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V O O R W O O R D . 

Ludwig Klages is geen ervarings-psycholoog van professie, nog 
minder experimentator. Toch valt niet te ontkennen, dat hij een 
waardevolle bijdrage tot de empirische psychologie gegeven heeft. 
Hij legde ons geen handboek voor, ook geen samenvatting van zijn 
psychologische leer. Hij schreef verhandelingen over uitdrukkings
leer, over graphologie, karakterologie en over wijsgerige vraag
stukken. En over dat alles tegelijkertijd. Strak van opzet zijn die 
geschriften geen van alle. Klages' wprk is brokkelig; hij dwaalt 
gemakkelijk af van zijn vraagstuk. Scherpe scheiding van weten
schappen bij de behandeling van een onderwerp was hem een 
gruwel. Wanneer hij een psychologische kwestie aansneed, kon hij 
— zo zou men zeggen — niet laten, die afkeer te uiten. „Man sollte 
aufhören, von Psychologie zu sprechen, wofern man es sich ver
bietet, Methaphysiker zu sein."1) 

Wie Klages als psycholoog wil leren kennen, moet zelf uit 
zijn vele geschriften de psychologische notities al sprokkelend 
vergaren en ze in onderling verband zetten. Dat Klages' in
zichten tot dusverre weinig aandacht hebben getrokken in de 
academische psychologie, vindt waarschijnlijk zijn verklaring in 
de moeilijke en vaak tijdrovende taak, waarvoor Klages de psy
chologen stelde. Ik heb een poging gedaan om uit zijn verspreide, 
lange zoowel als korte uiteenzettingen over psychische processen 
als bewegen. Waarnemen, voorstellen, voelen, streven, denken, dro
men, phantaseren en willen een algemene psychologie volgens Klages 
op te bouwen. Hij schreef ook over onderwerpen, die tot de diffe
rentiële psychologie behoren. 

Tegen het ordenen van wat in een dertigtal boeken en zeer vele 
artikels passim voorkomt, zijn ernstige bezwaren in te brengen. 
Passages worden uit hun verband genomen om ze, met verschuiving 

') Der Geist als Widersacher der Seele, blz. 6. 
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van accenten, in een nieuw verband te voegen of nog erger, daarmee 
een leersysteem te construeren, dat Klages waarschijnlijk zelf 
vreemd zal aandoen. Ik beken voluit, dat ik mij soms genoodzaakt 
heb gezien tot interpraetaties, die voor twijfel een ruime plaats 
laten. Klages' inzicht is niet altijd helder; het behoudt iets nevel-
achtigs. In min of meer dichterlijke ontboezemingen en dikwijls 
in gelijkenissen, legde hij zijn gedachten neer. Klages' terminologie 
is niet vast. Hij voerde veel nieuwe termen in en gaf aan gangbare 
woorden, die door langdurig gebruik een dwaling suggereren, een 
andere inhoud. Ook was er ontwikkeling in Klages' denkbeelden. 
De schrijver had tot gewoonte, een onderwerp, dat hij jaren geleden 
besprak en losliet, later weer ter sprake te brengen en het dan van
uit een geheel andere gezichtshoek te bekijken. In zijn latere werken 
heeft Klages meer de philosophische zijde van zijn vraagstukken 
behandeld. Al moeten wij wel veronderstellen, dat daarmee ook 
zijn psychologische opvattingen wijzigingen hebben ondergaan, 
toch achtte ik mij verplicht, mij te beperken tot wat Klages in zijn 
geschriften aan veranderingen in zienswijzen tot uiting heeft ge
bracht. Zelfs heb ik in deze studie de opvattingen, welke in de 
geschriften van 1910—1940 zijn neergelegd, als vrijwel gelijkwaar
dige intenties, naast elkaar geplaatst. Daarmee is aan de ontwikke
ling van Klages' denkbeelden niet ten volle recht gedaan. Ik heb 
dat euvel zo goed mogelijk trachten te herstellen door een conscien-
tieuse bronvermelding. Voor wie correcties, die Klages aanbracht 
bij elke herdruk van zijn geschriften, wil nagaan, heb ik met de 
voetnoten op de voornaamste plaatsen gewezen. 

Het is mij niet gelukt, zonder philosophie de psychologische uit
eenzettingen van Klages te verbinden. Het gaat zeker niet aan, op 
grond van enkele termen zijn werk aie philosophie zonder meer ter 
zijde te schuiven. Dat woord omvat toch niet alleen een voor de em
pirische wetenschap onbruikbare kennis. Het zou wel eens kunnen 
zijn, dat in die zg. loutere philosophie veel empirische gegevens ver
werkt en verantwoord worden. De lezer oordele zelf. 
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INLEIDING. 

§ 1. Ludwig Klages' leven en werk. 

Ludwig Klages is als koopmanszoon geboren te Hannover op 
10 December 1872. Hij liep daar het lyceum af en ging vervolgens 
natuurwetenschappen en wiskunde studeren aan de Universiteit 
van Leipzig (1891), aan de Polytechnische Hochschule te Han
nover ( 1892 ) en tenslotte aan de Universiteit te München ( 1893 ), 
waar hij 25 Juli 1900 op een scheikundig onderwerp tot Dr. Phil, 
promoveerde. * ) Tijdens zijn studentenjaren ging zijn belangstel
ling uit naar de psychologie en de philosophic. Hij volgde in 
München de colleges van Prof. Georg von Hertling. Na zijn doc
toraal examen ging hij zich hoe langer hoe meer verdiepen in 
de psychologie en de philosophic, waarin hij tenslotte zijn arbeids
veld gevonden heeft. 

Zijn eerste publicaties waren gedichten en enkele opstellen over 
kunst in „Blatter für die Kunst" (1894-1902/03). 2) Daarnaast 

1) Versuch zu einer Synthese des Menthons. Diss. München 1901. 
' ) Dit tijdschrift werd gesticht door Stefan George en uitgegeven door С. Α. 

Klein bij G. Bondi, Berlin. Het merendeel der gedichten van Klages alsmede zijn 
beide opstellen „Aus einer Seelenlehre des Künstlers" (Bd. II [1895] 5, blz. 137-
144) en „Vom Schaffenden" (Bd. IV [1897] 1—2, blz. 88—90) zijn opgenomen 
in „Eine Auslese aus den Jahren 1892—1899", G. Bondi, Berlin 1899, en in 
„Eine Auslese aus den Jahren 1892—1899", uitgegeven door С. Α. Klein bij 
G. Bondi, Berlin 1929. 

In 1902 verscheen een boekje van Klages' hand „Stefan George", dat hij later 
herroepen zou. Bijna nergens vinden wij dit boekje onder Klages' werken vermeld. 
Ook hijzelf, die met zoveel genoegen op zijn eigen publicaties wijst, noemde dit 
werkje slechts tweemaal (Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft [1921] 
blz. 22 ; Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde, noot 20 blz. 379). „Hätte ich 
nicht die Unvorsichtigkeit begangen 1902 ein Büchlein herauszugeben, das im Titel 
den Namen des genannten Autors „George" und auf der Vorsatzseite sein Bildnis 
trägt ". Op grond van deze uitgave is Klages een volgeling van George 
genoemd. Hij wijst dat af als een misverstand. Hij wilde George's verzen niet 
verklaren, ook geen paraphrase geven ; hij wilde enkel de grondlijnen van zijn 
eigen levensbeschouwing geven. Hij behoorde — zo zegt hij — nooit tot de 
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schreef hij graphologische en karakterologische opstellen in 
de periodieken der „Deutsche graphologische Gesellschaft" 
(D.g.G.) *), o.a. „Tuismus und Egoismus" (1897), „Handschrift 
und seine Elimination" (1898), „Zur Menschenkunde" (1899), 
„Prinzipielles bei Lavater" (1901). De „Deutsche graphologische 
Gesellschaft" werd door hem in samenwerking met Hans Busse 
en Wilhelm Preyer in 1897 opgericht. Klages werd voorzitter. 
Gedurende de gehele bestaansperiode van de tijdschriften, uitge
geven door de „Deutsche graphologische Gesellschaft", bleef 
Klages een trouw redacteur en medewerker. 

In zijn verdere wetenschappelijke werkzaamheid is hij de gra
phologie trouw gebleven. Deze groeide onder zijn handen uit 
tot een karakterologie, waarin de invloed van Nietzsche en Goethe 
duidelijk te herkennen is. In 1905 stichtte Klages te München, 
dat zijn tweede vaderstad geworden is, het „Seminar für Aus
druckskunde". Hij bleef daar tot het uitbreken van de wereld
oorlog. Daarna vestigde hij zich te Kilchberg bij Zürich, waar 
hij in 1919 een tweede Seminar heeft ingericht. Na de nationaal-
socialistische revolutie hield hij voordrachten aan de Universiteit 
van Berlijn. 

In de laatste jaren bewoog Klages zich, behalve op psycho
logisch gebied, vooral op het terrein der philosophie en wel op 
de hem eigen hartstochtelijke wijze. Hij heeft naam gemaakt zon
der universitaire leerstoel, zonder een wetenschappelijke positie 
met officieel cachet. Er bestaat reeds een uitvoerige Klages-litte-
ratuur en er verschijnt nauwelijks meer een boek over psychologie, 
waarin hij niet genoemd wordt. Vooral in de psychiatrie vinden 
zijn karakterologische inzichten waardering en toepassing. Ook 
in andere vormen heeft zijn werk erkenning gevonden. In 1932 
verwierf hij de Goethe-medaille; in 1933 werd hij tot Senator der 

George-kring, evenmin als George ooit deel heeft uitgemaakt van de Klages-Kreis. 
Klages knoopte bij hem aan. omdat hl) de enige was, die al iets gepubliceerd 
had, zonder nochtans het middelpunt te zijn. Dat was Alfred Schuler. In 1894— 
1904 kwamen in München meerdere onderzoekers, kunstenaars en schrijvers, o.a. 
Stefan George, geregeld samen en maakten front tegen het geesteskarakter van 
de tijd. 

') „Berichte" (1897—1898) was aanvankelijk de naam van het orgaan der 
D.g.G. Reeds in 1899 werd het vervangen door „Graphologische Monatshefte" 
(1899—1908), als hoofdorgaan, terwijl daarnaast, ook onder redactie der D.g.G., 
de tijdschriften „Graphologische Praxis" (1901—1906) en „Zeitschrift für 
Menschenkunde" verschenen. 
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Deutsche Akademie benoemd. Bij gelegenheid van zijn 60ste ver
jaardag (1932) werd hem een feestuitgave aangeboden, waar
aan een 30-tal geleerden hun bijdragen hebben geleverd.1) 

De verdiensten van Klages voor de empirische psychologie zullen 
wij vooral moeten zoeken in zijn karakterologie en uitdrukkings
leer. Met een kinderlijke onbescheidenheid en zelfingenomenheid, 
die als arrogantie irriteert, stelt hij zich aan den lezer voor als 
de grondlegger van d e psychologie. 2 ) Zijn karakterkunde is 
schematisch opgezet. De verscheidenheid van gezichtspunten is 
zo groot, dat zij voor de practijk moeilijk te hanteren is. Klages' 
werk vraagt om opheldering, want het is duister, en om toelich
ting wegens het ontbreken van afgebakende grenzen, waarbinnen 
zijn princiepen toepasselijk zijn. Hij geeft geen scherpe begrips
bepaling, zelfs niet van termen, welke hij nieuw invoert. Al 
lezende moet men zich die termen eigen maken. Hun inhoud 
varieert: wordt ruimer en enger naargelang de samenhang. Het 
achterwege laten van een nauwkeurige inhoudsbepaling van zijn 
begrippen zou niets bijzonders zijn, indien Klages zich hield aan 
de gangbare betekenis, maar hij wijkt juist graag af van de 
gebruikelijke betekenis, die de philosophische en psychologische 
vaktermen hebben. Dat maakt de studie van zijn werk onverge
lijkelijk lastig. Anderzijds moeten wij erkennen, dat Klages' ori
ginaliteit juist in de vernieuwing der termen naar voren komt. 
Klages bewijst zijn stellingen zelden; wel werkt hij ze uit met bit
tere consequentie. Dat zal weinigen bevredigen, zelfs op den duur 
zijn volgelingen niet. Wij zijn gedwongen Klages' intuïties te 
benaderen met ons discursief redenerend verstand. Ten aanzien 
van zijn intuïties achtte hij zich echter tot geen verantwoording 
verplicht. De onmiddellijk gegeven waarheid — zo onderstelt 
hij — verantwoordt zich zelf. Voor degenen, die „waarheid" niet 
onmiddellijk „schouwen", zal veel duister blijven. En tot hen 
behoren ook wij. 

*) Die Wissenschaft am Scheidewege von Leben und Geist. Festschrift Ludwig 
Klages zum 60. Geburtstag. 

2) In zijn voorwoorden deelt hij ons steeds mee, dat de vorige oplage reeds 
lang is uitverkocht, hoeveel herdrukken zijn boek al heeft beleefd, dat hij 
bezig is met een ander tijdrovend geschrift, hoelang de voordracht, waarnaar hij 
verwijst, geduurd heeft, dat hij wegens griep of longontsteking een bepaalde 
lezing niet heeft kunnen houden en daarvan telegraphisch bericht heeft gegeven. 

Meerdere artikels zijn 4 à 5 maal, nauwelijks gewijzigd, aan verschillende 
tijdschriften als bijdrage geleverd. 
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Om de karakter- en uitdrukkingsleer van Klages te verstaan, 
moet men enigszins vertrouwd zijn met de grondgedachten van 
het philosophisch systeem, dat hij in zijn drie-delig werk „Der Geist 
als Widersacher der Seele" heeft neergelegd. Daarin heeft hij, 
min of meer achteraf, het stramien gespannen, waarop zijn ver
schillende geschriften geborduurd zijn. Hij proclameerde zijn 
wereldbeschouwing als de enig juiste. Hij hield daaraan vast als 
een onaantastbaar uitgangspunt. Wij moeten de grondlijnen van 
zijn philosophie bekend veronderstellen en willen slechts de alge
mene strekking van zijn leer met enkele woorden in herinnering 
brengen. 

Klages keert terug tot de oude drie-deling der Grieksche philo
sophie: vots — ψνχή — οώμα. „Weder der Mensch noch das All 
gliedert sich stockwerkartig in Körper, Seele und Geist; wohl sind 
diese drei nachweislich vorhanden im Menschen und n u r im 
Menschen, aber als blosz numerische, nicht als organische 
Dreiheit." 1) 

Alle lichamelijke dingen leven krachtens de „Seele", die hun 
wezen is. Elk lichaam is „belebt"; het lichaam zelf is een „Bild" 
der „Seele" van het betreffende ding en als „Bild" „erlebbar". 2) 
Het wonder van het leven, dat een gedurig worden is en zich 
altijd vernieuwt, dat het verdorde opruimt, de vaste vormen steeds 
weer doorbreekt en eindeloos scheppend is, heeft Klages vooral 
geboeid. 

Van Carus 3 ) ontving hij zijn grote waardering voor het leven; 
aan Nietzsche ontleende hij zijn felle haat tegen de geest.4) W a s 
voor Nietzsche de geest een ziekteverschijnsel, een ontaarding van 
het leven, zover ging zijn leerling niet. W e l zag Klages een vijand
schap tussen het leven en de geest. Maar die antithese is de 
wrange vrucht van de historie. In het levensverschijnsel „de his
torische mens" is het leven in conflict gekomen met de geest en 
heeft zelfs grotendeels plaats voor hem moeten maken. Het men-

*) Geist und Leben, biz. 197. 
2) Vom Wesen des bewusztseins, biz. 36. 
s) Hij gaf diens werk „Psyche" (1846) opnieuw uit, voorzien van een 

inleiding. 
*) „Alles Lebendige ist beseelt ; nur aber der Mensch ist auszerdem noch 

begeistet, ja, genauer gesagt, blosz der geschichtliche Mensch, eingerechnet den 
unmittelbar vorgeschichtlichen Abschnitt seines ungeschichtlichen Daseins." (Vor
schule der Charakterkunde, blz. 28). 
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selijk wezen steunt voortaan op twee beginselen: het levensprin-
ciep, de ziel, en het bewustzijnsprinciep, de geest. De mens 
behoeft — ondanks de geest — niet gespleten te zijn. In voorhis
torische tijden bleef, zolang de geest ondergeschikt was aan het 
leven, de eenheid in het gedrag van de mens bewaard. De geest 
belette echter, dat de mens blijven zou, wat hij eerst en vooral 
is: levend wezen. Geest en leven staan lijnrecht tegenover elkaar. 
De geest heeft zijn eigen wetten en die zijn in strijd met de wetten 
van het leven. Het leven en beleven verloopt onbewust; het ken
merk van de geest is het bewuste denken en willen. De geest 
werd door de beschaving tot een leven-verdrukkend beginsel, dat 
de mens en al zijn producten ontsiert.1) Klages had een diepe af
keer van alle matheid en onpersoonlijke uitingsvormen. Hij voelde 
zich geroepen tot apostel van de natuurlijke bewogenheid. De 
persoonlijke aandrift moet machtig vloeien en de verstarring van 
het hart oplossen. Het ideaal zou zijn, dat de mens zich zelf ver
loor in de bewegingsstroom van het Al. Maar het werkelijke leven 
is sterker dan de leer. Terwijl Klages bezig is bij ons alle respect 
voor de geest te ondermijnen, doet hij een beroep op onze geest. 
Het is toch zonder twijfel zijn bedoeling geweest, dat wij zijn 
geestesproducten zouden lezen. 

§ 2. Klages' geschriften. 

1901 Versuch zu einer Synthese des Menthons. Diss. 
V. Höfling, München. 

1902 Stefan George. Mit einem Bildnis von George.2) 
G. Bondi, Berlin. 

1910 Die Probleme der Graphologie. Entwurf einer Psycho-
diagnostik. 3 ) 
2. Aufl. Barth, Leipzig 1920. 

1910 Prinzipien der Charakterologie.4) 
3. Aufl. Barth, Leipzig 1921. 

1) Wat Klages rekent tot de verfoeilijke producten van de geest, is niet 
met enkele woorden te zeggen. In de menselijke taal ziet hij een schepping van 
het leven, niet van de geest. 

2) Zie noot 2. blz. 7. 
*) Het is de voorloper van „Handschrift und Charakter" (1917) en is in 

hoofdzaak samenvatting van artikels, verschenen in „Graphologische Monats
hefte" 1904—1908, o.m. „Graphologische Prinzipienlehre". 

*) Klages beschouwt dit werk als een supplement van „Die Probleme der 
Graphologie". Van dit boek ware een hele geschiedenis te schrijven. De eerste 
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1912 Über Charakterkunde. Eine Erwiderung. 
Arch. f. d. ges. Ps. Bd. 22, blz. 108-116. 

1913 Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. Grundlegung 
der Wissenschaft vom Ausdruck.1) 

Engelmann, Leipzig; 3-4. Aufl. Barth, Leipzig 1923. 

1914 Vom Traumbewusztsein. Dl. I. Charaktere und Traum
stimmung des Traumes. 

Z.f. Pathopsychologie, Bd. III (1914-1919), 4, blz. 373-439. 
1917 Handschrift und Charakter. Gemeinverständlicher Abrisz 

der graphologischen Technik. 2 ) 
17-18 Aufl. Barth, Leipzig 1940. 

1919 Vom Traumbewusztsein. Dl. II. Das Wachbewusztsein 
im Traume. 3) 

Z.f. Pathopsychologie, Bd. III (1914-1919), 4, blz. 373-439. 
1920 Mensch und Erde.*) 

Müller, München; 5. Aufl. Diederichs, Jena 1937. 

druk (1910) was een verzameling van voordrachten, die de schrijver In de jaren 
1903—1907 te München had gehouden. In 1921 verscheen een derde druk. In 
1926 verscheen als vierde druk een geheel nieuwe bewerking onder de titel „Die 
Grundlagen der Charakterkunde" (7—8ste druk, 1936). In 1927 verscheen een 
beknopte uitgave van de „Prinzipien" onder de naam van „Persönlichkeit. Ein
führung in die Charakterkunde" (2de druk, 1930), die bij de zg. tweede druk 
in 1937 tot titel kreeg „Vorschule der Charakterkunde". „Die Grundlagen der 
Charakterkunde" (5—6de druk, 1928) werd in het Engels vertaald door W. H. 
Johnston (The science of character. G. Allen and Unwin Ltd., London 1929) 
en in het Frans door W. Real (Les principes de la charactérologie. Alean, 
Paris 1930). 

*) Deze publicatie was in hetzelfde jaar reeds geplaatst in Z.f. Pathopsycho
logie, onder de titel „Die Ausdrucksbewegung und ihre diagnostische Verwertung". 
(Bd. II, blz. 261—349). Voor de tweede druk heeft de verhandeling een belang
rijke uitbreiding ondergaan. Toen in 1936 de vijfde druk verscheen, was het een 
geheel nieuw boek geworden : „Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck". 

а) Zie noot 3, blz. 11. 
3) Van Dl. II (A-E) verscheen de eerste helft (A en В) in 1919 ; de tweede 

helft (С, D en E), bijna geheel geschreven, werd niet gepubliceerd; de uitwerking 
van het derde en laatste deel „Das Traumbewusztsein im Wachen" moest achter
wege blijven. (Der Geist als Widersacher der Seele, blz. 986). 

*) Dit werkje omvat vijf artikels uit de Jaren 1913—1919. Bij de derde druk 
(1929) wordt een artikel van 1918 en een van 1925 toegevoegd. In 1937 beleefde 
het boekje zijn vijfde druk. Het artikel „Mensch und Erde", dat titelvoerend 
werd, was een feestrede, uitgesproken voor de „freideutsche Jugend" op de 
Hohe Meiszner (1913) en was verschenen in „Pestschrift der freideutschen Jugend" 
(Sonderheft zur Feier auf dem hohen Meiszner, Diederichs, Jena 1913) en als 
„Buch der Rupprecht-Presse" (C. H. Beck, München 1920). Bovendien zijn de 
opgenomen artikels als tijdschriftbijdragen wereldkundig gemaakt, nadat zij eerst 
als voordracht gehouden waren. Eveneens verscheen in 1937 „Mensch und Leben", 
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1921 Vom Wesen des Bewusstseins. * ) 

3. Aufl. Barth, Leipzig 1933. 

1922. Vom kosmogonischen Eros. 2) 

. Müller, München; 3. Aufl. Diçderichs, Jena 1930. 

1924 Einführung in die Psychologie der Handschrift. 3) 

Seifert, Heilbronn; 2. Aufl. Kampmann, Heidelberg 1928. 

1926 Die Grundlagen der Charakterkunde. 4 ) 

7-8. Aufl. Barth, Leipzig 1936. 

1926 Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches.5) 
2. Aufl. Barth, Leipzig 1930. 

1926 Gegen das graphologische Pfuschertum. 6 ) 
Z.f. Menschenkunde, Jhrg. II. 4. blz. 19-44. 

1927 Gegen das graphologische Pfuschertum. Nachtrag.7) 

Z.f. Menschenkunde, Jhrg. II, 6, blz. 62-67. 

1927 Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde. Gesammelte Ab
handlungen. e) 
Kampmann, Heidelberg. 

dat uit twee artikels bestaat, waarvan „Mensch und Erde" weer het ene en 
„Bewusztsein und Leben" (ook reeds opgenomen in „Mensch und Erde") het 
andere uitmaakt. 

*) Het is de uitwerking van een persoonlijke briefwisseling naar aanleiding 
van een voordracht. De eerste druk droeg als ondertitel : „Aus einer lebenswissen
schaftlichen Vorlesung". 

*) Dit is een bundeling van zeven artikels, ter aanvulling van een voordracht 
over sagen-wetenschap. De inhoud is van cultuurhistorische aard. 

*) Van dit werkje verscheen een Nederlandse vertaling van de hand van 
Dr. H. Dulfer : „De zielkundige betekenis van het handschrift". N.V. Servire, 
Den Haag 1930. Dulfer was een medewerker van Klages bij het uitwerken der 
schriftanalysen. 

») Zie noot 4, blz. 11. 
s) Het eerste gedeelte ervan verscheen in Jahrb. d. Charakterologie, Bd. I 

(192·4), blz. 187—226. Een uittreksel van het tweede en derde gedeelte verscheen 
in Bd. II-III (1926), blz. 59-130. 

e) Dit artikel geeft een staaltje van Klages' temperamentvol schelden in een 
wetenschappelijk verweer. 

7) Zie noot 6. 
B) Het is een verzameling van artikels uit de periode 1897—1922, verschenen 

in „Berichte", „Graphologische Monatshefte", „Z.f. Menschenkunde", „Z.f. 
Psychologie". Slechts één artikel verscheen hier voor het eerst, nl. „Das Problem 
des Sokrates". Enkele van de hier opgenomen artikels verschenen onder de schuil
namen Dr. Erwin Axel en Edward Gleska. Alhoewel uitverkocht, is dit boek 
toch nooit herdrukt. H. Prinzhom vermeldt een herdruk in 1928. (Charakterkunde 
der Gegenwart). 
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1927 'Persönlichkeit. Einführung in die Charakterkunde.1) 
Müller und Kiepenheuer, Potsdam; Orell Füszli, Zürich; 
2. Aufl. Potsdam 1930. („Das Weltbild", Bd. 2) . 

1929 Die Triebe und der Wille. 
Bericht über den III. allg. ärztl. Kongresz f. Psychotherapie, 
blz. 94-112. Hirzel, Leipzig. 

1929 Der Geist als Widersacher der Seele. Bd. I. Leben und 
Denkvermögen. 2 ) . 
2. Aufl. Barth, Leipzig 1937. 

1929 Der Geist als Widersacher der Seele. Bd. II. Die Lehre 
vom Willen. 3 ) 
2. Aufl. Barth, Leipzig 1939. 

1930 Graphologisches Lesebuch. Hundert Gutachten aus der 
Praxis Unter Mitwirkung von Fachgenossen.4) 
2. Aufl. Barth, Leipzig 1933. 

1932 Goethe als Seelen forscher. 5 ) 
2. Aufl. Barth, Leipzig 1940. 

1932 Graphologie. 
2. Aufl. Quelle 6 Meyer, Leipzig 1935. („Wissenschaft 
und Bildung", Nr. 285). 

1932 Der Geist als Widersacher der Seele. Bd. I I I . 6 ) 
Teil I. Die Lehre von der Wirklichkeit der Bilder. 
Teil II. Das Weltbild des Pelasgertums. 

Barth, Leipzig. 
1933 Der Geist als Widersacher der Seele. Gesamtverzeichnis. 

Barth, Leipzig. 
1934 Vom Wesen der Rhythmus. 7 ) 

Kampmann, Kampen a. Sylt. 

*) Soms wordt door auteurs „Persönlichkeit" in tweede druk (1930) ge
noemd ; bij anderen is deze herdruk niet te vinden. Ook „Vorschule der Charakter
kunde" biedt zich aan als tweede druk van „Persönlichkeit". Zie verder noot 
4, blz. 11—12. 

*) Over het vraagstuk „Geist und Seele" publiceerde Klages in „Deutsche 
Psychologie" in 1916 (Bd. I, 3. 4), 1917 (Bd. I, 5), 1919 (Bd. II, 5, 6). Deze 
artikels vormen de aanloop op zijn groot philosophisch werk : „Der Geist als 
Widersacher der Seele". 

a) Zie noot 2. 
*) Tot de medewerkers behoorde o.a. Dr. H. Dulfer (zie noot 3, blz. 13). 
5) Er verscheen een uitvoerig artikel van dezelfde naam in „Jahrbuch des 

freien deutschen Hochstifts", 1928, blz. 3—44. 
c) Zie noot 2. 
T) Het is een uitwerking van verschenen voordrachten en werd in 1923 
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1935 Geist und Leben, i ) 
Junker und Dünnhaupt, Berlin. 

1935 Vom Verhältnis der Erziehung zum Wesen des Menschen. 
Der neue Volkserzieher, Bd. I, 7, blz^ 313-319. 

1936 Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck. 2) 
Barth, Leipzig. 

1937 Der Mensch und das Leben. 3) 
2. Aufl. Diederichs, Jena 1940. („Deutsche Reihe", Bd. 48). 

1937 Vorschule der Charakterkunde.4) 
Barth, Leipzig. 

Door Klages uitgegeven of ingeleide werken. 

1925 M. Palágyi Wahrnehmungslehre. Mit umfassender 
Einführung von Klages. 
Barth, Leipzig. 

1925 J. J. Bachofen Versuch über Gräbersymbolik der Alten. 
Mit Vorwort von C. A. Bernouilli und 
Würdigung von L. Klages. 
2. Aufl. Helbing & Lichtenhahn, Basel 
1925. 

1926 C. G. Carus Psyche. Mit Einleitung und Kommentar 
von L. Klages. 6 ) 
Diederichs, Jena. 

1926 M. Becker Graphologie der Kinderhandschrift. Kur
zes Geleitwort von L. Klages. 
2. Aufl. Kampmann, Heidelberg 1930. 

1928 W . Preyer Zur Psychologie des Schreibens. Mit 
Geleitwort von L. Klages. 
3. Aufl. L. Vosz, Leipzig 1928. 

gepubliceerd als bijdrage in „Künstlerische Körperschulung", uitgegeven door 
L. Pallai en F. Hilker (F. Hirt, 3. Aufl. Breslau 1926). P. Helwig venneldt in 
zijn „Charakterologie" het verschijnen in 1933 te Prien. 

*) Dit is een zelfstandige uitgave van een artikel in de bibliotheek: 
„Deutsche systematische Philosophie nach ihren Gestaltem" (hg. von Prof. Dr. 
H. Schwarz). Bd. II, blz. 187-233. 

*) Zie noot 1, blz. 12. 
») Zie noot 4, blz. 12-13. 
«) Zie noot 4, blz. 11-12. 
"J „Psyche" verscheen in 1846. Deze inleiding publiceerde Klages afzonderlijk 

in 1925 in „Z.f. Menschenkunde", Bd. I, 1, blz. 19—45; bij nam haar ook op 
in „Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde". 
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1930 Α. Schuler Dichtungen aus dem Nachlasz heraus
gegeben. 1 ) 
K. Saucke, Hamburg. 

Bovenstaande lijst omvat niet alleen Klages' psychologische 
geschriften, maar geeft een volledige opsomming van zijn boeken, 
terwijl er slechts enkele van zijn talloze artikels in zijn opgeno
men. Zij bevat ook geschriften, waarin Klages niet speciaal psy
chologische denkbeelden heeft uiteengezet. Tot opname van de 
psychologische werken alléén mochten wij ons niet beperken, 
daar Klages door al zijn werken psychologie heen vlecht en de 
onderscheide gebieden van wetenschap niet nauwkeurig scheidt. 
Voor een vrijwel volledige lijst van de ongeveer 100 artikels, 
welke Klages publiceerde vóór 1934, verwijzen wij naar Dr. J. 
Deussen: Klages' Kritik des Geistes. (Hirzel, Leipzig 1934). 

De werken, die wij herhaaldelijk zullen citeren, worden in ver
korte titel aangehaald. 

Die Probleme der Graphologie = Pr.d.Gr. 
Prinzipien der Charakterologie = Pr.d.Ch. 
Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft = A.u.G. 
Handschrift und Charakter = H.u.Ch. 
Vom Wesen des Bewusztseins = W.d.B. 
Die Grundlagen der Charakterkunde = Gr.d.Ch. 
Der Geist als Widersacher der Seele = G.a.W.d.S. 
Zur Ausdruckslehre und Charakterkunde = A.u.Ch. 
Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck = Gr.d.W.v.A. 

Wij zullen in de volgende hoofdstukken steeds eiteren uit de 
laatste druk, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Worden 
naast elkaar twee verscheiden drukken geciteerd, dan wordt ook 
bij de laatste druk het jaartal vermeld. Voorbeeld: A.u.G. 1913; 
A.u.G. 1923; H.u.Ch. 1917; H.u.Ch. 1940. 

Een greep uit de talloze tijdschriften, waarin Klages publiceerde. 
„Blätter für die Kunst", 
„Berichte", 
„Graphologische Monatshefte", 

*) Niet in de boekhandel verkrijgbaar. 
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„Graphologische Praxis", 
„Deutsche Psychologie", 
„Jahrbuch der Charakterologie", 
„Zeitschrift für Menschenkunde", 
„Der Bücherwurm", 
„Monatschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform", 
„Der neue Volkserzieher", 
„Archiv für die gesamte Psychologie". 
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HOOFDSTUK I. 

KLAGES ALS PSYCHOLOOG. 

§ 1. Klages' cri tick op de samenleving. 

Klages voelde behoefte de benauwende, burgerlijke cultuur met 
haar conventies en compromissen af te werpen en de primitieve 
oerkrachten der mensheid weer vrij te maken. Hij wilde zich los
maken van het intellectualisme om weer sterk, „round" te kunnen 
leven. Klages is een mysticus en een dogmaticus, die niet wil 
redetwisten over datgene, wat hij gelooft. 

Klages kent de mens niet, die met een blik op de toekomst, op 
het eeuwig leven het waar geluk nastreeft. Hij beschouwt het 
leven nog slechts als een bewogen zijn krachtens innerlijke drang. 
Hij ziet de mens als een wezen, dat relatief is ten opzichte van 
de algemene beweging, die hem meesleept en voortdurend om
vormt. De mens is levend deel van de eeuwig bewogen wereld; 
hij moet zich aan die beweging, die hem doordringt, onderwer
pen, aan de natuurlijke krachten gehoorzamen, zich inschakelen in 
de levensstroom, wil en geest aan de cosmos onderwerpen om 
daarin op te gaan. 

Klages kiest partij voor het leven, voor de „ziel", tegen de 
geest, die de mensheid, en vooral de beschaafde mens met een 
schablonisering bedreigt. Het is de ziel, die de mensen verschei
den doet zijn, terwijl de geest, die de ziel tot de ziel van een 
persoon maakt, algemeen is. „Das persönliche Ich ( = 
individuelles Selbst) (ähnelt) einer chemischen Verbindung: 
nämlich aus dem allgemeinen G e i s t und einer immerdar 
b e s o n d e r e n Seele."1) De mens, die Klages schetst als 
een wezen van verwording, slaaf van de geest, heeft afstand 
gedaan van het specifiek persoonlijke. „Die grosze Masse, die 
niemals, solange es Menschen gibt, suggestibler als heute war, ist 
ein Spielball jener „öffentlichen Meinung" geworden, die von der 

») Gr.d.Ch. blz. 17; Über den Begriff der Persönlichkeit (In: Mensch und 
Erde, blz. 69-75). 
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Tagespresse, versteht sich, im Dienste der herrschenden Finanz
welt, gemacht wird. W a s heute morgen in den gelesensten 
Blättern einer Groszstadt gedrückt gewesen, ist heute abend die 
Ansicht von neun Zehnteilen ihrer Leser. Amerika, an dessen 
rapiderem „Fortschritt" sich von Tag zu Tag die nächste Zukunft 
ablesen läszt, ist uns in der Schabionisierung des Denkens, der 
Arbeit, der Vergnügungen usw. erheblich voran. Es hat den 
Krieg gegen Deutschland mit ehrlicher Entrüstung geführt, weil 
in seinen Zeitungen zu lesen war, dasz der preuszische „Militaris
mus" die Wel t erobern wollte und sich in teuflischen Verbrechen 
wälze, und es hatte dergleichen in den Zeitungen gestanden, weil 
eine Handvoll Groszwürdenträger Mammons sich von der Betei
ligung Amerikas am Kriege ein äuszerst lukratives Geschäft 
versprachen. Der Amerikaner kämpfte guten Glaubens für schöne 
Phrasen wie Freiheit und Gerechtigkeit, und er kämpfte wirklich 
für Anreicherung des Tresors in den Banken: Diese „freien 
Bürger" sind in Wahrheit sich frei wähnende Marionetten, und 
ein einziger Blick in den amerikanischen Arbeitsbetrieb, nicht 
minder in den amerikanischen Vergnügungsbetrieb genügt, um 
uns erkennen zu lassen, dasz „l'homme machine" nicht mehr blosz 
vor der Türe stehe, sondern dort bereits Ereignis geworden 
sei." !) De wil tot macht heeft de overhand gekregen over de 
vitale receptiviteit, vooral bij de Indogermanen en Semieten.2 ) 
Bij het Angelsaksische en het Joodse ras is de heroïeke daad ont
aard tot politieke activiteit en het natuurlijke, beeldende element 
tot rationalisme en techniek. In de moderne tijd wordt niet meer 
gedacht in begrippen, maar in tekens. Dit maakt het wezen uit 
van het formalistische denken. Het denken zelf is overbodig 
geworden. Er heeft nog slechts een combineren en omzetten van 
tekens plaats, zoals in de rekenmachine. Het formalistisch denken 
is uit op denkresultaten zonder ingespannen denken, op een ant
woord zonder zoeken, op een heerschappij van de geest zonder 
het medium en het werktuig van het steeds nog van het leven 
mede afhankelijke bewustzijn. Voor den formalist heeft de mens 
een nummer, is de mens „materiaal". Hij streeft naar een snelle 
uitvoering, als er iets moet worden gedaan, en vooral naar nuttige 

») Gr.d.Ch. blz. 214. 
») G.a.W.d.S. blz. 1243. 
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dingen.1) Nuttigheid is het laatste criterium van onze tijd, de 
laatste basis van alle handelen en geeft een vrijbrief voor alle 
gruwelen, aan de natuur en het leven gepleegd. Over de vruchten 
van de „vooruitgang", die culmineert in wolkenkrabbers, beurzen, 
fabrieken, machines, lopende band, springstoffen, gifgassen en in 
de pers, is Klages allesbehalve te spreken.2) „Wie ein fressendes 
Feuer fegte er über die Erde hin, und wo er die Stätte einmal gründ
lich kahl gebrannt, da gedeiht nichts mehr, solange es noch 
Menschen gibt! Vertilgte Tier- und Pflanzenarten erneueren sich 
nicht, die heimliche Herzenswärme der Menschheit ist aufgetrun
ken, verschüttet der innere Born, der Liederblüten und heilige 
Feste nährte, und es blieb ein mürrischkalter Arbeitstag, mit dem 
falschen Flitter lärmender „Vergnügungen" angetan. Kein Zweifel, 
wir stehen im Zeitalter des Unterganges der Seele." 3 ) 

De „schauende vitaliteit" dreigt verloren te gaan. Een teken 
daarvan zag Klages in de overheersende positie van de moderne 
staat. Zolang de mensheid leeft, hebben zich steeds gemeenschap
pen gevormd rond een middelpunt. Niet uit de wil tot macht van 
dat middelpunt of uit onderworpenheid van hen, die zich daar 
omheen groepeerden, maar op grond van de vitaliteit van het 
middelpunt, dat als oerbeeld-drager een aantrekkende werking 
uitoefende op de omringende ontvankelijke zielen. Middelpunt en 
cirkel vormen geen opposita, zij verhouden zich als polen. Die 
verhouding vindt men terug in alle gemeenschappen, waarin nog 
een spoor aanwezig is van een deelnemen aan het leven: in de 
patriarchale verhouding van den heerboer tot zijn knechten, van 
de Noordse of Griekse Anacten tot hun gevolg (Odysseus en 
Eumaeus), in de trouw van het gevolg in de Germaanse Middel
eeuwen, in de overblijfselen van de vroegere dorpsmark, in de ver
bondenheid van „Vadertje" Czaar en den Russischen Moeschik. 4) 
Al deze symbiotische verbanden zijn doorbroken om plaats te ma
ken voor de staat. Deze ontstond en breidde zich uit ten koste van 

4 Gr.d.Ch. blz. 50, 97-102. 
') Mensch und Erde (in : Mensch und Erde, blz. 28, en In : Der Mensch und 

en In: Der Mensch und das Leben.blz. 29). 
das Leben, blz. 23). 

*) G.a.W.d.S. blz. 1228. De naaste oorzaken van deze verderflljke vooruitgang 
ziet Klages in het Christendom en in het Jodendom [dat velen nog Christendom 
noemen, G.a.W.d.S. blz. 1240]. (Mensch und Erde in: Mensch und Erde. blz. 34, 

«) G.a.W.d.S. blz. 1203-1204. 
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het symbiotisch verband. Met instemming vermeldt Klages, dat 
het Derde Rijk de taak heeft aangepakt de gouwverbanden weer 
ten leven te wekken.1 ) 

§ 2. Klages' verhouding tot de psychologische wetenschap 
van zijn tijd. 

Klages stond buiten de schoolpsychologie. Hij ging een eigen 
weg en nam critisch stelling tegen de academische psychologie 
en later ook tegen de psychoanalyse. 

1. Zijn critiek op de academische psychologie. 

„Prinzipien der Charakterologie" van 1910 begint met een 
verwijt aan het heersende „Schulbetrieb der Seelenkunde".2) 
„Gesetzt, dasz jemand von der Psychologie erfahren wollte — wozu 
sie billigerweise wenigstens den Schlüssel zu bieten verpflichtet 
wäre — wie etwa: welcher Art die Wandlung des Geistes seit 
der Antike sei; wodurch sich vom zivilisierten der „Naturmensch" 
unterscheide; für welche Tatsachen des Innenlebens die herrschen
den Weltreligionen, für welche die Stände. Rassen und ethnischen 
Komplexe sprächen; was den Politiker mache, den Priester, Stra
tegen, Künstler und Forscher; nach welchen Gesetzen der Neid 
verfahre, die Habsucht, der Eigennutz usw.; wie man unter den 
wechselnden Handlungen des Menschen die bleibende Eigenart, 
hinter den Masken seiner Höflichkeit die wahren Motive fasse — 
gesetzt, dasz jemand diese und ähnliche Fragen stellen wollte, so 
fände er sich durch die heutige Richtung nicht nur enttäuscht: er 
müszte selbst glauben, vor die unrechte Schmiede geraten zu 
sein. Stattdessen nämlich hörte er von Empfindungen, W a h r 
nehmungen, Vorstellungen, Urteilen, Strebungen, Willensakten, 
Gefühlen, d. h. von der physikalisch gewisz bewundernswerten 
Beschaffenheit unsrer Sinnensorgane. Er würde unterwiesen, wie 
man Schlüsze zieht, sich an etwas erinnert, Begriffe bildet und 
brächte für sein Studium der Geschichte, der Rechtslehre, des 
religiösen Bewusztseins, der geistigen Krankheitsformen oder für 
sein Erkenntnisinteresse am praktischen Leben nicht wesentlich 
mehr heim als für die Botanik der Blumenliebhaber, durch die 

») Gr.d.W.v.A. Ы2. 325. 
g) In 1936 herhaalt Klages deze klacht Ια dezelfde bewoordingen. 
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Belehrung, dasz Pflanzen räumliche Körper seien, am Ort verwei
lend, wachstumsfähig, gewisser Nahrung bedürftig und vom Licht 
abhängig." 1) Het waarnemen, voorstellen, denken en willen vor
men slechts indirect een voorwerp van onderzoek voor de psycholo
gie, meent Klages, omdat die activiteiten uitingen zijn van de geest, 
die slechts als ,,seelegekoppelter Geist" voorwerp is der psychologie. 

Naarmate men het meer eens was over zekere grondfeiten van 
het bewustzijn, ging men meer aandacht schenken aan individuele 
verschillen in de voorstellingsprocessen, in de waarnemings- en 
streefprocessen („Indivídualpsychologie"). Zo bereikte men echter 
niet de persoonlijkheid, het karakter, maar de „disjecta membra" 
als zintuiglijke gevoeligheid, associaties, combinatievermogen en 
andere voorwaarden voor beroepsgeschiktheid. En dan stelt 
Klages ironisch de vraag, of het verschil tussen een Diocletianus 
en een Gregorius VII werkelijk zou teruggaan op verschil in 
oefeningsvatbaarheid, prikkelbaarheid, vermoeibaarheid en an
dere, soortgelijke categorieën (van Kraepelin). „Jedes Wor t der 
Kritik wäre zu viel ."2) Men nam niet de mens tot voorwerp van 
onderzoek, maar de rationele mens of juister een intellectueel 
mechanisme. De psychologie werd een wetenschap van het bewust
zijn oftewel een „kenleer", terwijl zij primair de uitingen van het 
spontane leven moet beschouwen, d.i. het gevoels- en strevingsleven. 
Dus voor Klages vallen psychologie en karakterologie samen. Zij 
hebben hetzelfde object, dezelfde taak. Smalend wijst Klages er 
op, hoe men, betoverd door de ontdekkingen van de natuurweten
schappen, haar experimenten ook op psychisch terrein ging gebrui
ken en naar haar voorbeeld ging zoeken naar quantiteiten. Dat 
had tot gevolg, dat men zich moest gaan bezig houden met elemen
taire functies. De proefsituatie verandert de psychische toestand 
van het subject. En bovendien, hoe zouden proeven ons ooit kun
nen leren, wat wij op de eerste plaats wensen te weten: „ob einer 
neidisch, habsüchtig, hingebend, ob er treu und beständig oder 
launisch und flatterhaft sei, ob freudefähig oder grämlich, mutig 
oder furchtsam, unternehmend oder zaghaft und worin denn 
eigentlich das Wesen und die Wirkungsweise solcher und ähn
licher Eigenschaften bestehe." 3 ) 

») Pr.d.Ch. blz. 1 ; Gr.d.Ch. blz. 1 (ongeveer gelijk). 
>) Pr.d.Ch. blz. 6 ; Gr.d.Ch. Ыг. 5. 
») Gr.d.Ch. blz. 5; Pr.d.Ch. blz. 6 (ongeveer gelijk). 

22 



Klages noemt zich de grondlegger van een nieuwe psychologie, 
die te vereenzelvigen is met karakterologie of die, wellicht juister, 
omschreven kan worden als een psychologie van de relatief duur
zame levensvormen. Hij erkent als voorlopers van zijn psychologie 
Carl Gustav Carus en Friedrich Nietzsche. Alhoewel er een dui
delijke samenhang is aan te wijzen tussen Klages' werk en dat 
van zijn tijdgenoten, zowel wat de keuze van onderwerpen als 
wat de methoden betreft — denk aan Freud, Dilthey, Jaspers — 
vond hij geen geestverwanten. Hij zag slechts verschil. 

2. Klages' critiek op de psychoanalyse. !) 

W i e zou verwachten, dat Klages hoge waardering zou hebben 
voor de leer van Freud, vergist zich deerlijk. De psychoanalyse 
is — zo zegt hij — de ongeloofwaardige bastaard uit een nog 
ongeloofwaardiger „Miszheirat" van Herbarts voorstellingsato-
misme met Nietzsche's philosophie van het zelfbedrog. Van Herbart 
is het begrip afkomstig der voorstellingsatomen, die elkander de toe
gang betwisten op de drempel van het bewustzijn; nu eens weer
houden zij elkander, dan weer helpen zij elkander. 2 ) Van den
zelfde ook is afkomstig het begrip der verdringing: voorzo
ver de voorstellingen in een streven veranderen, zijn zij uit het 
bewustzijn verdrongen, zegt Herbart. Nietzsche kende aan de 
driften, met name aan de zelfwaarderingsdrift, een beslissende 
betekenis toe voor het verloop der bewustzijnsactiviteit. Uit de 
aan elkaar koppeling van beide opvattingen is een mythologie 
van het zg. onbewuste ontstaan, „der man den Reiz des Sensa
tionellen zubilligen möchte, wären ihre Erfinder nur nicht von 
allen Göttern der Phantasie verlassen gewesen." 3) Het onbewuste 
gedraagt zich zo ongeveer als een geslepen advocaat, die tot 
taak heeft zowel om het bewustzijn alles te doen geloven, wat 
weerklank vindt bij de heimelijke drijfveren van zijn subject, 
als om het bewustzijn alle geloof te ontnemen in alwat geschikt 
zou zijn het gevoel van eigenwaarde van het subject te kwetsen. 
Nietzsche's diepzinnige onderscheidingen in de tactiek van het 
zelfbedrog zijn door de psychoanalyse omgezet in de taal van het 
alledaagse (kommune) intrigespel, dat men aan de diplomatie der 

») Gr.d.Ch. bh. 225-229. 
») Gr.d.Ch. blr. 181. 225. 
») Gr.d.Ch. blz. 226. 
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politici kan bestuderen. Dit alles tezamen pleegt men compen-
satorisch „dieptepsychologie" te noemen. Om aan de bewijsvoe
ring van de psychoanalyse waarde te hechten, moet men reeds 
geloofsgenoot zijn, zo meent Klages. De bekentenissen van den 
patient zelf kunnen geen bewijskracht hebben. Dat bewijst de 
geschiedenis der psychoanalyse zelf. Werd aanvankelijk het langs 
de „biechtweg" verkregen materiaal voor zuivere munt aanvaard, 
later zag men zich genoodzaakt, die bekentenissen ten dele voor 
— zij het ook symptomatische — verdichtsels te houden. En 
tenslotte werd de symptoomwaarde dier verdichtsels nog betrek
kelijker, daar zij niet zelden slechts tot uitdrukking brachten, hoe 
het onbewuste van den patient de zin van zijn ziekte en daarmee 
zichzelf „gedeutet" wenste te zien. De waan, dat men op derge
lijke wijze de voorwaarden van een stoornis zou vinden, is het 
gevolg van het feit, dat men die voorwaarden als een X voor
opstelde. De symbolische betekenis van een symptoom wordt door 
den analyticus zelf in de verschijnselen gelegd, omdat hij die ter 
bevestiging van zijn leer nodig heeft. Volgens een methode, die 
het zeldzame voorrecht geniet nooit tekort te schieten, neemt 
men dan de meegedeelde feiten, voorzover zij passen bij de opvat
ting van den analyticus, in letterlijke zin; voorzover ze daarin niet 
passen, interpreteert men ze als zinnebeeldige of juister als ver-
vangings-voorstellingen voor geheel andere voorstellingsinhouden. 
Freud heeft daartoe een schema gereed gemaakt van sexuele 
symbolentaal, die zonder overdrijving op ieder object ter wereld 
kan worden toegepast; immers ieder ding laat zich tenslotte opvat
ten als enigszins gewelfd of uitgehold. 

Wat weet Klages in te brengen tegen de resultaten van de psycho
analyse en in het bijzonder tegen haar therapeutische resultaten? 
Voorzover die resultaten er zijn, wil hij deze toeschrijven aan mo
menten, welke niet essentieel zijn voor de analyse. Een goede statis
tiek zou naast een aantal personen, die — voorzichtig gesproken — 
van hun storende symptomen bevrijd werden, een groot percen
tage vertonen van patiënten, die wegliepen bij den analyticus, 
en ook een niet gering percentage, wier „Beichtung" hun onheil 
werd. Bij de behandeling van i e d e r e zieke, vooral echter van 
neurotische patiënten, speelt de persoonlijke invloed van den 
behandelenden geneesheer een onberekenbare rol. Daar komt bij, 
dat de psychoanalyse tijdelijk „mode" was. Klages ziet één ding 
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in de psychoanalyse, dat zijn waarde behoudt: zij geeft, gelijk 
een Biecht, den patient uitvoerig gelegenheid zich uit te spreken. 
Voor hysterici, die bij een abnormaal verlaagde „Gestaltungskraft" 
een sterke uitdrukkingsdrang vertonen, betekent de analyse een 
opmontering hunner „Gestaltungstendenzen". Zij geeft hun een ge
legenheid tot porfíen en zelfs tot fabuleren, waardoor zij in staat 
worden gesteld, aan hun innerlijk enige vorm te geven. De analy
tische psychotherapie is een effectieve methode ter versterking 
van het zelfgevoel. Waarschijnlijk lijdt iedere neuroticus, zeker 
iedere hystericus aan heimelijke minderwaardigheidsgevoelens. De 
analyse biedt hem nieuwe mogelijkheden zichzelf als belangrijk 
te beschouwen en wel als buitengewoon belangrijk. „Welche 
Wanze von Einfall oder Gedänklein fortan durch sein Bewusztsein 
krieche, sie ist bedeutungsvoll und vielleicht ein verhexter 
Prinz."1) De psychoanalyse heeft haar „geheim", en dat werkt 
wellicht slechts, omdat de analyticus zelf het niet kent. Als ik 
neuroloog was, — zegt Klages — zou ik ook af en toe mijn patiën
ten analyseren, niet omdat ik de analytische „kwakzalverijen" voor 
juist houd, maar omdat ik van mening ben, dat die analyse won
derlijk juist tegemoet komt aan zekere behoeften van een juist 
tegenwoordig bloeiende vorm van neurose. Iedere tijd heeft ζ ij η 
neurosen. 

Velen, die zich psychoanalyticus noemen, zijn het in feite niet. 
W a t de ware psychoanalyse betreft, die weerlegt men niet. Het 
zou een dwaas zijn, die dat in ernst ging beproeven, want de 
mens met een psychoanalytische „wereldbeschouwing" is van een 
godsdienstig geloof. „Macht man einem richtigen Psychoanalyti
ker Einwände, so kümmert er sich um deren Beweiswert nicht 
einen Augenblick, sondern er befragt sich nur, durch welche 
„Komplexe" und — wie sich versteht, sexuell bedingten —• Ver
drängungen der Sprecher wohl verhindert werde, das Licht der 
Wahrheit, der psychoanalytischen Wahrheit zu erkennen und 
anzuerkennen."2) „Zum richtigen Psychoanalytiker ist man keim-
plasmatisch vorbestimmt wie zum strenggläubigen Christen." 3) 

De boven aangehaalde uitlatingen werden gericht tot de vol
gelingen van Freud. De volgelingen van een godsdienst zijn altijd 

i) Gr.d.Ch. blz. 227. 
») Gr.d.Ch. Ыг. 228. 
*) Gr.d.Ch. blz. 228. 
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uit heel ander hout gesneden dan den grondlegger. Een grond
legger is niet te bekeren. Als Freud aan zijn leer geloofde, deed 
hij dat, omdat hij haar gemaakt had of, als men wil, geschapen 
had. Van Freud zegt Klages: „Diesem Mann eignet sicher ein 
Stück Forschersinn, dazu Temperament und zäher Eigenwille. 
Leider hat er keinen überlegenen Geist und nur einen engen 
Gesichtskreis. Man möchte das nicht nur aus sachlichen Gründen 
bedauern; denn so viel rassige Energie hätte es verdient, wirkliche 
und nicht blosz vermeinte Entdeckungen zu machen!" 1) 

§ 3. Vooronderstellingen van Klages' psychologische leer. 

A. Psychologie als „vormenleer". 

De psychologie moet de gehele „Formenfülle des psychischen 
Lebens" trachten te begrijpen. Zij is een vormenleer, een morpho
logie. Zij moet de verschijnselen zien als symbolen van iets anders, 
als tekens. Verschijnsel en zin, vorm en ziel verhouden zich tot 
elkaar als teken en het be-teken-de. 2 ) „Der Leib ist die Erschei
nung der Seele; die Seele ist der Sinn des Leibes", had Carus 
geschreven. Klages nam die grondwet over en voegde daaraan 
toe, dat het leven, als het oorspronkelijk gegevene, aan het begin 
en aan het eind moet staan van alle weten. In hoever zijn de 
wezens uitdrukking van het leven? is de vraag, die zijn hele leer 
beheerst. 

B. Verhouding lichaam — ziel — geest. 

Volgens Klages' zienswijze zijn de meeste psychologen in de 
ban van de „empirie" en te benauwd om haar grenzen te overschrij
den. Zelf zet hij voorop: „Man sollte aufhören, von Psychologie 
zu sprechen, wofern man es sich verbietet, Metaphysiker zu 
sein." 3) Zonder enige scrupules gebruikt hij dan ook in empirisch 
psychologische uiteenzettingen onempirische begrippen als ziel 
en geest. 

Het leven, de ziel bepaalt, welke vorm het verschijnsel, i.e. het lichaam 
aanneemt. Met deze opvatting staat Klages dicht bij het hylemorphisme 
(«de Aristotelisch-thomistische leer van materia en forma). Op de levende 
wezens toegepast, is het lichaam de stof of de materie, de ziel het begin
sel, dat aan die stof haar verschijningsvorm verleent. In het Thomisme 

η Gr.dCh. blz. 228. 
') Gr.d.Ch. blz. 11-12. 
') Ca.W.d.S. blz. 6. 
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wordt de ziel als vorm-g e ν e η d beginsel met forma aangeduid (vorm 
= vis formativa). Bij Klages slaat de term „vorm" uitsluitend op het 
verschijnsel, dat van de ziel zijn verschijningsvorm o n t v a n g e n 
heeft. Vorm is functie, uitdrukking van de ziel. Ook daar, waar hij 
zegt: „Leben ist beständiger Wiedererneuerung fähige Form", i ) bedoelt 
hij, dat telkens wisselende verschijningsvorm een kenmerk van het 
leven is: het leven geeft telkens nieuwe vormen aan de stof. En als 
Klages zegt vormniveau = levensniveau, dan wil dat zeggen, dat in 
de vormqualiteiten ligt uitgedrukt, welke levensvolheid in het individu 
aanwezig is. De verhouding ziel-lichaam is in het Thomisme hylemor-
phistisch, bij Klages polair. Het leven en de verschijningsvorm, de ziel 
en het lichaam trekken elkaar aan. 

De ziel is altijd „geistgekoppelte Seele" en de geest „vitalitätgekoppel
ter Geist". Dit komt ook tot uiting, waar Klages zegt, dat het object 
der psychologie is: „seelegefesselter Geist oder geistgebundene Seele" 2), 
en de persoonlijkheid definieert als „vom Geiste gebundene Seele". 3) 

Ten aanzien van de verhouding tussen het animale, psychophysische 
leven en de redelijke, specifiek menselijke activiteit, wijkt Klages verder 
af. Volgens het Thomisme, dat een gematigd dualisme leert, zijn sensi
tief en spiritueel leven formeel discontinu en niet tot elkaar te herleiden; 
wel is er een intrinsieke eenheid en harmonie. Klages leert een absoluut 
dualisme tussen ziel-lichaam enerzijds en de geest anderzijds. Terwijl de 
geestesactiviteit in het Thomisme een zielefunctie is, is dit bij Klages 
geenszins het geval. In het Thomisme is de menselijke ziel in haar 
hogere werkingen (denken en willen) niet te scheiden van de ziel in 
haar lagere functies. De ziel is het enige princiep van alle activiteit. Ook 
de geestesactiviteit is dus een zielewerking. Het intellectieve is echter 
aan het zielsbegrip van Klages vreemd. De geest is geen functie van de 
ziel, maar staat •— „wesensverschieden" als hij is — lijnrecht tegenover 
de ziel. 4) 

C. Stambegrippen der psychologie. 

Klages onderscheidt ontvangende (receptorische) en uitvoe

rende (effectorische) vermogens. Alle levensactiviteit is functie 

van die vermogens. Ook de verrichtingen van de geest (denken 

en wi l len) , evenzeer die der animale sfeer (met haar sensorisch 

en motorisch systeem ) en eveneens de vegetatieve processen als voe-

*) Mensch und Erde (In: Mensch und Erde, blz. 31, en In: Der Mensch 
und das Leben, blz. 26). 

J) Über den Begriff der Persönlichkeit (in : Mensch und Erde, blz. 85) ; 
W.d.B. blz. 23, 39. 

») Über den Begriff der Persönlichkeit (In: Mensch und Erde, blz. 84). De 
zuigeling is, evenals het dier, geen persoon, bezit slechts ziel. (Mensch und Erde, 
blz. 67). 

*) Zie G. Thlbons bijdrage in „Festschrift" en G. Thlbon : La science du 
caractère, Paris 1933. 
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ding, ademhaling, secretie, bestaan in opnemen en afvoeren, op
bouw en afbraak. 

Klages geeft aan de ontvangende en uitvoerende functies der 
drie factoren — lichaam, ziel, geest — respectievelijk de volgende 
benamingen: 
voor de ziel: Empfindung en Bewegungsantrieb, 
voor het lichaam: Schauung en Gestaltungskraft (Bildverwirk

lichung), 
voor de geest: Auffassung en Wollung. 

Dit zestal vormt de „stambegrippen" der psychologie.1 ) 

§ 4. Taak der psychologie. 

„Die Frage nach ihrem Gegenstande fällt zusammen mit der 
nach dem Begriff der Persönlichkeit."2) Klages wil het gedrag, 
het karakter lezen. Hem interesseert vooral de constante betrek
king, waarin gedragingen staan tot tendenties. Carus had reeds 
als taak geformuleerd: „in der Erscheinungswelt ihren Sinn zu 
sehen". „Die Begabung zur Seelenforschung — zo schrijft Klages 
— beruht ganz wesentlich auf dem Vermögen, i n d e r E r 
s c h e i n u n g s w e l t i h r e n S i n n z u s e h e n . Den „Sinn" 
in ihr sehen aber heiszt nichts andres als die Erscheinung s y m 
b o l i s c h sehen."3) M.a.w. de psychologie moet „deuten", d.i. 
gedragskenmerken uitleggen als uitvloeisels of verschijningsvor
men van karaktereigenschappen. 

*) „Der Leib spricht sich aus im Empfindungsvorgang und im Bewegungs
antrieb, die Seele im Vorgang des Schauens und im Antrieb zur Gestaltung 
( = zur magischen o d e r mechanischen Bildverwirklichung ), der Geist im Akte 
des Auffassens und im Akte des Wollens, Empfindung, Bewegungsantrieb, 
Schauung, Gestaltungsantrieb, Auffassungsakt, Willensakt sind die sechs Stamm
begriffe." (Gr.d.Ch. blz. 150). 

„Der aufnehmende Vorgang des Leibes ist die Berührungsempfindung, der aus
führende die Triebantriebsbewegung, der aufnehmende der Seele die Schauung, 
der ausführende die Gestaltung, der aufnehmende des Geistes die abstrahierende 
Auffassung, der ausführende die Willkürbewegung." Vom Verhältnis der 
Erziehung zum Wesen des Menschen (in: Der neue Volkserzieher, Bd. I [1935], 
7, blz. 313). 

3) Über den Begriff der Persönlichkeit (in: Mensch und Erde, blz. 65). 
' ) Pr.d.Ch. blz. 12; Gr.d.Ch. blz. 11. Eine Seite der mikrokosmischen Lebens

lehre (bildet) die Seelenlehre im engeren Sinne oder die Lehre von den Charak
teren selbständiger Lebensträger." (W.d.B. blz. 84). De goede psycholoog moet 
dus In mentaliteit min of meer op de „wilde" gelijken (Pr.d.Ch. blz. 12 ; Gr.d.Ch. 
blz. 11). 
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Welke zijn de principiële grondslagen van die tekenleer? Welke 
voorwaarden moeten vervuld zijn, wil dat „deuten" mogelijk 
zijn? 1 ) 
1. De mens moet in zijn verschijningsvormen, in zijn gedragin
gen en in de sporen van zijn handelen zijn aard bloot geven. Die 
voorwaarde is vervuld, indien men de polaire samenhang van ziel 
en lichaam aanvaardt. Met het lichaam is dan iets van de ziel 
gegeven: iedere lichamelijke beweging drukt een psychische 
bewogenheid uit. 

2. Ook moeten wij in staat zijn de verschijningsvorm en gedra
gingen te lezen als symbolen van het karakter. Aan die voorwaarde 
kunnen wij voldoen dank zij onze „Schaukraft". Met deze bijzon
dere gave toegerust, lezen wij in het gedrag de psychische bewo
genheid, die daaraan ten grondslag ligt. 2) 

W a t omvat die „Erscheinungswelt" aan gegevens, die den 
psycholoog in Klages interesseerden? In zijn psychologische uiteen
zettingen beperkte hij zich in hoofdzaak tot de physiognomische 
verschijnselen en bestudeerde daaraan vooral de pathognomische 
gedragsvormen. Het schrift heeft hij aan een intensieve analyse 
onderworpen; slechts terloops, in de vorm van een notitie, behan
delt hij de spreekwijze, het gebaar, de houding, de mimiek, de 
gang. Voor hem is psychologie karakterologie en karakterologie 
is physiognomiek. 3 ) Zijn psychologie is een diagnostische psy
chologie. 

Het genetisch (althans ontogenetisch) gezichtspunt verwaar
loost Klages. Zijn leer is dynamisch; zij zoekt naar het krachten
spel van onbewuste tendenties, naar het systeem der driften, drijf
veren of beweeggronden, die tot een bepaald gedrag voeren en uit 
dit gedrag af te lezen zijn. Populair gesproken, vraagt Klages zich 
telkens af: wat bewoog die mensen, wat dreef hen, wat zette hen 
aan om zo te handelen, wat bedoelden zij, welke waren hun 
beweegredenen? De drijvende krachten moeten worden afgelezen 
uit hun verschijningsvormen. Klages keerde niet terug tot een 
physiologische psychologie. Hij spreekt niet van gangliën, zenuwen, 
hersenen; hij werkt met begrippen, die stammen uit een totalitaire 

η Gr.d.Ch. Hfdst. Π. 
») Gr.d.W.vA. Hfdst V. 
*) Pr.d.Ch. blz. 15 ; Gr.d.Ch. blz. 12 ; Die psychologischen Errungenschaften 

Nietzsches, blz. 27. 
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opvatting van het organisme. Niet in de hersenen ligt de ziel, 
maar in de vorm. * ) 

Geeft Klages dan vooral mensenkunde? Wij mogen hem zeker 
noemen een mensenkenner. Mensenkennis en karakterkunde zijn 
echter niet identiek. Zij hebben een zone gemeen. De mensenken
ner weet het gedrag van anderen te leiden, bepaalde reacties bij 
anderen uit te lokken, velt oordelen over personen van zijn om
geving zonder zich erom te bekommeren, in hoever de regels, 
volgens welke hij invloed uitoefent, en de oordelen, die hij velt, 
op algemene geldigheid aanspraak kunnen maken. De karakter-
oloog daarentegen stelt relatief minder belang in het persoonlijke 
van de een en de ander; bij hem staat niet een practische behoefte 
voorop; hij wil, door kennisdrang gedreven, algemene stellingen 
vinden en tenslotte een systeem ontwerpen, waarin die stellingen 
zonder onderlinge tegenspraak verenigd zijn tot een leer. 2) 

§ 5. Methoden der psychologie.3) 

De empirische psychologie moet als punt van uitgang nemen: 
de ervaring van het dagelijks leven. Haar taak is het, zich op die 
ervaring te bezinnen en die kennis te verwetenschappelijken. 

Langs welke weg wil Klages de taak, welke hij aan „de" psy
chologie stelt, uitvoeren? 

a) Uit welke bronnen putte hij zijn gegevens? 

b) Op welke wijze, volgens welke methoden, bewerkte hij het 
verkregen materiaal? 

Om deze vragen te beantwoorden, zien wij ons gedwongen de 
uitlatingen van Klages niet alleen te ordenen, maar ook enigszins te 
zuiveren. Klages maakt bovengenoemde onderscheiding niet. Waa r 
hij van bronnen en methoden spreekt, verwart hij die herhaaldelijk. 

>) Pr.d.Ch. blz. 14 ; Gr.d.Ch. blz. 8 - 9 . 
5) Een goed karakteroloog is lang niet altijd een goed mensenkenner en om

gekeerd. De eerste moet een vooral beschouwende natuur bezitten, welke zich
zelf observeert. De tweede is vóór alles een practisch mens van de daad. Goethe 
bezat de begaafdheid van beiden, wat men overigens zelden zal aantreffen. 
Karakterologisch weten vermag niet rechtstreeks der mensen doen en laten te 
beïnvloeden. Mensenkennis daarentegen berust op vóór-intellectuele Inzichten; ze 
loopt echter gevaar te ontaarden door overlading met kennis. (Die psychologi
schen Errungenschaften Nietzsches, blz. 19-20, 25-26). 

·) Gr.d.Ch. Hfdst. II—III. Zie Hoofdst. X, J 2 en § 4. 
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Klages' voornaamste bronnen waren: 
1. de eigen gedragingen en die van anderen, zoals zij in het 

dagelijks leven te observeren zijn. 
2. de neerslag van denken en handelen in producten als histo

rische overleveringen, voorstellingen, ornamenten, gebouwen, 
beelden, zeden, riten, sagen, godsbegrippen, klederdrachten, 
gebruiksvoorwerpen, mythen, cultusvormen, handvaardig-
heden, symbolen, kunsten, wereldbeschouwingen, uitvindin
gen, staatsvormen, sociale instellingen, spreekwoorden, de 
werken van wijze mensen, van schrijvers en van dichters. !) 

3. het taalgebruik. 

Zijn methode bestaat uit: 
1. de „Schauung". 
2. de abstraherende (en deducerende) reflexie op door obser

vatie en door Schauung gewonnen inzicht. 

W a t het putten uit bronnen betreft, zoeke men bij Klages niet 
een gedetailleerde, nauwkeurige beschrijving van gedragswijzen en 
van hun voorwaarden. Hij ging niet één voor één de verschijn
selen na, tastte niet de omstandigheden af, waarin de gedragin
gen zich voordoen; hij speurde niet stelselmatig, inductief naar 
wetmatigheden van opeenvolging. Hij kon dat alles achterwege 
laten, omdat hij uit het gedrag onmiddellijk „schauend" iets van 
het karakter wilde leren kennen. 

Dat Wundt in zijn „Völkerpsychologie" zoveel feitenmateriaal 
bijeenbracht, zonder er een theorie van belang aan te kunnen ont
lenen, — zoals Klages schamper opmerkt — zegt niets tegen de 
bruikbaarheid van die objectieve documenten; wel dat zij voor
zichtig moeten worden geinterpraeteerd, d.w.z. onder gebruikma
king van deugdelijke middelen.2 ) 

Het taalgebruik als bron. 3 ) 

Het zou dwaas zijn te doen, alsof men met de psychologie of 
karakterologie nog van voren af aan moest beginnen. De zelfbezin-

») Pr.d.Ch. blz. 3 1 - 3 3 ; Gr.dCh. blz. 47 -49 ; Vorschule der Charakter
kunde, blz. 62—63. De menselijke ziel wordt door talloze volkeren als adem 
opgevat, en de dieren, die als symbool der ziel optreden, zijn steeds van een grote 
beweeglijkheid (vogel, vis, slang, muls, bij, vlinder). Deze symboliek drukt het 
relatief onbestendige, veranderlijke, vluchtige karakter van het wezen, de ziel 
uit. (W.d.B. noot 8 blz. 86). 

') G.a.W.d.S. noot 56 blz. 496. 
·) Pr.dCh. blz. 27-31 ; Gr.d.Ch. blz. 40-48. 
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ning, die de grondslag vormt voor de psychologie, heeft de mens
heid beoefend, zolang zij bestaat. En de resultaten daarvan heeft 
zij neergelegd in taalvormen. In de taal hebben de mensen hun 
beleven geobjectiveerd, om dat voor anderen en voor zichzelf 
begrijpelijk te maken. Geslacht na geslacht heeft aan de toespit
sing der woordbetekenissen meegewerkt. ! ) W i e het innerlijk leven 
wil bestuderen, moet de taal als geleide nemen; hij moet de woor
den en wendingen over het menselijk gedrag en over de menselijke 
ziel ondervragen. De taal is de geleidingsdraad van onze zelfbe-
zinning. W i e die bron vergeet te gebruiken, wie de taal als 
leidraad niet benut, begaat een onvergeeflijke fout. Hij moge listige 
apparaten uitdenken, van veel meer belang is het, dat hij in de 
namen, die de taal bevat, het begin van verklaring der zaken 
zoekt. 

Men heeft gesproken over de armoede der taal; voor diepe 
belevenissen, voor de fijne nuanceringen van onze gevoelens zou
den ons de woorden ontbreken. Klages is van mening, dat wij 
veeleer moeten bekennen een armoede in ons beleven. Die ar
moede wordt weliswaar dikwijls verborgen onder een tooi van 
woorden. 2 ) 

Om te bepalen, waarin belevenissen, met woorden van ver
wante betekenis aangeduid, zich van elkaar onderscheiden en 
waarin zij overeenstemmen, wijst Klages op een z.i. nooit falende 
methode. Die bestaat in toevoeging van een bijvoeglijk naam
woord. 3 ) 

De taal kan ook als gids dienen tot het opsporen van wetten 
omtrent het samengaan van verschijnselen, van disposities of van 
aanlegcomponenten. Er zijn in de taal woorden, die aanduiden 
de r e s u l t a t e n van samenwerking van ettelijke kundigheden 
en gerichtheden. Zo is bijv. het aanpassingsvermogen geen ka
raktereigenschap, echter wel een typisch gevolg van funderende 
eigenschappen, die van geval tot geval sterk kunnen variëren. 4 ) 
De vraag, die wij ons moeten stellen,is dan deze: welke karakter
eigenschappen hebben aanpassingsvermogen tot gevolg, welke zijn 
haar innerlijke voorwaarden? Evenzo kunnen wij vragen: uit welke 

») Gr.d.Ch. blz. 42. 
») Pr.d.Ch. blz. 27 ; Gr.d.Ch. blz. 45. 
') Enkele voorbeelden geven wij op blz. 34-35. 
«) Pr.d.Ch. blz. 30 ; Gr.d.Ch. blz. 44, 59-61 . 
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eigenschappen resulteren trouw, rechtschapenheid, dankbaarheid, 

aanhankelijkheid? Uit welke componenten bestaat het „gemoed"? 

Met dergelijke woorden wijst de taal ons s c h i j n t y p e n aan. 

De ontleding der termen zal, voorzover zij gelukt, niet zelden 

wetten blootleggen van samen voorkomen van disposities. Z o is 

bijv. uit het woord „wijsneus" af te leiden, dat nieuwsgierigheid 

dikwijls gepaard gaat met driestheid van oordeel. 1) 

De voornaamste taak van den psycholoog ten aanzien van het 

taalgebruik bestaat in het toetsen der woorden op hun onmiddel

lijk gehalte aan karakterkennis. 

Klages verwacht zeer veel van de studie der woordafleiding. 

Van de talrijke voorbeelden, die hij geeft, zijn er vele reeds alge

meen bekend. Persoon bijv. komt van het Latijnse „persona", 

afgeleid van personare = door iets heen klinken; het betekende oor

spronkelijk het masker, waardoor de toneelspeler sprak, vervol

gens de rol, die hij speelde, en tenslotte het karakter, de persoon

lijkheid. Met persoon werd dus oorspronkelijk bedoeld: een op 

zichzelf levenloos gezicht en een daar doorheen klinkende stem, 

m.a.w. de vorm en datgene, dat aan die vorm leven geeft. 2) 

Weten (Duits: wissen) gaat terug op de Indogermaanse wortel 

wid, die in bijna alle Indogermaanse talen afwisselend „vinden", 

„erkennen" en „zien" betekent. Sanskr. vid = vinden; Gr. 

Ιόειν = zien; Lat. videre = zien; Got. witan = waarne

men. 3 ) Met die etymologie is in overeenstemming, dat de aan

duidingen voor de voornaamste verstandelijke activiteiten en 

resultaten aan het gebied van de gezichtszin zijn ontleend: inzicht, 

beschouwing, kijk, zienswijze, gezichtspunt. Hoe het vermogen tot 

oordelen verwant is aan het vermogen tot zien, blijkt ook uit de 

ontwikkeling der betekenis van het Latijnse „cernere", welke loopt 

over „afzonderen", „abstraheren", „onderscheiden" tot „waar

nemen met de ogen" en „iets duidelijk z ien" . 4 ) 

In woorden als zelfbeheersing, zich bedwingen, zich overwinnen 

e.d. drukt de taal duidelijk uit, dat in de mens twee groot

heden aanwezig zijn, welke zich verhouden als een wisselvallig, 

l ) Pr.d.Ch. blz. 30 ; Gr.d.Ch. blz. 44-45. 
-) Grd.Ch. blz. 17; Über den Begriff der Persönlichkeit (in: Mensch und 

Erde, blz. 85-86). 
») Gr.d.Ch. blz. 46 ; W.d.B. blz. 33. 
«) Gr.d.Ch. blz. 46 : W.d.B. blz. 23 (zie Hfdst. VI, § 4. Natuurlijke verwant

schap tussen zien en denken). 
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veranderlijk Ik, dat appelleert aan een ander, stabiel Ik, hetwelk de 
geest is. De taal zegt: hij gaat bij zijn verstand te rade; in het 
Duits ook: er „nimmt Vernunft an." !) 

Als men aan de letterlijke betekenis van „zich voorstellen" had 
vastgehouden, dan zou men nooit de activiteit van de geest — welke 
uit de beelden een keuze doet — uit het oog verloren hebben; 
dan zou tevens de verwisseling van voorstellen met het louter 
passieve opnemen van slechts verschijnende beelden in droom-
of phantasie-toestand onmogelijk zijn geweest. 2) 

De bezinning op het taalgebruik leert — zij het slechts indirect 
— ook iets omtrent de verandering van het menselijk karakter in 
de loop der tijden en daaruit ontvangt de karakterkunde dan een 
belangrijke bijdrage. In de tijd, toen de kracht van iemands geloof 
de waardemeter was voor de mens, hield het woord „eenvoud" 
een lofspraak in; het betekende ongeveer hetzelfde als vroomheid. 
De intellectualistische tijd spreekt van „eenvoudigen" als van 
„domme mensen". 3) 

Uit het voorafgaande blijkt, dat Klages de taal gebruikt als 
geleide bij het bezinningsproces. Zonder de waarde der taal als 
bron voor karakterologisch weten te willen verkleinen, is het toch 
zeker een overdrijving als Klages zegt: „Wer, ausgerüstet mit der 
Begabung dafür, zehn Jahre lang nichts andres täte, als Wörter 
und Wendungen über die Menschenseele zu befragen, der wüszte 
von dieser mehr als alle Weisen vor ihm, die es unterlieszen, 
und schätzungsweise tausendmal mehr, als man mit Hilfe von 
Beobachtung, Apparat und Experiment am Menschen selber bisher 
ermitteln konntel" 4 ) 

Hij heeft gelijk, dat het noodzakelijk is, zijn beleven te ob
jectiveren, om het voor anderen en ook voor de onderzoeker 
zelf begrijpelijk te maken. In de taal vinden wij de neerslag 
van het innerlijk leven. Maar als getuige heeft de taal onmis
kenbare nadelen. Zelfs de methode van „Zuordnung von Bei
wörtern" 6 ) helpt daartegen niet. Neem het voorbeeld „Leiden-
schaft" en „Begeisterung". Men spreekt van „heftige Leiden-

») Pr.d.Ch. blz. 93; Gr.d.Ch. blz. 191-192. 
') A.U.G. 1923 blz. 19-20. 
') Pr.d.Ch. blz. 31 ; Gr.d.Ch. blz. 47. 
«) Gr.d.Ch. blz. 45. 
5) Gr.d.Ch. blz. 44; Vom kosmoflonischen Eros, blz. 16—17; Gr.d.W.v.A. 

blz. 177. 
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schaft", niet van „heftige Begeisterang"; van „hohe Begeisterung", 
niet van „hohe Leidenschaft"; van „diepe" drift, niet van „diepe" 
neiging; van „diepe" en „hoge" vreugde, echter niet van „hoge" 
toorn. Dit onderscheid is zeker enigszins plausibel. Maar wat 
Klages daaruit afleidt, is voor een groot deel afhankelijk van wat 
hij erin legde, dus van de individualiteit van den psycholoog. 

Schauung. 

De Schauung geeft een onmiddellijke kennis („intuitive Einsich
ten" ) . 1 ) Op grond van gelijkheid in wezen kunnen wij „miterle
ben", wat andere levende wezens, plant, dier, vooral de mens 
beweegt. Wij beleven de uitdrukkingsvormen als psychische 
uitingen; wij „schauen" ze als „Bilder". In die „Bilder" is ons de 
omringende wereld gegeven als een weerspiegeling van onszelve. 

Naargelang de graad van fijnheid en van intensiteit van het ver
mogen dit „Miterleben" deelachtig te worden, is de gave tot 
onmiddellijke kennis omtrent het zieleleven van anderen verschil
lend van persoon tot persoon. Onder overigens gelijke omstan
digheden is zij bij de vrouw, die in dat opzicht sensibeler is, veel 
groter dan bij den man, bij wien zij ook nog inboet door de ge
woonte van onderscheiden, welke bij hem meer ontwikkeld i s . 2 ) 

Klages licht zijn bedoeling toe met de volgende voorbeelden. 
Lang vóórdat een kind kan spreken, reageert het tegemoetkomend 
op vriendelijk toelachen en teder gefluister, met schrik op een 
kijvend stemgeluid en iets later eveneens op de gelaatsuitdrukking 
van toorn. 3 ) Het kind moet echter leren, dat kwispelstaarten van 
een hond zijn trouwe aanhankelijkheid betekent; zo ook dat de 
hond bang is, wanneer hij zijn staart tussen de poten houdt. En 
zelfs volwassenen, die door veelvuldige ervaring met dergelijke 
gemoedsuitdrukkingen van huisdieren zodanig vertrouwd geraakt 
zijn, dat zij ze even onmiddellijk menen te herkennen als die der 

*) Pr.d.Gr. blz. 111. „Wir heben die Bedeutung des Wortes „Intuition" als 
einer dem Schauen verwandten Erkenntnis hervor, dem sich weiter das heute 
etwas seltener gewordene „Weltanschauung" anreiht." (Pr.dCh. blz. 11 ; Gr.d.Ch. 
blz. 10). „Auch „Seher", „Hellseher" und im älteren Sprachgebrauch „Einbildungs
kraft" lassen erkennen, dasz tiefes, die Schranken der Normal Vernunft durch
brechendes Wissen als aus konkretem Auszerslch s e h e n des Gegenstandes oder 
rein bildhafter Intuition erwachsend gedacht wird." (Pr.d.Ch. blz. 10—11). 

') A.U.G. 1913 blz. 70. Zie blz. 260. 
3) Gr.d.Ch. blz. 19. 
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mensen, moeten na een aandachtig bezinnen toegeven, dat zij 
zonder voorkennis niet zouden weten en deels ook n o o i t zou
den weten, welke stemming spreekt uit het gehinnik der paarden, 
uit het blaten der schapen, het schreeuwen der herten, het brul
len der apen, het geratel van stekelvarkens, het klapwieken der 
ooievaars, het getjirp van krekels, het kwaken van kikvorsen, het 
gezoem der bijen. Hij, die het nooit ervaren heeft, kan zelfs niet 
vermoeden, dat het strekken der oren bij paarden, honden, katten, 
roofdieren, apen, het gereed zijn tot toebijten te kennen geeft. 
Menig stedeling weet dit zelfs als volwassene niet.1) 

Wij kunnen de uitdrukkingsvormen door middel van de 
„Schauung" lezen als „beelden" van het karakter. De „Schauung" in 
dienst van de karakterologische interpraetatie noemt Klages: „das 
geistige Spiegeln". 2) 

Het „sympathisch meevoelen" is niet even rijk ten opzichte van 
alle mensen. Het gezicht van een Japannees of Mongool zegt ons 
minder dan dat van een Europeaan; onze landgenoten zijn ons 
meer vertrouwd dan mensen van een ander volk. De fijnstgenuan-
ceerde intuïtieve kennis hebben wij steeds ten aanzien van het 
gedrag van hen, die aan ons gelijk zijn. Hoe meer overeenkomst, 
des te rijker de onmiddellijke kennis. 3) 

Abstraherende zelfbezinning. 

„Das Du ist älter als das Ich". Klages paraphraseert dat woord 
van Nietzsche. De onmiddellijke, onbereflecteerde kennis van de 
uitingen van anderen is de eerste kennis, die een mens krijgt van 
het innerlijk leven. 

Het belevend speuren van wat in de ander omgaat, leidt tot 
een begin van bezinning op onszelf, tot elementaire zelfkennis. 
Met die kennis verrijkt, leren wij anderen dieper kennen. „Den 
Stoff zur Erkenntnis fremder Wesen liefert das eigene Wesen." 4 ) 
Het begrijpen van andere mensen, van de objectieve neerslag van 
menselijke belevenissen in de taal en in andere cultuurproducten 
reikt echter nooit verder dan het na-beleven, waartoe de persoon 
zelf in staat is. „Wieviel Eigenschaften wir an uns selber ent-

») Gr.d.Ch. blz. 19. 
*) A.U.G. 1923 blz. 125. 
») Gr.dCh. blz. 19-20. 
«) Gr.d.Ch. blz. 20. 
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decken, soviel Eigenschaften der Charaktere sind wir zu begrei
fen imstande."1) Wij beschreven boven de taal als een goed 
geleide bij de bezinning. Die gids dient ons slechts voor die 
gebieden van ervaring, waarvan wij iets terug kunnen vinden.in 
onszelf. Het contact met andere en anders geaarde mensen brengt 
botsingen mee, die leiden tot een verdieping der reflexie op de 
eigen instelling. Klages vat die bezinning op als een verschijnsel 
van het gestoorde beleven. 2) Wil een oprecht mens kennis krijgen 
van zijn oprechtheid, dan moet hij minstens éénmaal belogen zijn. 
Hij begrijpt den leugenaar — hoe paradoxaal het ook klinkt — 
krachtens zijn oprechtheid, en op haar valt weer licht vanuit het 
begrip der leugen. 3 ) In het dagelijks leven houdt practisch ieder
een rekening met eigenschappen van een ander, die hij zelf niet 
bezit: de luiaard met de vlijt van de ijverige, de overmoedige met 
het geduld van de toegeeflijke, de sluwe met de eenvoud van de 
rechtschapene en juist de beste mensenkenner weet de meest uit
eenlopende karakters te leiden of te gebruiken.4) 

De ervaring van het eigen gedrag en de opwellingen bij zichzelf 
leren de mens de polaire samenhang der eigenschappen kennen. 
Hij weet spontaan, dat de ene geneigdheid ten aanzien van de 
andere een remmende werking heeft. Daarnaast heeft hij een ander 
spontaan weten, nl. dat veel gedragingen het resultaat of de uiting 
zijn, niet van slechts één enkele geïsoleerde geneigdheid, maar 
van verschillende tegelijk. Die spontane mensenkennis vormt het uit
gangspunt voor de abstraherende, reflexieve karakterkennis, die 
voor karakterstudie vereist is. 

Met het onmiddellijk speuren van wat in de ander omgaat, 

M Gr.d.Ch. blz. 37. 
») Gr.d.Ch. blz. 26-27. 
') Onder kinderen beneden 10 jaar, merkte Klages twee extreme groepen op, 

nl. de grenzenloos goedmoedige en de grenzenloos boosaardige kinderen. Ten aan
zien van de eerste groep, waartoe de meeste kinderen behoren, kan men practisch 
spreken van afwezigheid van boosheid ; ten aanzien van de tweede van afwezig
heid van goedmoedigheid. Een goedmoedig kind begrijpt de boosaardigheid van 
de uitermate strijdlustige kinderen niet en komt daarom na een stomp of trap, 
al is de moed aanwezig, niet op de gedachte, den tegenstander aan te grijpen ; 
het huilt, maar stompt niet terug, weert zich niet eens. Wanneer op wat verder 
gevorderde leeftijd deze gedragswijze verandert, is dat een teken, dat, ofschoon 
uiterst zwak, de boosaardigheid begrepen wordt en met boosaardigheid beantwoord 
kan worden. (Gr.d.Ch. blz. 28). 

«) Gr.d.Cb. blz. 20. 
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gaat als regel een — zij het nog zo geringe — bezinning gepaard. 
Men vermoedt in de ander de beweeggronden, die onszelf in 
een dergelijk geval zouden leiden, en men heeft dus reeds de eigen 
karaktereigenschappen in de ander verondersteld. Onwillekeurig 
heeft men zichzelf in de plaats van de ander gesteld en past dus 
zelfreflexie toe. De hebzuchtige koestert wantrouwen en argwaan, 
omdat hij ook bij zijn evenmens boosaardige hebzucht aanwezig 
waant. De onbaatzuchtige en goedmoedige neigt tot een mateloos 
vertrouwen schenken, omdat hij dezelfde goedmoedigheid in zijn 
evenmens veronderstelt. i) 

De bezinning moet door oefening tot vaardigheid worden. Zij 
is niet te vereenzelvigen met zelfwaarneming. Zij bestaat uit een 
terugschouwen. De herinnering speelt dus haar rol met alle aan-
kleve van dien. Nodig is een getrouw geheugen voor de nuances 
van het eigen beleven, vooral voor reacties op geringe prikkels. 
Ons streven naar zelfwaardering leidt ons gemakkelijk langs de 
weg van geheugenvervalsingen tot een verfraaiing van ons eigen 
beeld.2) De zelfbezinning sluit in, dat het subject buiten zichzelf 
treedt. In toestanden van liefde en haat houdt men geen afstand. 3) 
Bij een affectvol gebeuren is de kans zeer groot, dat de toestand 
van reflexie wordt opgeheven, wijl het object het herinnerend sub
ject weer aangrijpt. Vruchtbaar wordt de bezinning vooral door 
rijke ervaring en een gecompliceerdheid van geaardheid, meent 
Klages. Mensenkennis moeten wij niet op de eerste plaats zoeken 
bij simpele naturen. „Het is niet de eenvoudige, doch de gecom
pliceerde, niet de welwillend bevestigende, maar de critisch ont
kennende en vooral niet de harmonische, maar een gespleten 
gemoedsgeaardheid, die ten aanzien van mensenkennis de sterkste 
begaafdheden doet rijpen en de meest waardevolle inzichten 
belooft." 4) 

Het belang van de deductie, als factor van de bezinning komt 
bij de behandeling der zelfbezinning in Klages' uiteenzettin
gen onvoldoende naar voren. Toch maakt zij het wezenlijke mo
ment van het bezinningsproces uit. De bezinning op de eigen 
beleving, op de inhoud van taaitermen, of op de inhoud van eigen-

») Gr.d.Ch. blr. 20-21. 
*) Gr.d.Ch. blz. 33. 
») Gr.d.Ch. blz. 33. 
*) Gr.d.Ch. blz. 21—22 (vgl. noot 2, blz. 30). 
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schappen van anderen vereist steeds: abstraheren, combinerend 
afleiden.1) 

Verrijkt met zelfkennis, kunnen wij anderen beter begrijpen. 
Om karaktereigenschappen en hun graduele verschillen te leren 
kennen, zoeken wij in de regel naar voorbeelden, die wij uit eigen 
ervaring putten. Door bezinning zowel op wat wij innerlijk er
varen hebben als op de omstandigheden, waarin wij ons geneigd 
voelen, eenzelfde beweegreden te volgen, verdiepen wij onze kennis. 
Tenslotte isoleren wij dan de concrete basis en zonderen in gedachte 
het geheel onzer belevenisvoorwaarden af. Aldus komen wij „zur 
Ausbildung der Begriffe unterschiedlicher Triebfedern".2) Klages 
licht dat toe met verscheidene voorbeelden: hoe een mens tot het 
plegen van roofmoord kan overgaan; hoe men komt tot het vast
stellen van wilskracht, die te versterken is, die individuele grenzen 
heeft, graden vertoont van nul tot een veelvoud van onze persoon
lijke wilskracht; hoe een gekrenktheid door een schertsende opmer
king over de geniale wanorde, wijst op een waardering van orde. 
Ter illustratie halen wij een voorbeeld van Klages uitvoerig aan. 

Iedereen kent het genot, dat in het bezit van materiele goederen 
gelegen is. Iedereen kan terugzien op gestelde of overwogen han
delingen uit winzucht. Iedereen ook heeft beleefd, dat een der
gelijke winzucht sterker of zwakker naar voren trad, naarmate zij 
nu eens meer, dan eens minder in evenwicht gehouden werd 
door tegenovergestelde motieven als zin voor gerechtigheid, 
plichtsbesef en liefde. Wij behoeven de drijfveren van sympathie 
en van het rechtsgevoel slechts in gedachte uit te schakelen om, 
zo niet alle, dan toch de voornaamste praemissen te bezitten voor 
het begrijpen van roofmoord, die niet zozeer moet verklaard wor
den uit de sterkte der aandriftsvoorwaarden, alswel uit de zwak
heid van remmende factoren. Het voorlopig resultaat van die 
bezinning zou kunnen zijn: de innerlijke voorwaarden tot het 
plegen van roofmoord bestaan in het samen optreden van een 
sterke hebzucht met een verminderd vermogen tot sympathie en 
een bijna volledig gemis aan levend rechtsbesef. Bij toepassing van 
die conclusie op feitelijke gebeurtenissen zou waarschijnlijk aan
stonds enige twijfel aan de juistheid ervan bij ons opkomen. Wij 

*) In zijn graphologie zegt Klages uitdrukkelijk, dat zijn methode de deductieve 
is. (Pr.d.Gr. blz. VII, 108). 

») Gr.dCh. blz. 33. 
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zouden die voorwaarden vrijwel verwerkelijkt vinden bij een geld-
magnaat, die nooit in de verleiding verkeerde om een diefstal, laat 
staan een roofmoord, te begaan; anderzijds zouden wij gevallen 
van roofmoord vinden, waarop onze formule nog slechter zou passen 
dan de eveneens onvolledige van Nietzsche: „Er dürstete nach dem 
Glück des Messers". !) 

Hier volgen nog enige voorbeelden van de wijze, waarop Klages 
in de practijk uit de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen, 
volgens het procédé van uitsluiting, de waarschijnlijke aanwezig
heid van andere eigenschappen afleidt. Daarbij steunt hij vanzelf
sprekend op eeri door deductie verworven inzicht in het samen
gaan van bepaalde eigenschappen in het algemeen. Hij kan langs 
die weg niet komen tot scherpe, in een getal uit te drukken, resul
taten, zoals bij correlatie-onderzoek. Hij moet zich beperken tot 
stellingen van de volgende inhoud: deze en die eigenschappen gaan 
beslist samen of komen zeker niet samen voor; twee andere 
komen waarschijnlijk steeds samen voor; ofwel: er is omtrent het 
samengaan geen regel op te stellen. 

Impulsiviteit veronderstelt beweeglijkheid in het opnemen en onmid
dellijkheid van duidelijke u i t i n g e n . De meest impulsieve van twee 
mensen is in hogere mate geneigd, voor de in hem opkomende gevoelens 
een uitweg te zoeken. Klages geeft het volgende voorbeeld. 2) Uit een 
handschrift heeft hij gelezen, dat de schrijver als eigenschappen bezit: 
„Eigenart", maar nog meer vrijheidsdrang, gevoel van eigenwaarde, con
creet denkvermogen en helderheid van geest, ontvankelijkheid voor in
drukken en impulsiviteit, eerzucht en drang tot handelen, gebrek aan 
volharding, vermogen tot zelfbeheersing, goedmoedigheid, gerechtlgheids-
zin. Dan rijst de vraag, hoe daaruit af te lelden het al of niet aanwezig 
zijn van een 60-tal eigenschappen. Wij doen daaruit een keuze, t.w. 

1. nieuwsgierigheid; 2. eigenzinnigheid; 3. slagvaardigheid of zwaar
wichtigheid; 4. zachtmoedigheid of opvliegendheid; 5. geduld of onge
duld; 6. vlijt. 

Ad 1. Nieuwsgierigheid. 

Nieuwsgierigheid Is een toestand, die opgewekt wordt door de aan
trekkingskracht van het onbekende. Verbonden met het streven naar 
kennis van de oorzaken, ontstaat daaruit de kennisdrang. Een mens, die 
tegelijkertijd tot afwisseling geneigd en voor indrukken zeer toeganke
lijk is, zal altijd ook de eigenschap van nieuwsgierigheid bezitten, al 
mag zij a.h.w. worden opgelost in een zeer sterk ontwikkelde kennis-

») Pr.d.Ch. blz. 23 ; Gr.d.Ch. blz. 32. 
·) H.u.Ch. 1936 Anhang : Aus der Charakterkunde. 

40 



drang. Het Is natuurlijk een andere vraag, of die persoon zijn nieuws
gierigheid weet te beheersen. 

Ad 2. Eigenzinnigheid. 

Eigenzinnig is een streven, dat zijn laatste bepalingsgrond heeft In de 
drang naar zelfbevestiging. Bedenken wij nu, dat de persoon in kwestie 
wilskracht heeft, maar nog meer vrijheidsdrang, activiteit, gebrek aan 
volharding, dan zijn daarmee zeer belangrijke voorwaarden voor de 
ontwikkeling van eigenzinnigheid gegeven. Eigenzinnigheid is waarschijn
lijk aanwezig. 

Ad 3. Slagvaardigheid of zwaarwichtigheid. 

Uit de tegenstelling blijkt, dat met zwaarwichtigheid op de eerste 
plaats bedoeld wordt zwaarwichtigheid in opvatten en oordelen. Nu 
vertoont de man een grote beweeglijkheid; bovendien bezit hij helder
heid van geest en combinatievermogen. Zwaarwichtigheid is dienover
eenkomstig volledig uitgesloten. Die conclusie was gemakkelijk. Moei
lijker is de vraag: staat geestelijke beweeglijkheid reeds borg voor slag
vaardigheid? Geenszins. Beweeglijkheid en slagvaardigheid zijn twee elkaar 
snijdende cirkels met een gemeenschappelijk segment, maar met ver uit 
elkaar gelegen middelpunten. Slagvaardigheid onderstelt snelle bezin
ning en heeft voorts betrekking op de verhouding van mens tot mens. 
Wij kunnen constateren, dat bevolkingsgroepen, die meer dan andere in 
een feestelijk volkse samenleving verkeren (Rijnlanders), slagvaardiger 
zijn dan andere. Slagvaardigheid berust op een verbinding van ,, Int uitat" 
en „Geselligkeit". Over beiden weten wij bij den man in kwestie niets. 
De vraag is dus niet te beantwoorden. 

Ad 4. Zachtmoedigheid of opvliegendheid. 

Toom is een reactiewijze, over wier voorwaarden de gegevens geen 
aanduidingen bevatten. Eigenlijke zachtmoedigheid is bij zoveel vuur op 
zijn minst onwaarschijnlijk. 

Ad 5. Geduld of ongeduld. 

Geduldig noemen wij niet degene, die zijn ongeduld telkens opnieuw 
weet te beteugelen, wel degene, die tot hevig ongeduld niet licht in staat 
is. De man had ·— zoals elders werd afgeleid — behoefte aan afwis
seling en een hevig temperament; daarom zal het geduld te wensen 
overlaten. 

Ad 6. Vlijt. 

Van vlijt kan eerst sprake zijn, waar een streven zich gemakkelijk 
pleegt om te zetten in praestaties. Daartoe is een vrij sterke inspanning 
nodig, waarvan in de loutere dadendrang nog niets aanwezig is. De 
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inspanning en niet het slechts willen van het doel kenmerkt de vlijtige. 
Vlijt is kortgezegd: lust tot arbeiden. Een persoon zijnde met behoefte 
aan afwisseling, met meer drang om voorwaarts te gaan dan met het 
vermogen om te volharden, met grote ontvankelijkheid voor indrukken, 
zal hij de taaie vastheid missen, zonder welke aan arbeidslust niet te 
denken valt. 

Wij gaven deze voorbeelden uitvoerig ter kennismaking met 
Klages' denkwijze. Voor den karakteroloog of psycholoog, die zijn 
woordenschat voor menselijke gevoelens en neigingen wil ver
rijken, betekent Klages een bijzonder vruchtbare bron. 

De critische lezer zal ongetwijfeld den diagnosticus gecontro
leerd hebben en wellicht maar matig tevreden zijn, omdat de ter
men, waarin de bekende eigenschappen, als punt van uitgang 
vermeld, wareri geformuleerd, voor de gelegenheid door andere 
werden vervangen. Het gevaar, dat verwante omschrijvingen de 
zaken vervagen, is niet denkbeeldig. Het procédé als zodanig is 
daarmee echter niet veroordeeld. 

De nadruk, die Klages legt op de zelfbezinning, doet vrezen, 
dat hij te exclusief op een persoonlijk inzicht bouwt, dat altijd 
nog controversen toelaat. Hij kan zich beroepen, — en dat deed hij 
inderdaad, — op onpersoonlijke kroongetuigen: op de taal en op de 
objectieve neerslag van denken en handelen bij de verschillende 
volkeren. Maar beide getuigen hebben niet de bewijskracht, die 
Klages daaraan toekent. Toch zal de lezer de analyse, die Klages 
gaf van de zelfbezinning, als zodanig waarderen. 
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HOOFDSTUK II. 

„ERLEBNIS" E N BEWUSTZIJN. 

Kenmerken van het leven en van de geest in hun 
verschijningsvormen. 

§ 1. Rbythme en tact. 

Het kenmerk van het leven is het rhythme; kenmerk van de 
geest is de tact, de regelmaat. Het leven is als golvend water, 
dat in vloeiende overgang zijn onophoudelijke wisseling van top 
en val voltrekt, zonder breuk, als een onmerkbare, langzame ver
andering tussen twee grenstoestanden. Daarnaast is het bijzon
dere van het rhythme: „in stets nur ähnlichen Zeiten immer nur 
Ähnliches wiederzubringen". !) Het rhythme is een universeel en 
onherleidbaar oerphaenomeen. Wij kunnen het waarnemen in heel 
de levende en in de zg. levenloze natuur.2 ) 

In 1923 wijdde Klages aan het vraagstuk „rhythme-tact" een 
lang artikel, waarin hij o.m. zegt: „Wiederholte der Takt das 
Gleiche, so musz es vom Rhythmus lauten, es w i e d e r k e h r e 
mit ihm das Ä h n l i c h e ; und da nun die Wiederkehr eines 
Ähnlichen im Verhältnis zum Verflossenen dessen Erneuerung vor
stellt, so dürfen wir kürzer sagen: der Takt wiederholt, der 
Rhythmus erneuert." 3) „Keine Wasserwelle hat genau die gleiche 
Gestalt und Dauer der vorigen, kein Atemzug und Pulsschlag 
genau die gleiche Länge des nächsten, keine linke Seite eines 
Blattes, Tieres oder Menschen spiegelt genau die rechte. Wenn 
die nie zu vermeidende Teilhaberschaft von Lebensvorgängen an 
ausnahmslos jeder menschlichen Handlung überdies sogar die 
Herstellung von zwei mathematisch genau gleichlangen Masz-
stäben oder von zwei mathematisch genau gleichgehenden Uhren 
unmöglich macht, ja selbst zwei mathematisch genau gleiche 

*) A.u.G. 1923 blz. 136: H.u.Ch. 1936 blz. 35; H.u.Ch. 1940 blz. 36; 
Gr.d.W.v.A. blz. 300; Vom Wesen des Rhythmus, blz. 36 (ongeveer gelijk). 

') Psychologie des Volksliedes (in: A.u.Ch. blz. 198—203). 
') Vom Wesen des Rhythmus, blz. 32. 
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Ablesungen derselbigen Zeitfrist oder derselbigen Raumstrecke 
ausschlieszt, so zeugt das natürlich erst recht von den soeben 
entwickelten Grundeigenschaft des lebendigen Rhythmus, darf 
aber nicht etwa dienen sollen, um den Unterschied von mecha
nischen und lebendigen Gebilden zu verwischen. Denn die 
Gröszenverschiedenheiten mechanischer Kopien können nur mit 
Hilfe besonderer Werkzeuge, welche das Leistungsvermögen der 
Sinne vervielfältigen, und anhand wissenschaftlicher Verglei
chungsmethoden festgestellt werden, wohingegen diejenigen der 
rhythmischen Wiederkehr m e r k l i c h und ein Bestandstück 
des unmittelbaren Eindrucks sind." !) „Zeitlich rhythmische Wie
derkehr und räumlich rhythmische Seitlichkeit sind des Millionen
heeren der Erscheinungsformen alles Erdenlebens gemein!"2) 

In de gehele organische wereld zien wij rhythmisch elkaar 
afwisselen: ontstaan en vergaan, waken en slapen, geboorte en 
dood. Rhythme treffen wij ook aan in de anorganisch levende 
wereld: in de afwisseling van dag en nacht, eb en vloed, zomer 
en winter, donker en licht. 

De tact, de regelmaat is kenmerk van de geest. „Jedes Lied 
hat seinen Rhythmus u n d seinen Takt. Vielleicht war es nötig, 
beide erst einmal miteinander zu verwechseln, damit man lernte, 
sie streng auseinanderzuhalten. Obgleich sie nähmlich in Vers 
und Lied wie ein Tänzerpaar verbündet scheinen, sind sie nach 
Wesen und Herkunft nicht blosz Gegensätze, sondern selbst 
streitende Gegensätze, die von allen Geschöpfen allein der Mensch 
nicht ohne Gewalt zusammen zwang. Rhythmisch ist das Flügel
schlagen ziehender Wandervögel, das Traben noch ungebändigter 
Pferde, das wellenhafte Gleiten der Fische; aber nach dem Takte 
zu laufen, zu fliegen, zu schwimmen vermögen die Tiere eben
sowenig, wie etwa wir es fertigbrächten, nach dem Takte zu 
atmen. Dampfmachinen, Schmiedehämmer, Pendeluhren gehen im 
Takt, aber nicht im Rhythmus; eine vollendete Prosa hat vollende
ten Rhythmus aber durchaus keinen Takt." 3) „Rhythmisch äuszert 
sich und erscheint das L e b e n ; mit dem Takte dagegen zwingt 

») A.U.G. 1923 Ыг. 136: H.u.Gh. 1936 blz. 35—36); H.u.Ch. 1940 blz. 36; 
Gr.d.W.v.A. blz. 300 (ongeveer flelijk). 

') A.U.G. 1923 blz. 135; H.u.Ch. 1936 blz. 34; H.u.Ch. 1940 blz. 35. 
») H.u.Ch. 1940 blz. 35 ; H.u.Ch. 1936 blz. 34-35 (ongeveer gelijk) ; A.u.G. 

1923 blz. 135; Gr.d.W.v.A. blz. 299 (ongeveer gelijk); Vom Wesen des 
Rhythmus, blz 135 (ongeveer gelijk). 
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den rhythmischen Lebenspulsschlag unter das nur ihm eigentüm
liche Gesetz der Geist." 1 ) „Ausdruck des Lebens ist der Rhyth
mus, Ausdruck des Geistes die Verdrängung des Rhythmus durch 
die regelnde Kraft des Gesetzes. Je mehr im „Inneren" der Geist 
das Leben überwältigt hat, umso mehr tritt an der Erscheinung 
des Inneren der Rhythmus hinter der Regel zurück." 2 ) . 

§ 2. Het „verschijnsel". 

Sprekend over de kennis, bedient Klages zich voortdurend van 
de termen „Erscheinungen" en „Bilder": Erscheinungs-, Schau-
ungs-, Anschauungs-, Wahrnehmungs-, Erinnerungs-, Traum-bild, 

Het leven doet zich aan ons voor in verschijnselen, uitdruk
kingsvormen, in „erlebbare Bilder". Wij hebben allereerst een 
aanschouwelijke kennis van de ons omringende wereld. „Man 
kann auf die Wirklichkeit der Bilder hinweisen, kann Erschei
nungen denkend buchstäblich „betrachten" und kann dabei jeden 
Begriff zu Hilfe nehmen, aber man kan nicht sie selber begrei
fen." 3) 

In plaats van te spreken van de werkelijkheid der beelden had Kla
ges ook kunnen zeggen, de wereld der objecten, maar daar is hij als 
phaenomenoloog afkerig van. De omgevende dingen zijn immers 
aan het levend subject ieder ogenblik anders gegeven, veranderlijk 
met het voortdurend veranderend subject. Bild is identiek met 
Ausdrucksbild, Eindrucksgestalt, Eindrucksanlasz. Zo spreekt 
Klages van motorische, vegetatieve, graphische Ausdrucksbilder 
van bijv. vreugde, toorn. 

Mettertijd ging de menselijke geest de verschijnselen of aan-
schouwelijkheden van haar concrete verschijningskenmerken ont
doen, totdat hij slechts denkbaarheden, abstracte begrippen over
hield: „die „gegenständliche" Welt". „Verlöre doch das Wor t 
„Erscheinung" seinen Sinn, wofern man sich den Gedanken 
verböte an das — Erscheinende! Erst eine jahrtausendelange 
Geschichte der Abstraktionstätigkeit mit der Richtung auf logozen-
trische Weltauslegung hat uns in den Stand gesetzt, statt erschei-

») A.u.G. 1923 blz. 135 ; H.u.Ch. 1940 blz. 35 ; H.u.Ch. 1936 blz. 35 ; Gr.d. 
W.vA. blz. 299. 

») A.u.G. 1923 blz. 139 ; H.u.Ch. 1940 blz. 39 ; H.u.Ch. 1936 blz. 38 ; Gr.d. 
W.V.A. blz. 302. 

») Geist und Leben, blz. 225. 
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nender Charaktere (oder Seelen) Eigenschaften, Zustände, 
Vorgänge hypostasierter Dinge wahrzunehmen." 1) 

Een verschijnsel openbaart zijn zin, drukt zijn karakter uit. 
„ W a s immer erscheint, das hat einen Sinn; und jeder Sinn offen
bart sich, indem er erscheint." 2 ) Klages leest de veranderlijke ver
schijnselen als uitdrukking, als teken van het Ье-teken-de, als sym
bool van hun zin. Daartoe is hij in staat door „Schauung der Bilder". 
Door schouwende beleving der concrete verschijnselen schouwt hij 
onmiddellijk hun zin. 3 ) 

§ 3. Vormen van „be-leving". 

De beleving, zo zegt Klages, kan zijn schauend, empfindend of 

fühlend, naargelang zij gewekt wordt door een „Bild", door een 

lichaam of door de aantrekkingskracht van een „beeld".4) 

W a t Klages „Erlebnis" noemt, komt voor in drieerlei vormen. 5 ) 

a) Het kan zijn een vóór-aanschouwelijk, v i t a a l „ E r l e b -

») Geist und Leben, biz. 223. 
s) Vom kosmogonischen Eros, blz. 63. 
*) Hiermee keert Klages zich af van de noumenale houding ten opzichte van 

de verschijnselen, welke juist afziet van de gegeven concrete realiteit, om via 
abstractie slechts over te houden datgene, waaraan nog slechts begrijpelijkheid 
toekomt- het begrip, dat het dingkarakter aanduidt. Aan de wereld van het denken 
ontzegt Klages werkelijkheidskarakter ; zij heeft wel zljnskarakter. Het noumenale 
denken bereikt de waarheid, het phaenomenale beleven bereikt de werkelijkheid. 
De „Schaukraft" laat ons de „Wesen" of de „Wirklichkeit der Bilder" in hun 
wezen kennen. Die Schauung is echter tevens de „Achilleshiel", die het de geest 
mogelijk maakte, zijn verraderlijke inval te plegen. (G.a.W.d.S. blz. 1238—1248). 
Door toename van het Schauen tegenover het Empfinden in het algemeen en 
van het zien binnen het waarnemen in het bijzonder, werd het verband van de 
mens met zijn onmiddellijke omgeving losser. Door voorbijgaande emancipatie 
van het Schauen en Empfinden werd niet slechts de samenhang tussen Schauen 
en Empfinden, maar eveneens die tussen de dragers dezer functies, tussen 
ziel en lichaam losser („Spaltung der Lebenspole"), zodat „levensstoomissen" 
konden optreden. De oorspronkelijke harmonie tussen de schauende en werkende 
ziel en het gewaarwordend en bewegend lichaam werd aangetast. Er is dus een 
„Lebensstorbarkeit" opgetreden, voortkomend uit een locus minoris resistentiae 
(G.a.W.d.S. blz. 374, 947, 949; Gr.d.W.v.A. blz. 68), waarvan meerdere volken 
ons een symbool hebben nagelaten : Achilles, door Thetis in de Styx gedompeld ; 
Aiax, in de leeuwenhuid van Heracles gewikkeld ; Siegfried gebaad in draken-
bloed. (G.a.W.d.S. blz. 754. 1247-1248). 

Daar het denken geen werkelijkheid kan bereiken, is Klages, wat zijn kencritische 
houding betreft, dus agnosüclst. De keuze „idealisme of realisme ?" kan hij niet 
doen. 

«) Wd.B. blz. 52-53. 
B) Bij Klages zelf vinden wij deze systematiek niet Toch menen wij zijn ver-
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η i s", d.w.z. een verandering in de levensprocessen, bepaald 

door een invloed, zonder dat het subject op dat ogenblik van 

die determinerende invloed weet heeft. Daartoe is te rekenen 

het slapende „Schauen" van plant, dier en mens. Wij zullen 

het leren kennen als een gestalte-verwerkelijking. 

b) Het kan zijn een k e n n i s n e m e n v a n h e t E r l e b t e , 

m.a.w. een indruk van een zintuiglijke qualiteit of een (waar

derende) ervaring van aanschouwelijke objecten. Tot deze 

groep van „Erlebnisse" hoort het kennen, dat dier en mens 

zich door het wakende Schauen of door Anschauen eigen 

maken. 1 ) 

c) Het kan ook zijn een k e n n i s n e m e n v a n h e t E r 

l e b e n , een bezinning op de belevingsinhoud; de stemming, 

indruk of ervaring worden gekend a 1 s indruk (reflexief 

bewustzijn). Hieronder vallen, volgens Klages, het waarnemen 

en denken van de mens. 

De kleuren, die wij zien, de klanken, die wij horen, zijn „erlebt"; 
wij zien niet ons zien, wij horen niet ons horen; als processen 
worden het gewaarworden, het waarnemen en het voorstellen niet 
beleefd. 2) 

Met deze drie-deling als leidraad zullen wij Klages' begrippen 

bespreken. 

Klages stelt tegenover elkaar „Erlebnis" en „Bewusztsein". 

„Kein Erlebnis ist bewuszt und kein Bewusztsein kann etwas 

erleben." 3 ) Hij noemt alle beleven bewusteloos en stelt het als 

zodanig tegenover het bewustzijn. Daarmee is duidelijk uitgespro

ken, dat hij onder bewustzijn het reflexieve, denkende bewustzijn 

handelingen geen geweld aan te doen, indien wij zijn uiteenzettingen daarnaar 
groeperen. 

*) Het Is niet geheel duidelijk, of Klages de instinctieve processen, welke wij 
tot b) rekenen (wakende Schauung) onder a) of onder b) zou rangschikken. 
Hij noemt ze „vitale Erlebnisse", waarvoor geen phantasmata noodzakelijk zijn 
(Gr.d.Ch. blz. 129—131), en inzover horen de instincten zeker onder a) thuis. 
Voorzover zij optreden bij het ontvangen van een indruk van een aanschouwelijk 
gegeven, moeten zij ongetwijfeld onder b) geplaatst worden. „Bilder" worden 
niet onmiddellijk beleefd, echter langs de weg van Indrukken. (G.a.W.d.S. 
blz. 594). 

») W.d.B. blz. 10. 
») Geist und Leben, blz. 228; Gr.d.W.v.A. blz. 22-25; W.d.B. blz. 9 - 1 0 ; 

Vom Wesen des Rhythmus, blz. 23—25; G.a.W.d.S. blz. 463—464. 
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wenst te verstaan, slechts eigen aan de mens; niet het gewaar
worden, het eenvoudige beleven, het ervaren van indrukken („Sin-
nes-erlebnisse", zg. zinnelijk bewustzijn1)), hetwelk aan mens en 
dier toekomt. Het vegetatieve leven is een „Erleben". „Lebens
vorgänge sind E r lebnisvorgänge oder sie sind überhaupt nicht. 
Fragt man, warum das miszkannt wurde, so lautet die Antwort: 
weil man nicht auseinanderhielt Erlebnis und Bewusztsein. Ein 
andres ist das Erleben, ein andres die Kenntnisnahme vom Er
lebten (dem, beiläufig bemerkt, erst an dritter Stelle die Kennt
nisnahme vom Erleben folgt). Jede lebende Zelle unsres Körpers 
erlebt so gewisz, als sie lebt; aber sie hat davon nicht das min
deste Bewusztsein. Der Zellenverband, den wir Pflanze nennen, 
darf uns geradezu Sinnbild des reichsten Lebens sein und w a r 
es den frühen Völkern; aber die Pflanze hat keine Spur von 
Bewusztsein. Sogar das Tier hat nur bedingterweise Bewusztsein 
und hat es überhaupt nicht, wenn wir das Wort in der unsres 
Erachtens einzig zulässigen Bedeutung des denkfähigen Bewuszt-
seins nehmen." 2) 

De term „bewustzijn" beperkend tot verstandelijk bewustzijn, 
zegt Klages verder: „Erlebnisse an und für sich sind völlig 
bewusztlose Vorgänge von übrigens zweierlei Art: die einen .— 
animale genannt — k ö n n e n mit dem Bewusztsein in Verbin
dung treten, die andern ~- vegetative genannt — können es 
nicht, auszer durch die Vermittlung jener; die animalen herrschen 
vor während des Wachens, die vegetativen herrschen durchaus 
während des Schlafens; soll die blosze Wachheit des Erlebens 
schon Bewusztsein bedeuten, so eignet Bewusztsein Tieren und 
Menschen gemeinsam, versteht man dagegen, wie wir es tun, 
unter Bewusztsein d i e F ä h i g k e i t z u m b e g r i f f l i c h e n 
D e n k e n , so eignet es nur dem Menschen."3) 

·) De term „ervaring" heeft bij Klages een heel bijzondere betekenis. Hij ver
staat onder ervaring verstandelijke ervaring. „Im bisher üblichen Sinne des Wortes 
„Erfahrung" macht das Tier Erfahrungen wie wir ; dagegen macht es keine 
Erfahrungen mehr, wenn man darunter, wie es In diesem Buche geschieht, 
Verstandeserfahrungen, d.i. verständige Verarbeitung der Erlebnisinhalte 
versteht." (G.a.W.d.S. noot 70 blz. 510). 

») Geist und Leben, blz. 228. 
') Gr.d.W.vA. blz. 22 (spatiering van Sehr.). Verder: „Der Ermöglichungs-

grund des Zusammenhängens aller Erlebnisse einunddesselben Wesens, mögen 
sie im Wachen oder im Schlafen stattfinden, gleichzeitig oder nacheinander, heiszt 
die Seele, der Ermöglichungsgrund ihres Bewusztwerdens heiszt der Geist." 
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Het louter vitale „Erleben", dat bepaald wordt door invloeden, en 
het kennisnemen van het „Erlebte" vormen samen het pathische be
leven: het is die belevingswijze, die eigen is aan de ziel. Het reflexie
ve kennisnemen is het actieve bezinnen van de geest. In het eerste 
geval ligt het accent op het ondergaan, in het tweede op het 
doen. Klages spreekt van Erleidnis, Erlebnis, Widerfahrnis, 
Geschehnis, Empfangen, tegenover Bewusztsein, Besinnung, Tun. 
W a t wij foutief bewustzijns-inhouden noemen, zijn onze belevings-
inhouden; door de waarnemings- of bezinningsact worden zij 
„objecten van het bewustzijn". Een deel der zg. bewustzijns-inhou
den heeft met bewustzijn niets te maken. 

De Anschauung bij het dier en de Schauung, d.i. het oorspron
kelijke „reines Erleben", dat de primitieve mens en ook nu nog 
het jonge kind hebben en de volwassen mens slechts in uitzonderings
toestanden (Tiefschlaf, Ohnmacht, Narkosen, Triebhandlungen, 
Enthusiasmen, Ekstasen 1) , vat Klages samen als „Lebenswach-
heit", „weltfühlendes Bewusztsein", „Wirklichkeitsfühlung" of 
„Lebensfühlung". 

Bij alle belevenissen van de met geest begaafde mens kan het 
bewustzijn toetreden, maar dat geschiedt niet noodzakelijk. 

Bewustzijn is in verhouding tot het bewusteloze leven te 
beschouwen als een stoornis van het vitale gebeuren. 2 ) Het tot 
bewustzijn komen is te vergelijken met een gewekt worden uit 
een diepe slaap. Als levende wezens leven wij voort in een niet-
kennende toestand; wij „beleven" invloeden, nemen vóór-aan
schouwelijke „Bilder" in ons op, incorporeren deze, en veranderen 
dienovereenkomstig zonder het te weten. Dat vitale „beleven" of 
„onbewust slapen" wordt nooit onderbroken door het waken, het 
waken echter wel door het „slapen". „Unter dem Wellenschlag 
des Wachens (oder des Empfindens) zieht die Strömung des 
Schlafens (oder des Schauens) unablässig weiter, als das Erleb-

*) Vorschule der Charakterkunde, blz. 40. 
*) Er Is dus niet één beginsel in de mens ; er zijn er twee, welke elkaars 

onverzoenlijke tegenstander zijn, zoals Klages praegnant tot uitdrukking brengt 
in de titel van zijn hoofdwerk: „Der Geist als Widersacher der Seele". Harmonie 
en eenheid is dus uitermate zelden bij een mens aanwezig. Indien wij haar aan
treffen, is zij het toevallig resultaat van een gelukkig compromis van de twee in 
wezen tegengestelde krachten („stijl"), waartussen een verhouding van „bood
schappen" bestaat. (Gr.d.Ch. Hfdst. IX; Vorschule der Charakterkunde, blz. 41, 
5 2 -60 ; Goethe als Seelenforscher, blz. 40; G.a.W.d.S. blz. 70-76). 
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nis des auch zeitlichen Wechsels beider liegt nicht im alternie
renden Aufhören des Stromens begründet, sondern in einem Wech
sel des Rhythmus."1) „Kraft der stromartigen Beschaffenheit 
des Erlebens sind wir unablässig schlafende und das will sagen 
der Möglichkeit nach schauende Wesen mit Zwischenfristen akt
fähigen Empfindens."2) „Wachheit ist also, streng genommen, 
nicht sowohl Wachheit als vielmehr ein fort und fort erneuertes 
Gewecktwerden."3) „Der Aktivität des Wachens innewohnt 
nämlich die beständige Hinneigung auf die Passivität des Nicht-
wachens und des steuerlosen Sichtreibenlassens." 4 ) Voor Klages 
is het dan ook het bewustzijn, dat om verklaring vraagt, niet 
het onbewuste. 

In de onophoudelijke „belevings"-golven komen wel „Stauungs
stelle", „Wendepunkte", „Umkehrpunkte", rhythmische pauzen 
voor („Stockung des Pulses"5)). Daar grijpt de Auffassungsakt 
in, die het begin is der zelfbezinning. „Während der Bewegung 
des Schauens fällt der Blick der Seele in das Fliehen der Zeit; im 
Augenblick des Pausierens wendet er um." 6 ) „Mit dem anläsz-
lich der Störung dem Zug des Erlebens (der Wirklichkeit) selber 
entgegengeschleuderten Nein, beginnt die Haltungsbesonderheit, 
die substantiell gefaszt das Ich heiszt... Die Seele erlebt und alles 
Erleben pulst, der Geist setzt dem Wellenschlag des Erlebens von 
Stelle zu Stelle ein Halt entgegen... Im Umkehrpunkt fesselt sein 
Halteruf ein Anschauungsbild."7) „Er verengt den Lebensspiel
raum der Seele durch ein beständig dichter werdenden Netz von 
Ablaufsschranken, wie wenn man die Flut eines Meeres im System 
von Kanälen zwänge."8) Op die keerpunten treedt een verval in 
van de vitale levensstroom; er heeft een vervreemding plaats van 
de ziel ten aanzien van haar vóór-aanschouwelijke „Bilder". Dat 
is de negatieve kant. Wat wordt in die ogenblikken verworven? 
Dierlijke en menselijke wezens blijven, dank zij dat proces, niet in 
de vegetatieve toestand van bewusteloosheid (schlafendes Schauen, 
vitales Schauen ). In de pauzen worden de „geschehende Urbilder" 

G.a.W.d-S. blz. 806 ; Vom Wesen des Rhythmus, blz. 26 (ongeveer gelijk). 
G.a.W.d.S. blz. 806. 
G.a.W.d.S. blz. 807. 
G.a.W.d.S. blz. 807. 
G.a.W.d.S. blz. 287. 
G.a.W.d.S. blz. 326. 
G.a.W.d.S. blz. 524. 
G.a.W.AS. blz. 748. 
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weerspiegeld. „Wir sind nun der Meinung, der erfassende Akt 
hafte am Durchgang des Schauens durch einen Wendepunkt des 
Zuschauens, der die geschauten Bilder s p i e g e l t." 1 ) De oer
beelden worden „verlost":2) zij „verschijnen"3) in de zintuiglijk 
aanschouwelijke ruimte; het worden werkelijke „Bilder" van een 
relatieve bestendigheid en met de kenmerken van het hier (aan
wezig ) en nu ( present ) . 4 ) Het proces der Anschauung is een 
weerspiegelend Schauen; het geeft in de plaats van de onaan
schouwelijke, „schaubare Urbilder", aanschouwelijke indrukken, 
die de eerste weerspiegelen. „Im Verhältnis zum „Strom" des 
Schauens bedeutet der jedesmalige Umkehrpunkt den Zustand des 
Spiegeins, im Verhältnis zum geschehenden Bilde das spiegel-
scheinartige Bild Gegenwärtigkeit eines Anschauungsbildes."6) 
En door het vasthouden der vloeiende „Urbilder" komt hun 
„Ähnlichkeit zur Wirkung". 6) De Anschauung is een proces van 
„Vergegenwärtigung", van een rudimentaire, sensorische re
flexie. 7 ) En daarmee is de waarneming in principe mogelijk 
geworden. Een nadere toelichting zullen de volgende paragraphen 
geven. Wij laten Klages eerst zelf nog aan het woord. 

„Das Recht, den Namen der Spiegelung für den Lebensvorgang 
zu borgen, der uns anstelle schaubarer Urbilder a η schauliche 
Eindrucksinhalte gibt, gewinnen wir aus dem schrittweise zu 
begründenden Satze, dasz zur urbildlichen Wirklichkeit sich die 
Anschaulichkeit gegenstandsfähiger Eindrucksinhalte in wesent
lichen Stücken ä h n l i c h verhält, wie zum Dinge des Dinges 
Spiegelschein."8) „Das schauende Zusammenhängen der Seele 
mit den geschehenden Bildern, kürzer mit dem Geschehen, ver-

*) G.a.W.d.S. blz. 285. 
') G.a.W.d.S. blz. 1132, 1139, 1231. De mannelijke, werkende oerziel 

(„Elementarseele") gaat in het Anschauungsproces een verbinding („Paarung") 
aan met de vrouwelijke, ontvangende ziel van het belevend subject. (G.a.W.d.S. 
blz, 1136, 1207; Gr.d.W.v.A. blz. 60). Wij zijn geneigd schuchter te interpraeteren: 
de anima sensitiva en intellectiva van de mens bouwt op de anima vegetativa. 

») G.a.W.d.S. blz. 1231. 
«) G.a.W.d.S. blz. 835. 
*) G.a.W.d.S. blz. 337. 
·) G.a.W.d.S. blz. 349, 351. 
7) Anschauung = spiegelndes Schauen = Vergegenwärtigung = vitale 

Spiegelung (G.a.W.d.S. blz. 337, 1034). Het is de „Spiegelungsvorgang, durch 
dessen Stattfinden das Urbild ausgetauscht wird gegen den a η schaulichen Ein
drucksinhalt." (G.a.W.d.S. blz. 307). 

e) G.a.W.d.S. blz. 307. 
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wandelt sich durch Entfremdung in die Anschauung des stets 
gegenwärtigen Raumes."1) „(Sinnesraum) werde uns nicht durch 
ursprüngliche Schauung gegeben, sondern durch Spiegelung von 
zuvor schon Geschautem." 2 ) „Das wirkliche Jetzt und der An
schauungsraum sind einunddasselbe." 3 ) „Die Welt der bewuszt-
seinsfähigen Wirklichkeit ist eine Welt präsenter Wieder
scheine."4) „Die Lebensbewegung musz im Umkehrpunkt neutra
lisiert und der Bilderstrom im Wiederschein gegenwärtig sein, 
damit es dem Geiste gelinge, das Ewigvergehende zu binden im 
allerdings unvergänglichen, weil nämlich auszerzeitlichen, Gegen
stand." 6 ) „Der Augenblick des Pausierens gibt vom unanschau
lichen Geschehen der Zwischenfrist im Spiegel des stehenden 
Raumes das Anschauungsbild, das bei angeschlossenem Geiste im 
zeitlosen Nu zum Wahrnehmungsgegenstande gehärtet wird durch 
die Besinnungstat."6) „Durch den Nachweis des Zusammen-
flieszens raumzeitlicher Bilder im Anschauungsbilde ist zunächst 
einmal das Pulsen des Erlebens sichergestellt und die „vitale 
Spiegelung" ohne Gleichnishilfe als darin bestehend erkannt, dasz 
von jeder soeben ans Ende gelangten Lebenswelle im Umkehr
punkte die zu ihr gehörigen B i l d e r vereinigt werden dank 
ihren jetzt allererst zur Wirkung kommenden Ä h n l i c h k e i 
t e n . " 7 ) 

§ 4. Het begrip „Bild". 

De „be-levings"-inhoud, hetzij aanschouwelijk, hetzij vóór-aan
schouwelijk, heet bij Klages: Bild. Wij struikelen a.h.w. in zijn 
geschriften over het woord „Bild". Het komt in verschillende 
betekenissen voor, parallel aan de onderscheiden betekenissen van 
„Erlebnis". Ter aanduiding van de belevingsinhoud, die zintuiglijk 
aanschouwelijk gegeven is, gebruikt Klages de term „Bild". Hij 
spreekt van Anschauungs- en van Wahrnehmungsbild. Voorzover 
het aanschouwelijke Bild niet zintuiglijk waarneembaar is, dus niet 

!) G.a.W.d.S. blz. 336. 
' ) G.a.W.d.S. blr. 306. 
») Ca.W.d.S. blz. 311. 
*) G.a.W.d.S. blz. 331. 
») G.a.W.d.S. blz. 287. 
«) G.a.W.d.S. blz. 326. 
' ) G.a.W.d.S. blz. 349. 
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lichamelijk aanwezig is, gebruikt hij naast Bild ook de term 
phantasma. Deze phantasmata zijn beelden, die slechts „vergegen
wärtigt", echter niet „eingekörpert" zijn. Gelijkluidend komen dus 
naast elkaar voor: Erinnerungsbild en -phantasma, Trieberfüllungs-
bild en -phantasma, Traumbild en -phantasma. Een voorbije in
druk duikt spontaan in de vorm van een phantasma op, indien 
de ontvangen indruk elementaire overeenkomst vertoont met de 
reeds vroeger ontvangen indruk. Dit phantasma wordt tot herin
neringsbeeld, indien er het Ik-bewustzijn bijkomt. !) In de termi
nologie van Klages wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen 
phantasmata en voorstellingen, tussen phantasie ( = Wachtraum
begabung ) en voortellingsvermogen.2 ) Bij de beeldbeleving, 

*) „Nehmen wir nun an. wir bemerkten nur das Spiegelbild und nicht, dasz 
es von einem Spiegelbild die Spiegelung sei, so entspräche dem ein verflossener 
Eindrucksinhalt, dem Gegenwartseindruck verwandt durch elementare Ähnlichkeit, 
der zum Unterschied von ihm P h a n t a s m a heisze. Würden wir dagegen den 
Spiegel mitbemerken, so entspräche dem zwar mit dem B e w u s s t s e i n seines 
Gewesenseins, und nur ein solches verdient den Namen E r i n n e r u n g s b i l d . 
Wir hätten also folgende Grundmöglichkeiten : der Gegenwartseindruck „weckt" 
kraft elementarer Ähnlichkeit ein Erinnerungsbild, und der Gegenwartseindruck 
„ruft" aus demselben Grunde „hervor" ein Phantasma." (G.a.W.d.S. blz. 351 — 
352). „Damit ich ein Phantasma als Erinnerungsbild auffasse, musz ich mein 
augenblickliches Bewusztsein für dasselbe Bewusztsein halten, dem früher der 
Eindruck widerfahren ist, von dem ich jetzt nur über ein Phantasma verfüge." 
(G.a.W.d.S. blz. 363). 

') „Unter dem Vorstellungsvermögen versteht man die Fähigkeit zur geistigen 
Vergegenwärtigung eines a n s c h a u l i g e n Denkinhalts (Vorstellen = etwas 
vor sich hin stellen). ...Es bildet die Grundlage der besonderen Denktätigkeit, 
die man eine Tätigkeit des Vorstellens nennt, schlieszt also auszer starkem Ein
drucksgedächtnis überdies noch in sich die freie Verfügbarkeit des Erinnerungs
schatzes. ...Das Phantasieren ist nicht ein Tun, sondern ein E r l e i d n l s des 
Geistes, der, dem Wahrnehmungsraum entrückt, in die Strömung eigenlebendig 
aufquellender B i l d e r gerät. Im Hinblick auf den gleichartigen Schlaftraum 
wäre Phantasie zu verdeutschen mit: Wachtraumbegabung." (H.u.Ch. 1936 blz. 
101—105 ; H.u.Ch. 1940 blz. 143—144). „Vorstellen ist nichts andres als „denken", 
nämlich im engeren Sinne des Denkens в η etwas und der Nebenbedeutung des 
Denkens an etwas Anschauliches. „Sich etwas vorstellen" heiszt : denkend sich 
etwas veranschaulichen oder vergegenwärtigen. ...Von den Vorstellungen müssen 
wir scharf unterscheiden eigenmächtig auftauchende P h a n t a s m e n , die gleich 
einer Wirklichkeit das Bewusztsein gefangennehmen und die Willkür des Geistes 
entmächtigen, für gewöhnlich unterbrochen von Zwischenspielen des Vorstellens 
im Zustand des Wachträumens, dagegen unumstrittene Herrscher im Zustand 
des Schlafträumens." (G.a.W.d.S. blz. 150—151). „Unsre sog. Vorstellungen sind 
Erzeugnisse der Tätigkeit unsres G e i s t e s ( = auf die Vergegenwärtigung an
schaulicher Sachverhalte gerichtete Denkvorgänge) und dürfen gar niemals mit 
den Bildern verwechselt werden, denen vitale Wirkungsfähigkeit zukommt." 
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welke plaats heeft in vitale processen (groei, voortplanting, in
stinct enz.), behoeven niet noodzakelijk phantasmen op te treden; 
mogelijk is dit echter wel.1 ) 

Welke zijn de onderscheiden betekenissen van „Bild"? 

1. Klages gebruikt de term „Bild" vooreerst in de algemeen 
gangbare betekenis, d.w.z. als de inhoud van een aanschou
welijke kentoestand of een proces: waarnemingsbeeld, voorstel
lingsbeeld. 

2. Onder „Bild" verstaat hij vervolgens: de verschijningsvorm, 
die wij waarnemen of ons kunnen voorstellen2) (van een 
ster, een landschap, het dier, de mens enz.). Kortweg: ver
schijnsel. Waar Klages ieder waarneembaar verschijnsel 
„Bild" noemt (niet omgekeerd), is er om van „beeld" te spre
ken geen waarnemend subject nodig. Een subject, dat de 
„Bilder" „anschaut", is niet vereist. Deze betekenis van „Bild" 
is een afgeleide betekenis. 

3. Primair betekent „Bild": datgene, wat verschijnt: dat, wat de 
ziel, de zin, het wezen is van de verschijnselen. Het is de reali
teit („Wirklichkeit der Bilder"), die wij niet met onze zintuigen 
kunnen waarnemen, maar die slechts toegankelijk is voor de 
„Schaukraft". 3) 

„Bild" is „erscheinende Seele". Hier hebben wij dus te doen 
met „Bild" in de metaphysische zin van „wezen".4) Het „Bild" 

(Gr.d.Ch. blz. 133). [Voorts op nog vele andere plaatsen]. In plaats van 
Phantasma spreekt Klages vaak van phasma. 

*) „Nach unsrer Lehre von der Wirklichkeit der Bilder, haben wir unter dem 
Walten der Bilder im lebenden Stoffe vitale Vorgänge zu verstehen, die zwar 
Phantasmen erzeugen k ö n n e n , keineswegs aber müssen, und am allerwenigstens 
verwechselt werden dürfen mit der geistigen Tätigkeit des Vergegenwärtigens, die 
manche „vorstellen" nennen." (Gr.d.Ch. blz. 129). „Mit dieser Einsicht haben wir 
den Schlüssel in Händen zum Verständnis der Tatsache, dasz Bilder erlebt werden 
können und die Lebensvorgänge leiten ohne n o t w e n d i g e s Hinzukommen 
von Phantasmen, geschweige eines Bewusztseins davon." (Gr.d.Ch. blz. 131). 

») = Vergegenwärtigen, zowel in de zin van een gedacht voorstellingsbeeld, 
als in de zin van spontaan phantasiebeeld, resp. herinneringsbeeld. 

*) Kliefoth drukt zich aldus uit : „Das Bild ist „nur" das Bild, das vom Lebens
träger nicht „a π geschaut" wird mit Hilfe seiner Sinnesorgane oder -energien, 
sondern „nur" geschaut mit Hilfe „nur" seiner Seele." (Erleben und Erkennen, 
blz. 26). 

*) Omdat Klages de hele cosmos als bezield opvat, dus als wezens, zijn 
alle „beelden" werkelijke wezens. „Erscheinungen sein und können nur sein solche 
von „Seelen oder Wesen"." (Gr.d.W.v.A. blz. 113). 
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in deze betekenis weerspiegelt zich in de „Bilder" van de tweede 
betekenis. Klages betoogt, „dasz wir die an und für sich aller
dings unanschaulichen Bilder gleichwohl „Bilder" zu nennen des
wegen nicht umhin können, weil sie am Wirklichen diejenige 
Beschaffenheit zu bezeichnen bestimmt sind, kraft deren es in 
Anschauungsbildern e r s c h e i n t." 1 ) 

Betreffende de „Bilder" in de betekenis van „schaubare, vóór-
aanschouwelijke, vitale, „geschehende" oer-modellen, die in een 
onbewust en „empfindungslos" proces worden „geschaut", heeft 
Klages een geheel eigen theorie ontworpen. 

§ 5. Het „Vitalbild". 

De „Erlebnisse" van plant, dier en mens 2 ) , zijn het product van 
een proces, dat Klages de „Schauung" noemt. Dat proces geeft 
richting aan de vegetatieve processen (aan de groei, aan de 
afbraakprocessen), bepaalt de voortplanting van de soort, beïn
vloedt de physiologische processen (ademhaling, hartslag, de af
wisseling waken — slapen), wekt de behoeften, de instinctieve 
activiteit3 ) en maakt het onmiddellijk kennen van andere men
sen mogelijk.4) Wij menen dat proces te kunnen beschouwen als 
een i n c o r p o r a t i e , als .een g e s t a l t e - v e r w e r k e l i j -
1 ij к i η g. б ) 

De Schauung geschiedt door middel van „Bilder" (in hun pri
maire betekenis). De lezer denke eraan, dat doorgaans de „beel
den", waarover in dit hoofdstuk telkens sprake zal zijn, o η a a n-
s с h o u w e 1 ij к e of, indien hij wil, ν ó ó г-aanschouwelijke 
„ B i l d e r" zijn. 

„Schauen" is een ontvangen van „beelden" door een daarvoor 
ontvankelijk subject. Het levend wezen neemt „beelden" in zich 
op en ondergaat hun richtinggevende werking. De receptiviteit 
der ziel (Schauungsvermögen) en de „Zugkraft der Bilder" zijn 
polair. 

») G.a.W.d.S. blz. 586. 
3) In de zin van een ongeweten ondergaan van invloeden. 
') Klages wijst in dit verband op de „Phasen des Stimmungsgefälles", welke 

zichtbaar worden in jaarcurven betreifende conceptie, zedendelicten en zelf
moord. (G.a.W.d.S. blz. 825). 

«) Gr.d.W.v.A. blz. 66-67; G.a.W.d.S. blz. 825, 1081-1115. 
') Klages zelf gebruikt die termen niet. 
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Schauung is de samenhang met de beelden der wereld. Mis
schien kunnen wij Klages' bedoeling benaderen in de volgende 
omschrijving. Schauung zoekt het eeuwig v o o r -beeld voor 
ieder tijdelijk v o o r -werp in de volstrekte v o o r -staat. Men 
heeft een gewaarwording van een ding in zijn oorspronkelijke 
frisheid, maar moet het geheim ervan nog raden, dus een gewaar
wording der dingen in een v o o r -staat, die hun bruikbaarheid 
nog onbeproefd laat. Het is een erotisch ondergaan der werke
lijkheid, de dingen als nieuw en ongerept zien. 

In het Schauen onderscheidt Klages twee phasen: 1. de incor
poratie van het „beeld" (versmelting), 2. de veraanschouwelijking 
van het vitaal proces; deze „Erscheinung" is een vervreemding 
ten aanzien van het gebeuren zelf. „Bestimmen wir sie zunächst 
als das Empfangen von Bildern und mitverstehen wir unter dem 
Bilde dessen Erscheinen, so haben wir dem Empfangenen offen
bar eine Eigenschaft beigelegt, welche verhindert, dasz es mit 
dem Empfänger zusammenfalle; welchem gemäsz wir am Vorgang 
der Schauung zwei Phasen sondern: die der Vereinigung mit 
dem Geschehen und die der Entfremdung, dank der das 
Geschehen anschaulich wird als Erscheinung eines wirkendes 
Wesens." !) 

Het Schauen, dat in de vitale sfeer wortelt2), komt voor onaf
hankelijk van de Empfindung (das schlafende Schauen 3)) en 
verbonden met een Empfindung (wakende Schauen4)) . Norma
liter is bij de mens de Schauung met de verbonden Empfindung 
een constituerend moment van de Anschauung. 

Schlafendes Schauen komt voor, als het levend wezen niet langs 
de weg van een lichamelijk gewaarworden in contact kan treden 
met de omgeving; dus bij de plant; bij het dier en bij de mens, 
wanneer de gewone werkzaamheid der zintuigen uitgeschakeld 
of zeer verminderd is (zoals in toestanden van bewusteloosheid, 
onder narcose en tijdens de slaap). 

~) Gr.d.W.v.A. blz. 66, 102. 
') Ca.W.d.S. blz. 829, 1104. 
') Klages heeft met zijn leer van de Schauung, die zelfstandig kan optreden 

zonder Empfindung, een verklaring gegeven van de dromen tijdens het slapen. 
Het slapen is een levenstoestand van empfindungslos Schauen, waarin wij de 
onlichamelijke wereld van phantasmen beleven. (G.a.W.d.S. blz. 806, 812). 

*) Het onderscheid tussen het slapende en wakende Schauen wordt door 
Klages aldus bepaald : „dasz die dort nur als wirkend anwesende Feme hier zur 
E r s c h e i n u n g der Ferne geworden ist." (G.a.W.d.S. blz. 833). 

56 



Het plantaardig wezen staat in een „berührungsloser Zusam
menhang mit dem Leben des Kosmos". Bij droogte strekt de plant 
haar wortels dieper in de grond; zij bloeit en verwelkt volgens 
het rhythme der jaargetijden; zij reageert op het klimaat, de grond, 
op het licht, op de vochtigheid met wasdom.1 ) De plant onder
gaat de „wirkende und webende Macht der Wirklichkeit"2) 
door de „Vitalbilder", waarvoor zij ontvankelijk is. 3) Er zijn „beel
den", die aantrekken, en andere, waarvan een afstotende werking 
uitgaat.4 ) De groei is een afwisselend proces van vereniging 
(versmelting) en van vervreemding ten aanzien van het „Bild". 
Afstand (in ruimte of tijd) speelt geen rol. Klages noemt het 
Schauungsvermogen „Ferneempfänglichkeit".6) „Verte" betekent 
hier niet verwijderd zijn; het is een ontvankelijkheid zonder licha
melijk contact.6) De nabije en verwijderde verte „verschijnt" 
slechts aan wezens, die door gewaarwordingen met de omgeving 
als nabijheid ( Nahraum ) contact hebben. 7 ) De plantenziel leeft 
met het gebeuren zelf samen, de dierenziel met het gebeuren als 
verschijnsel. 8) 

Het slapende Schauen, gaat afgezien van de aanwezigheid of 
van de werkzaamheid van zintuigen, ononderbroken voort. Tijdens 
de slaap van dier en mens komt de Empfindung zelden storend 
tussenbeide, evenmin de geest. De „bildschöpferische Tätigkeit 
des Lebens" 9 ) heeft dan vrij spel. De beelden kunnen een opval
lende werking uitoefenen; zij verplaatsen het subject in de droom 
in de tijd en in de ruimte. 

*) In de klemcel van het moederlijk organisme wordt de drang gewekt cel 
na cel aan te bouwen, totdat een nieuw organisme is ontstaan, in vorm verwant 
aan het moederlijk organisme. In de bevruchte cel is het „beeld" van het wordende 
lichaam aanwezig als richtinggevende kracht, die aan de stof haar vorm geeft. 
(Gr. d.Ch. blz. 129). 

>) G.a.W.d.S. blz. 1055, 1105. 
») G.a.W.d.S. blz. 813, 1098. 
*) „Für jedes Eigenwesen 1st die ihm erlebbare Wirklichkeit der Bilder 

zwischen den Polen der Erscheinung heftig anziehender und der Erscheinung 
heftig abstoszender Fremdwesen ausgespannt, und von veinen Trieben des Ver
langens nach Bildern des Lebens die Kehrseite bilden seine Triebe der Angst 
vor Bildern des Todes." (G.a.W.d.S. bb. 597). 

») G.a.W.d.S. blz. 829, 830, 831. 
·) G.a.W.d.S. blz. 1104-1105. 
7) De sensorisch-motorische activiteit is afgestemd op de directe omgeving. 
β) G.a.W.d.S. blz. 1101. 
·) Gr.d.Ch. blz. 132. 
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Wakend Schauen ι ) treffen wij aan bij het dier: in zijn geheu
genverrichtingen 2 ), in zijn orientatiepraestaties3 ) en vooral in 
het instinctief gedrag; bij de mens: in de oerstaat van het mense
lijk geslacht4 ), bij het jonge kind 5 ) en bij de volwassene van 
onze tijd in enkele uitzonderings-toestanden 6 ) en in de behoef
ten en driftuitingen (honger, dorst, geslachtsdrift, speeldrift, 
zwerflust7 ), de reactie van de slapende moeder op haar baby 8 ) ). 

De oermens stond in zekere zin dichter bij de plant dan bij het 
dier. B) De wakende Schauung won het bij hem van de Empfindung. 
De moderne mens verloor de wakende Schauung grotendeels, niet 
zozeer ten gevolge van een overwicht van de Empfindung, maar ten
gevolge van de invloed van de geest. Door ontwikkeling van het 
vermogen van de mens, zich bewust op een doel te richten, nam 
de „Zugkraft der Bilder" af; parallel daaraan verzwakte nood
zakelijk ook zijn Schauungsvermogen. Het „beeld" werd tot een 
ding en de instincten doofden gedeeltelijk uit. De vitale drift, die 
uit innerlijke noodzaak, volgens de „Zug der Bilder", onbewust 
zijn doel nastreefde, werd vervangen door een bewuste activiteit, 
volgens een methodisch gesteld doel (vgl. het vitale voedingzoe-
ken en de organisatie der voedselvoorziening in de moderne 
maatschappij10)). Voorzover het menselijk gedrag nog door drif
ten — dat is iets anders dan drijfveren — wordt geleid, is de 
wakende Schauung nog aan te wijzen. Spontane genegenheid, ja 
onweerstaanbaar verlangen bij het zien van een persoon of zelfs 
maar bij het horen van een stem, evenals de onmiddellijke, hevige 
afkeer zijn instinctieve reacties.11) 

') Terwijl auteurs over Klages spreken van „wache Schauung", gebruikt hijzelf 
deze term niet. Hij spreekt van „Wachheit der Seele" (G.a.W.d.S. blz. 833), van 
„Wachheit des Schauens" (G.a.W.d.S. blz. 843, 1100, 1102, 1111), van „wach-
heitsfähige Schauung" (G.a.W.d.S. blz. 833). 

») G.aAV.d.S. blz. 834. 
») G.a.W.d.S. blz. 833. 
«) G.a.W.d.S. blz. 1105. 
11 ) Ca.W.d.S. blz. 135. 446. 746; Gr.d.Ch. blz. 15; Gr.AW.v.A. blz. 94, 
·) G.a.W.d.S. blz. 446, 1105. 
7) Gr.d.Ch. blz. 131. 
e) Terwijl veel sterkere geluiden haar niet vermogen te wekken, ontwaakt zij 

bij het minste geluld van haar kind. (G.a.W.d.S. blz. 893 [Schubert]). 
") G.a.Wd.S. blz. 1081, 1110. 
10) A.U.G. 1923 blz. 155; Gr.d.W.v.A. blz. 326—327. 
" ) G.a.W.d.S. blz. 207. 
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In enkele uitzonderings-toestanden, zoals in extase, in vervoe
ring, bij dagdromen en dromerige stemmingen, is de wakende 
Schaung, „das reine Erleben", nog duidelijk te constateren.1 ) 

„Wenn wir Erlebnis und Bewusztsein vergleichen wollen, 
(müssen wir) die eigene Wachheit des Denkens und Wollens 
neben das eigene G e t r a g e n s e i n von „Strom der Gedan
ken" (halten)." 2) 

In de extase, in de waakdromen en in de visionnaire of con
templatieve vervoering is de mens aan de boeien van het hier en 
nu en van het lichaam onttrokken.3 ) Die vereniging met het 
„beeld" kan verschillende graden vertonen. De extase (buiten-
zich-zelve-zijn)is de hoogste trap van het „bewusteloze" beleven, 
waartoe een persoon in staat is. Klages noemt het de „Einswerdung 
mit der Wirklichkeit des Geschehens auf fernschaufähiger Seelen
stufe". „Immer läuft es darauf hinaus, die blosz wahrzunehmende 
Tageswelt auseinanderzubrechen oder sie in Nacht zu tauchen, 
um durch die frei werdende Gewalt des Schauens sich ins Ein
vernehmen zu setzen mit der Wirklichkeit der Bilder."4) „Wer 
die Form des Personseins in der Ekstase zersprengt, für den geht 
im selben Augenblick die Wel t der Tatsachen unter, und es auf
ersteht ihm mit alles verdrängender Wirklichkeitsmacht die „Welt 
der Bilder"." 6 ) 

Als wij wakend gaan dromen, neemt de „Lebenswachheit" toe 
en wordt het bewustzijn zwak. Het kan zijn, dat een indruk van 
het ogenblik gelijkenis vertoont met een vroegere indruk, 
die onder hevige gemoedsbewegingen ervaren werd. De 
vroegere indruk duikt dan weer op als ρ h a η t a s m a. De dag
dromer is zich daarvan niet bewust. „Höre ich z.B. die Walzer-
melodie, bei der ich mich in der Jugend erstmals verliebte, so 
steht vielleicht vor meinem inneren Auge das Phantasma einer 
nicht gegenwärtigen Mädchengestalt, und es reihen sich etwa die 
Bilder ganzer Ketten von Vorgängen an, die mit jener Gestalt 
zusammenhingen."e) „Ich bin aus dem Wahrnehmungsraum in 

') Vom Wesen des Rhythmus, blz. 28. 
») G.a.W.d.S. blz. 450. 
») Vom Wesen des Rhythmus, blz. 58—59. 
*) G.a.W.d.S. blz. 1285. 
5) Vom kosmogonischen Eros, blz. 108. 
·) Gr.d.Ch. blz. 70. 

59 



den Raum der Phantasmen entrückt und befinde mich im Zustand 
des Wachträumes." * ) 

In dagdromen wordt de mens aangetrokken door de „beelden", 
die zijn behoeften bevredigen (driftmatige vervulling van wen
sen). Er zijn enkele typische aanleidingen: wanneer wij in de 
stilte van de nacht een wagen horen voorbijrollen en de geluiden 
langzaam wegklinken; bij het zien van vuurwerk in de verte of 
van een geluidloos weerlichten; bij terugkeer op onze geboorte
plaats na een jarenlange afwezigheid en misschien een bewogen 
leven; ook op plaatsen van een ongewone vreemdsoortigheid; bij 
de eerste aanblik van een tropenlandschap; bij het horen van mo
notone muziek; nu en dan bij een dansrhythme; niet zelden bij 
het rijden in de trein, indien men alleen zit; bij uitzondering in 
ogenblikken van totale uitputting; in vertwijfeling of neerslach
tigheid of hevige smart; meestal na het genot van een of ander 
narcoticum. 

De dromerige stemming wordt gekenmerkt door een pathische 
passiviteit. Men is niet alleen passief, maar weet zich bovendien 
aan de indrukken prijsgegeven (men „verliest" zich in de aanblik 
van de zee). Een tweede kenmerk is het gevoel van afstand 
(Gefühl des Fernseins). Op de hard doorklinkende trompet gebla
zen, verliest een monotone wijs haar betovering. Het rollen van 
de wagen in de nacht brengt ons in dromerige toestand, indien 
het geluid in de verte wegsterft. Atmospherische verschijnselen 
zoals nevel, schemering, nacht, die de afstand tussen ons en de 
dingen lijken te vergroten, begunstigen de droomtoestand. Het 
gezicht en het gehoor zijn verte-zinnen; vandaar, dat in de dromen 
de gezichts- en de gehoorbeelden overwegen. Dat komt ook in 
de taal tot uitdrukking (droomgezicht, visioen, ziener). Een derde 
kenmerk is het gevoel van vluchtigheid. Wij voelen ons opgeno
men in een stroom. Het vuurwerk dooft weer uit, de nachtelijke 
wagen, die naderbij gekomen was, is reeds voorbij, het ene beeld 
van het landschap, dat wij vanuit de trein aanschouwen, maakt 
snel plaats voor het volgende. De aanblik van de zee zou niet 
zo sterk tot dromen noden, indien zij niet onophoudelijk in bewe
ging was en gelijk bleef in kleur en vorm. Als wij zien, hoe de 
tand des tijds heeft ingewerkt op onze geboorteplaats, overvalt 

>) Gr.dCh. blz. 70. 
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ons het gevoel van eigen vergankelijkheid. De dromen tijdens het 
slapen vertonen die kenmerken niet: geen pathiek, geen verte-
gevoel, geen vluchtigheidsgevoel.1) 

Klages vat de drie kenmerken samen: „Eine Hingegebenheit, 
die jeden Widerstand der Selbstbehauptung schmilzt, Fernblau 
über allen Gegenständen und ihr Gebettetsein in einen Strom des 
Vergehens, in den wir mitversinken: aus diesen drei Fäden ist 
der Schleier gewoben, durch den der tagwache Geist die Welt 
„wie im Traum" erblickt." 2) 

Indien men zich in de derde toestand van „reines Erleben" 
bevindt, de stemming van vervoering, is men ook aan de waar
nemingsruimte ontrukt, maar bevindt men zich in de ruimte der 
„beelden", weer met een zeker uitdoven van het bewustzijn en 
een verwijd openstaan voor het leven ( „Lebenswachheit" ). „Es 
wähle ein jeder, was ihn zumal gepackt, ergriffen, erschüttert hat: 
den Sonnenuntergang am Meer, die Gestalt der Geliebten, die 
Beethovensche Symphonie, und er wird beipflichten, wenn wir 
behaupten: je mehr er gepackt, ergriffen, erschüttert war, umso 
mehr war vom Bilde des Sonnenunterganges, der Geliebten, der 
Svmphonie seine Seele ausgefüllt und umso weniger waren die 
Bilder noch Gegenstand seines Denkens und Wollens. Nichts 
andres meint die Sprache, wenn sie uns urteilen läszt, der Lebens
träger sei im Erlebten „aufgegangen", sei völlig darein „vertieft", 
völlig darin „versunken" gewesen und sei erst nach dem Verebben 
der Lebenswelle „wieder zu sich gekommen"." 3) 

Klages noemt als verdere gelegenheden, waarbij wij in toestand 
van ontroering geraken („dichterische Augenblicke"): het opzien 
naar de heldere sterrenpracht op winteravonden, het kijken in 
lokkende bronnen, naar het spel der wolken. 4 ) 

„Wir setzen den Fall, es betrachte jemand einen schimmernden 
Stein (in einer Auslage etwa) und werde von dessen Anblick 
„gefesselt". Ihm sei zunächst gegenwärtig ein Gefühl seiner selbst 
und das Bild des Steines. Und nun geschehe, was in voller Stärke 
nur wenigen zuteil wird, obschon den Ansatz dazu bei Auswahl 
des geeigneten Gegenstandes (etwa des Anblicks der untergehen-

*) Dit alles is ontleend aan : Vom Traumbewusztseln, Dl. I. 
a) Vom Traumbewusztseln, Dl. I, blz. 9. 
») Vom Wesen des Rhythmus, blz. 28. 
«) G.a.W.d.S. blz. 450, 452. 
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den Sonne oder der Gestalt der Geliebten) schlieszlich jeder kennt; 
desz nähmlich der Betrachter im Betrachteten „versinkt". Dann 
ist das Bewusztsein zu einem Spiegel geworden, worin allein noch 
das Funkeln dieses Steines brennt, und es erlischt vor der All
gewalt des Bildes das Ichgefühl. Ein vollkommen Schauender 
weisz von keinem „Dasein" mehr, hat „sich vergessen" und ist 
dennoch in einem Zustand des Erglühens, mit dem verglichen der 
erhabenste Denkinhalt verblaszt. Entbunden des Einzelseins 
w i r d er der gespiegelte Inhalt und durch ihn, wovon jener „an 
sich" nicht Teil, sondern Blick und Rune ist : die Welt , die 
„Unendlichkeit", das ΑΙΙ . 'Ί) 

„Da der ganz im Schauen des Steines Gelöste die Wel t in sich 
selber trägt, so kann er kein Streben und kein Gefühl besitzen. 
Seinen herrschenden Zustand tiefster Fülle oder höchsten Über
schwanges unterscheidet vom noch so intensiven Gefühl die Satt
heit des Eines-Seins, die vollzogene Durchdringung mit der 
bewegten oder der ruhenden Ewigkeit. Er wäre kein Mensch, 
keine „Person" mehr, sondern, was die Alten einen Dämon nann
ten, wenn er im Schmelzflusz der Ekstase verbleiben könnte! Das 
nun, nehmen wir an, sei unmöglich; der eben noch „Entrückte" 
werde geweckt, z.B. durch einen Stosz, der seinen Körper trifft, 
müsse „wieder zu sich kommen" und sehe, als selbst gesondert, 
zum Objekt verengt, worin er zuvor die Welt umfing: dann ist 
zwischen ihm und dem Gegenstande das Band eines Strebens 
gewoben, das auf dessen Besitz als die Quelle möglichen Glückes 
ausgeht. Und solches Begehren schlösse in sich das Komplement
gefühl des W i d e r strebens gegen jegliches Hindernis seiner 
Befriedigung!"2) 

§ 6. Toepassing van de theorie der functionele „Bilder". 

A. Op de driften. 

De levende wezens hebben vitale behoeften, die om voldoening 
vragen. Bij bepaalde behoeften passen bepaalde bevredigingsmid-
delen. Van brood gaat geen aantrekkingskracht uit op het dorstig 
subject. Aan die bevredigingsmiddelen beantwoorden vitale „beel
den". De „beelden" zijn complementair ten aanzien van de drif-

M Pr.d.Ch. blz. 71—72; Gr.d.Ch. blz. 170. 
») Pr.d.Ch. bh. 73; Gr.d.Ch. blz. 171. 
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ten.1) Aristoteles noemde reeds de dorst de drang tot vereniging 
met het vloeibare, de honger de drang tot vereniging met de vaste 
stof. Klag es' opvatting sluit bij deze leer aan. 2 ) Het is het „beeld", 
dat het subject naar de vloeistof trekt3 ), de droge keel is slechts 
een signaal.4) Dorst drijft het schepsel naar het water, de honger 
tot het zoeken van passend voedsel. Voor de dorst is kenmerkend 
een vitaal verband met het vloeibare, voor de honger de samen
hang met het vaste voedsel. Wij mogen zeggen, dat de aard der 
driften bepaald wordt door de „beelden", waarmee het subject, 
in geval van bevrediging, zich overeenkomstig zijn drift zou 
verenigen, of door de „beelden", van welke het subject zich zou 
„vervreemden" (ontvluchten) bij levensbedreigende werking. 
„Liegt doch das Wesen der sog. Instinkte des Tieres darin, 
dasz es dank ihnen aus den Bildern der Welt eine Auslese trifft, 
suchend, was ihm lebensnotwendig, fliehend, was ihm schädlich 
und feindlich ist!" 5) 

Naar de verschillende vitale „beeiden" (de driftdoeleinden) 
zijn er verschillende driften te onderscheiden. 6) Dit geldt tot in 
de fijnste nuanceringen. Wijl er vele vloeistoffen bestaan, die de 
dorst kunnen lessen, wordt dorst door zeer verscheidene „beelden" 
gewekt (door het waarnemings- of voorstellingsbeeld van water, 
wijn, koffie, melk, enz.). Aan de honger en de dorst liggen bij 
de verschillende wezens zoveel verscheiden „beelden" ten grond
slag, als er aangepaste voedingsmiddelen zijn van plantaardige of 
dierlijke aard (specialisatie der driften. Sehr.). 7) Niet alleen is dus 
de dorst naar zijn aard verschillend van de honger, maar ook de be
hoefte aan water is verschillend van die aan melk of wijn, ja zelfs die 

ι») G.a.W.d.S. blz. 582. 598. 
') Gr.d.Ch. blz. 130; Vorschule der Charakterkunde, blz. 26. 
·) G.a.W.d.S. blz. 584. 
«) Ca.W.d.S. blz. 1044, 1045. 
5) Gr.d.Ch. blz. 130. De Schauung vervult ten aanzien van de instincten 

dezelfde functie als het vermogen, dat in de Thomistische philosophie met de term 
aestimativa (bij de mens : cogitativa of ratio particularis) wordt aangeduid. Toch 
mag de Schauung niet op een lijn gesteld worden met de instinctieve kennis der 
aestlmativa. Het begrip Schauung Is veel ruimer ; het geeft immers tevens een 
„verklaring" voor de vegetatieve processen van groei en voortplanting en voor 
de onmiddellijke kennis van mens en dier omtrent hun soortgenoten, ook waar het 
niet gaat om behoefte- en drifts-bevrediging. 

·) G.a.W.d.S. blz. 599. 
' ) G.a.W.d.S: blz. 577-580. 
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aan Bordeaux is anders dan die aan Rijnwijn of Tokayer. De pa-
ringsdrift van den man is een andere dan die van de vrouw, omdat 
de aantrekkingskracht in beide gevallen van een ander „beeld" 
uitgaat. En de sexualiteit van de homosexuele man of vrouw is 
weer een geheel andere dan die van de hetero-sexuele, aangezien, 
in geval van afwijking, de aantrekkingskracht weer van andere 
beelden uitgaat, dan bij de normale geslachtelijke instelling.1 ) 

De drift heeft (evenals de drijfveer) twee zijden: de gevoels-
zijde en de aandrifts- of bewegingszijde. Naar de gevoelszijde * 
bekeken, beschouwt Klages de drift als een behoefte, als een 
gevoeld tekort. De bron van alle driften, die zelfstandig naast 
elkaar optreden, is het gebrek lijden van het levend wezen.2) 
De behoefte leidt de pogingen tot bevrediging in. Dat is slechts 
mogelijk, indien onbewust in die behoefte aanwezig is de aantrek' 
kingskracht van een „beeld", dat bevrediging belooft (Zug der 
erfüllenden Bilder, der Erfüllungsphantasmen 3 ) ). De aantrek
kingskracht van het „beeld" der bevredigende zelfstandigheid 
wekt de beweging naar „dat" beeld t o e 4 ) : de aandrift of drift-
beweging, die haar eindpunt vindt in de opheffing van het gebrek, 
nl. in de vereniging met de vitale „beelden". 5 ) 

„Riefe man auch die ganze Poesie der Jahreszeiten zuhilfe, um 
die anschauende Gewalt z.B. der Blumendüfte zu deuten, so fände 
man doch für das Gewebe der Gefühle und Phantasmen keinen 
Befestigungspunkt ohne die Voraussetzung, dasz im Sinneserleb
nis selber darinliege, was wir einigermaszen auszumalen freilich 
nur an den „Stimmungsbildern" imstande sind, die es bei unbe
hinderter Entfaltung aufkommen läszt: der Rosengeruch etwa 
milde Fülle, der des Jasmin heisze Betäubung, Lindenblüte Vor-
schmack der Seligkeit, Veilchen glückversprechende Erinnerung, 
Flieder Jugendübersch^ang der Schwärmerei, Wald- und Harz
geruch die Märchenstimmung, Heu die sinnende Versunkenheit, 
feuchtes Laub urkräftiges Sichsammeln."6) 

Het is geen toeval, dat het woord „Reiz" in de omgangstaal 

η G.a.W.d.S. blz. 579-580. 
') G.a.W.dS. blz. 589, 590, 930 ; Vorschule der Charakterkunde, blz. 26. 
») G.a.W.d.S. blz. 656. 658. 
«) G.a.W.d.S. blz. 584. 
s) G.a.W.d.S. blz. 584. 
·) Vom Traumbewusztseln, Dl. II, blz. 409 ; G.a.W.d.S. blz. 207—208. 
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minder vaak de betekenis heeft van: oorzaak van sensorische zenuw-
processen, dan van: bron van psydiisch welgevallen aan zinnelijk 
beelefde „beelden" („Liebreiz", „reizend").1) 

De onbewuste „beelden" der bevredigingsmiddelen roepen als 
vitale bewegingsoorzaken 2) de aandriftbeweging op, ook al zijn de 
bevredigingsmiddelen niet waarneembaar aanwezig en niet „verge
genwärtigt" als „körperloses Phasma". De „beelden" mogen niet 
vereenzelvigd worden met voorstellingen of met een weten om
trent het bevredigingsmiddel. 3 ) Dieren zoeken water en voedsel, 
indien het niet aanwezig is. 4 ) In de dorst ligt een voorstellings
beeld van een drank niet noodzakelijk besloten. Het „beeld" is in 
de drift aanwezig als immanent gegeven, waarheen onbewust als 
doel gestreefd wordt. 6 ) Al is er geen doelvoorstelling of doel-
kennis en geen willen van het doel, toch is er wel degelijk doel-
bepaaldheid, doelgerichtheid.6) De drift-aandrift ondergaan wij. 
Onder de werkzaamheid der „beelden" hebben wij vitale proces
sen te verstaan, die wel phantasmata kunnen wekken, maar geens
zins moeten wekken.7) Er kunnen dus wel voorstellingen bij
komen, maar dit zijn niet de in de aandriften werkende krachten 
zelf. De bij, die haar korf verlaat om honig te verzamelen, heeft 
geen besluit genomen, geen plannen beraamd, volgt geen door 
haarzelf gesteld doel (Zweck). Zij overlegt niet, dat die en die 
honigrijke bloesem bestaat, zij kent geen taak, geen plichten, geen 
stelregels. Zij zet zich in beweging ingevolge de beleving van 

») G.a.W.d.S. blz. 208. 
») G.a.W.d.S. blz. 576, 595 : Gr.d.W.v.A. blz. 87 ; Vorschule der Charakter

kunde, blz. 25. 
·) Gr.d.Ch. blz. 130. 
«) Gr.d.Ch. blz. 130. 
») Gr.d.Ch. blz. 130 ; G.a.W.d.S. blz. 658. Klages zegt. dat 4e „beelden" 

werken als levende wezens en dat kan men zeggen : in het dorstend paard werkt 
de „Zugkraft ' van het vloeistofbeeld ; maar eveneens : in het paard is de trek 
van het „Wasserwesen" of „Flüssigkeitswesen" werkzaam. (G.a.W.d.S. blz. 584, 
586). 

·) Vorschule der Charakterkunde, blz. 26, 29. Zie Hfdst. VIII. § 3 en 4. 
7) „Das dergestalt in der Seele wirkende Bild kann vom Tiere phantasiert 

( = geträumt), vom Menschen überdies noch vorgestellt (— gedacht) werden; 
allein dergleichen seelisch oder gar geistig hinzukommende Folgen setzen den 
wirkenden Zug voraus, der seinerseits gänzlich ohne jene stattfinden kann." 
(G.a.W.d.S. blz. 584). De aandriftsbeweging is verankerd in de uitdrukkings
beweging. Het „Leitbild", dat onze bewegingen (bij spreken, schrijven, lopen) 
vorm en richting geeft, is onbewust. (Zie uitdrukkingsleer en graphologie; 
Hfdst. IX. § 5.) 
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een tekort, een behoefte. Datgene, waardoor zij van binnen uit 
gedreven wordt, is van die aard, dat het de processen en bewe
gingen, welke het in gang zet, ook beëindigt met de opheffing 
van het tekort. De geur van de lindenbloesem, van het klaverveld, 
van de erica t r e k t de bij. Die aantrekking zet zich om in een 
vliegbeweging en brengt haar uiteindelijk tot haar doel. !) Wan
neer een dorstig dier zich in beweging zet om water te vinden, 
dan is de vereniging met het water door het drinken het doel, dat 
de beweging heeft gewekt. Het hert, dat door den jager wordt 
achtervolgd, vlucht om hem te ontkomen. Het vleesetend dier 
herkent in vlees zijn voedsel, de planteneter in planten.2) De 
hond volgt de wegen van de teef, het paard vlucht bij het ruiken 
van de panter. 3 ) Het eendje, zo juist door een hen uitgebroed, 
stort zich in de waterplas; het heeft in het water zijn element her
kend, niet op grond van enig overleg, maar ingevolge de heel 
bijzondere aantrekkingskracht, waarvoor de indruk van het water 
zijn ziel ontvankelijk maakt. 4) Er bestaat tussen het water en 
de eend een polaire verhouding, zoals tussen de positieve en nega
tieve, elkaar aantrekkende polen van twee magneten. De hen daar
entegen, die het eendje uitbroedde, waarschuwt het eendje opge
wonden. Het water stoot haar af. б ) Er is een doel, maar geen 
kennis en geen willen van dat doel. Aal, haring, zalm trekken 
in de tijd voor het kuitschieten vanuit de rivieren naar de zee en de 
ooievaars trekken in de herfst naar Afrika. Die dieren zweeft geen 
beeld voor ogen van het toekomstig oord, waar zij gaan nestelen. 
Zij volgen slechts hun ontwaakte trekdrift. Deze heeft haar doel 
in de toekomstige verblijfplaats. De „Zugkraft des triebergänzen
den Bildes" werkt zeer doelmatig.6) Toch komt wel niemand op 
de absurde gedachte, dat het dier in staat zou zijn de kortste weg 
te kiezen. De baan der trekvogels is niet zoo rechtlijnig als die 
van een vliegtuig. De baan der vogels naar de Nijlbronnen gaat 
dwars over de Balkan, langs de kust van Klein-Azië en over Pales
tina. Door vitale „beelden" aangetrokken treffen de dieren (met 

i) Gr.d.Ch. Ыг. 156-157. 
') G.a.W.d.S. blz. 205. 
') G.a.W.d.S. blz. 207. 
*) Gr.d.Ch. blz. 130. 
») Gr.d.Ch. blz. 157. 
·) Gr.d.W.v.A. blz. 157, 183, 582. 
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name de insecten) de meest wonderlijke voorbereidingen voor het 
broedsel en weven ze ragfijne webben.1 ) Het is bekend, hoe dor
stige paarden in de woestijn uren ver hun berijder naar oasen 
geleiden. Wilde en tamme dieren (o.a. koeien) voelen vooruit 
en geven door zoeken van beschutting te kennen, dat een zwaar 
onweer of een zware sneeuwval op handen is. De postduif bezit 
een orientatievermogen, dat haar, ofschoon in een donkere ruimte 
en langs omwegen weggevoerd, volgens de rechtste lijn naar haar 
woonplaats doet terugkeren. De hen wordt door het zien van 
het ei geprikkeld het te gaan uitbroeden. De zijderups verorbert 
gretig een moerbeiblad, dat dienstig is voor haar toekomstig spin
sel, en niet een beukenblad, ofschoon zij het zou kunnen; en zij 
spint het duizenden meters lange net op één plaats losser, ofschoon 
haar toch niet geleerd is, dat de vlinder het anders niet stuk zou 
kunnen trekken. Zodra haar vleugels gegroeid zijn, schuwt de 
mug het water, waarin zij toch is opgegroeid, en het vrouwtje 
zoekt het water weer op, indien dit vereist is voor de ontwik
keling der eieren. 2 ) 

Klages legt de nadruk niet op de doelgerichte aandrift, maar 
op de driftmatige ( levensmagnetische 3 ) ) aantrekkingskracht van 
het doel. 

B. Op anormale verschijnselen. 

Klages acht met zijn theorie ook verklaarbaar verschijnselen als 
deze: dat in diepe hypnose op bevel een bloeding ophoudt; dat 
een druppel gedestilleerd water op de hand van een somnambule, 
die men ingefluisterd heeft, dat het vitriool is, een brandblaar ver
oorzaakt; dat de Derwisch roodgloeiend ijzer likt zonder zijn tong 
te branden; dat de fakir zijn arm doorboort met een vuile naald 
zonder bloedvergiftiging op te lopen; dat een hysterisch persoon 
dezelfde ziekte verkrijgt als den patient, dien hij verpleegt. Ook de 
stigmata moeten volgens Klages langs dezelfde weg hun verkla
ring vinden. Eveneens alle hysterische functionele stoornissen. 4 ) 

Hysterie zou betekenen een gebrek aan eigen vorm, een ver
zwakking van het „beeld"-scheppend vermogen, gepaard aan een 

>) G.a.W.d.S. blz. 783. 
') G.a.W.d.S. blz. 371, 206, 207. 
») Gr.d.Ch. blz. 130, 157. 
*) Gr.d.Ch. blz. 134-136 . 
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Sterke behoefte, een rijk beleven te vertonen. Als gevolg daarvan 
staat de patient meer open voor prikkels van buiten, is hij in ver
hoogde mate te beïnvloeden. 

Klages geeft nog een ander voorbeeld van „Bild "-werking, het
welk hij ontleende aan Preyer. Als ik tot een 2^-jarig kind, dat 
bezig is een beschuit te eten en juist opnieuw wil toebijten, zeer 
beslist zeg: „Jetzt ist das Kind satt!", dan kan het gebeuren, dat 
het de beschuit weglegt, zonder de begonnen beet te voltooien. 
Het is niet een gehoorzamen aan een bevel, maar het beeld van 
verzadigd zijn heeft een gebrek aan eetlust doen ontstaan.1 ) 

Volgens Klages biedt de Schauungstheorie ook de verklaring 
voor andere verschijnselen, die nog steeds op een aannemelijke ver
klaring wachten. 2) Er zijn personen, vooral onder de vrouwen, die 
iemand op het eerste gezicht „doorzien", ja belangrijke trekken uit 
zijn verleden en zelfs van zijn toekomstig lot raden. Soms maken 
zij gebruik van bijzonder geschikte overdrachtsorganen als de 
hand of van bevruchtende aanknopingspunten voor de geest als 
horoscopie. Telepathie, voorgevoelens, helderziendheid, roede-
lopen (voor metaallagen en waterbronnen) waren eertijds alge
meen verbreide uitingen van het oervermogen: het Schauen. 

») Gr.d.W.v.A. blz. 99 ; W. Preyer: „Die Seele des Kindes" (1912), blz 205. 
») G.a.W.d.S. blz. 205. 
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H O O F D S T U K III. 

DE WAARNEMING. 

§ 1. Slapen en waken. ! ) 

Geen doorschouwen zonder zinnelijk aanschouwen. Klages noemt 
de stelling: nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensibus, 
een dwaling; ook het: esse est percipi, schiet te kort. De zinne
lijke kennis krijgen wij via gewaarworden en via „schauen". Zinne
lijkheid valt niet samen met gewaarworden. W a s dat wel het 
geval, dan konden geen droombeelden ontstaan tijdens het slapen. 
Aan ieder zintuiglijk kennen heeft de „Schauung" haar aandeel. De 
ziel kan „schauen" ook bij afwezigheid van indrukken; dat Schauen 
is tegengesteld aan het „echte" Empfinden. Dat Schauen uit zich 
in dromen. 

De mogelijkheid van dromen is voor Klages voldoende om de 
slapende toestand een toestand van schauen of een Schauungs-
wijze te noemen. De afwisseling van slapen en waken heeft voor 
de mens, en voor hem alleen, tot gevolg een intermediair uit
doven van het in-schijn-bestendige „bewustzijn". In werkelijkheid 
wisselen twee levenstoestanden elkaar af: het empfindungslos 
Schauen en het empfindend Anschauen. 

Krachtens het stroomachtige karakter van het „beleven" zijn 
wij onophoudelijk in een slapende toestand. Wij zijn permanent 
in staat tot schauen met tussenperioden van gewaarworden. W a n 
neer wij alle wek-prikkels door uitschakeling van alle zintuigelijke 
indrukken wegnemen (wat slechts bij uitzondering zal gelukken), 
vervallen wij of in een lichamelijke slaap of in een toestand van 
wakend dromen. 2 ) Zolang die toestand voortduurt, zijn wij afge-

i) G.a.W.d.S. blr. 805-807. 
9) „Es bedeutet einen der bedeutesten Unterschiede der Charaktere ob der 

Anheimfall an die Herrschaft des Schlafzustandes leicht oder schwer geschieht, 
und einen noch bedeutenderen, ob er dem flachen Untertauchen oder ein 
Sturz in die Tiefe gleicht." (G.a.W.d.S. blz. 807). 

Inslapen vereist een bepaalde lichaamshouding. (Vom Wesen des Rhythmus, 
blz. 27). 
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stompt voor uitwendige prikkels en is de „gliedernde Taktschlag" 
van de bezinningsacten voorbijgaand vertraagd, dikwijls zelfs ver
stomd, ongeacht het voortbestaan van de waaktoestand van het 
lichaam. 

§ 2. Anschauung. 

De mens neemt waar; het dier blijft in het stadium der An
schauung. Een waarneming is het resultaat van een rudimentaire 
bezinning op hetgeen in de Anschauung gegeven is. „Die Wahr 
nehmung läszt sich auflösen in die Hauptkomponenten: Empfin
dung, Schauung, Auf fassungsakt." i ) 

Î
Schauung 

Empfindung 

Auffassungsakt 

Anschauung betekent doorgaans: de zintuiglijke ervaring van 
dier en mens ( = Sinnlichkeit, Eindruck, Sinneseindruck), die nog 
niet tot waarneming geworden is. Klages vermijdt hier te spreken 
van gewaarwording, Empfindung of Sinneserlebnis2), daar de 
gewaarwording slechts een component vormt van het zg. gewaar
wordingsproces, van de Anschauung. Anschauung is een proces van 
vitale Spiegelung, van verzinnelijking of Vergegenwärtigung. De 
stroom der „leiblose" beelden wordt in de Anschauung tot staan 
gebracht. Door de verbinding, die de Schauung aangaat met de 
Empfindung, worden de slechts „vergegenwärtigte Bilder" ook 
„eingekörpert". De Schauung is dan veranderd in een „körperlich 
unterbautes Anschauen". De Anschauungsbilder zijn „eingekör-
perte" of „körperlich unterbaute Erscheinungen". Het proces van 
verzinnelijken of van Vergegenwärtigung, dat de Anschauung is, 
bestaat uit twee factoren, welke resp. aan de Schauung en de 
Empfindung hun ontstaan danken. Vooreerst de Vergegenwärti
gung, welke basis is voor de „Raumfindung": de beelden doet 
verschijnen in de ruimte; vervolgens de Vcrleiblichung, welke de 

η Gr.dCh. bh. 150. 
*) Een enkele keer komt Sinneserlebnis voor In de zin van Anschauung; 

doorgaans is Sinneserlebnis identiek aan Empfindung en dus onderscheiden van 
de Anschauung. (G.a.W.d.S. Ы. 75. 195-199; W.d.B. blz. 10). 
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beelden belichaamt en een plaats aanwijst in de ruimte (hier en 
nu) ; zij is basis voor de „Ortsfindung". Treedt het proces van 
Vergegenwärtigung zelfstandig op, zonder dat er Verleiblichung 
mee gepaard gaat, dan hebben wij te doen, niet met Anschauungs
bilder, maar met „leiblose" phantasmata. Indien Vergegenwärti
gung in de ruime zin wordt genomen van Vergegenwärtigung + 
Verleiblichung ( = Anschauung ), dan kan Klages spreken van 
phantasmata als van „nicht-gegenwärtige" Bilder: zij zijn wel in 
tijd en ruimte verschenen, maar niet aan een plaats in tijd en 
ruimte gebonden. 

Vergegenwärtigung in enge zin benadert het gangbare begrip 
„voorstellen"; Anschauungsbild betekent nooit voorstellingsbeeld. 
W e l stelt Klages de Anschauung af en toe tegenover de Empfin
dung en bedoelt dan eigenlijk de Schauung, die met de Empfin
dung de Anschauung opbouwt (dit blijkt dan duidelijk uit het 
verband) 1), zoals hij Schauung en Anschauung beiden een proces 
van Vergegenwärtigung noemt (resp. in ruime en enge zin). 

Het is niet juist van gewaarwordingen te spreken bij het dier, 
hetgeen nog nader duidelijk zal worden. Mens en dier beschikken 
over een Anschauungsvermogen, maar alleen de mens kan waar
nemen. Bij de Anschauung moet nog een geestelijke „Auffassungs-
akt" komen om er een waarneming van te maken. 2) 

§ 3. De Schauung en de zintuiglijke gewaarwording. 

Komt de Schauung als proces zelfstandig voor, dat is niet het 
geval met de Empfindung.3) De gewaarwording is steeds een 
onzelfstandige component van het zintuiglijk proces, dat Klages 
de Anschauung noemt. Dit proces is een synthese van Schauung 
en gewaarworden. Aan ieder zintuiglijk kennen (Anschauung) 
heeft ook de „berührungslose" Schauung deel als „psychische" 
component. Alle zintuiglijke organen hebben een lichamelijke functie: 

*) „Die bisherige Seelenkunde, die alle Sinneserlebnisse slechtweg Empfin
dungen nannte, hat übersehen und weisz es noch heute nicht, was seit vielen 
Jahren von uns bewiesen wurde: dasz jedes beliebige Sinneserlebnis in zwei von
einander wesensverschiedene Komponenten zerfällt, in den Vorgang des Empfin
dens und des Schauens, den wir in Rücksicht auf sein Verknüpftsein mit jenem 
auch den Vorgang des Anschauens nennen dürfen." (G.a.W.d.S. blz. 926). 

*) Terwijl het dier op de trap van het Anschauen blijft staan, komt dit bij 
de mens slechts bij uitzondering voor. (Zie blz. 84-85). 

») W.d.B. blz. 65. 
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zij brengen het subject in contact met de nabije en verwijderde 
omgeving, met de wereld der lichamen, met ruimte en tijd. Door 
gewaarwording worden de „Bilder" der Schauung tot aanschou-
welijkheden. Klages zegt, dat het gewaarworden een proces is van 
„Verleiblichung", ! ), van „Verörtlichung".2 ) De Schauungsbilder 
krijgen door het gewaarworden de kenmerken van het hier en nu. 
„Empfindung = Berührungserlebnis = Erlebnis des Widerstandes 
= Erlebnis des Ortes = Erlebnis der Körperlichkeit = Erlebnis 
der Undurchdringlichkeit zweier Körper."3) 
„Empfindung ist Widerstandserlebnis und nichts auszerdem." 
„Empfindung ist Intensitätserlebnis und nichts auszerdem." 
„Empfindung ist nicht zu trennen vom Erlebnis des Aufeinander
wirkens von Druck und Gegendruck." 

„Empfindung schlieszt in sich das Erlebnis des Widerstreits (zweier 
gleichsam aneinander sich messenden Drucke)." 
„Kein Empfinden ohne Eigenbewegung und umgekehrt." 4 ) 

Wanneer wij bij het zoekend tasten, — dat een activiteit is, waarin 
wij streven naar contact, — op een voorwerp stoten, behoort tot de 
inhoud van de tastindruk, dat er hier en nu contact is. Al hetgeen 
wij betasten, heeft het kenmerk van het hier en nu. Als ik met 
mijn hand tegen een tafelblad druk, ondervind ik een lichamelijke 
weerstand; hef ik de hand op, dan voel ik de weerstand niet meer. 
Een weerstandbiedend lichaam is voorwaarde voor een tastindruk. 

ledere betasting is qualitatief verschillend van de voorafgaande. 
Men heeft aan de zintuiglijke gewaarwording als eigenschappen 

onderscheiden: de intensiteit, de aanschouwelijke qualiteit en de 
ruimte-tijd-betrekkingen. Welke eigenschappen worden volgens 

») W.d.B. blz. 66. 
») W.d.B. blz. 71. 
*) W.d.B. blz. 73. Empfinden Is samengesteld uit „em" en „(Inden"; „em" 

komt van „ent", dat uit „ante" voortspruit (nog behouden in ant-woord, „Ant
litz"), dat, stamverwant aan het Griekse αντί, oorspronkelijk het ruimtelijke 
„tegen" betekende. Dus in de oerbetekenis van empfinden ligt besloten, het uit
sluitend door empfinden te bereiken „finden"; verder, dat de gewaargeworden 
„inhoud" ten opzichte van het gewaarwordend subject de verhouding van weer
stand heeft. Het is dus juist, dat de psychologie (in tegenstelling met het 
hedendaags spraakgebruik, dat voelen en gewaarworden bijna willekeurig voor 
elkaar gebruikt) de gewaarwording tot de lichamelijke levensprocessen beperkte, 
het gevoel aan de psychische voorbehield. Zij vindt een nadere rechtvaardiging 
in de taal, die wel spreekt van zintuiglijke gewaarwording („Sinnesempfindung"), 
echter niet van zintuiglijk gevoel („Sinnesgefühl"). (W.d.B. blz. 72-73). 

*) G.a.W.d.S. blz. 924-929. 
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Klages gegeven door de Schauung, welke door de gewaarwor
ding? Als ik een hier-indruk krijg met de wijsvinger van de linker
hand, dan is de „hier"-belevmg een „daar" in verhouding tot een 
hier-indruk van de rechterhand. Wij ervaren die punten als buiten 
elkaar gelegen. Er is een localisatie: in de tastindruk is gegeven 
een in tijd en ruimte bepaalde plaats. Er moet dus een samenhang 
tussen de verschillende plaatsen in de ruimte en eveneens tussen 
de verschillende temporale momenten van het gebeuren „beleefd" 
worden: een „raumzeitlich Auszereinander".1) Het „nu", het tegen
woordige is gegeven in verhouding tot de tijdstroom; en het tijds
verloop slechts in verhouding tot het hier en nu. Het beleven der 
ruimte heeft het beleven van de tijd nodig en omgekeerd. Om dat 
uit te drukken spreekt Klages van „raumzeitliche Stetigkeit".2) 
Door de tastgewaarwording zonder meer kan het „raumzeitlich 
Auszereinander" van twee punten niet gegeven zijn. Door het 
Schauen alleen evenmin. Het Schauen verschaft de bestendigheid 
in ruimte en tijd (raumzeitliche Stetigkeit) aan de gewaarwordings-
inhoud. Zo komt de Anschauung tot stand. „Nur weil es das un
terscheidend Eigentümliche der seelischen Schaukraft ist und folg
lich der Schaukraft a l l e r Sinne, die raumzeitliche Stetigkeit 
„abzubilden", treten wir unter anderem durch Vermittlung von Sin
neseindrücken in Verbindung mit dem Bilde der Welt." 3) 

Door de gewaarwording komen wij in lichamelijk contact met de 
stoffelijke, ondoordringbare waarnemingsobjecten en met hun plaats 
in de ruimte hier en nu. Door de gewaarwording zijn wij ontvan
kelijk voor de nabijheid. De Schauung geeft ons de vorm met al 
zijn eigenschappen alsmede de betrekkingen in ruimte en tijd. Het 
Schauen van de „Raumzeitlichkeit" is een Schauen van verleden 
(Damals) en van plaatselijke afstand (Dort). Door de Schauung 
zijn wij ontvankelijk voor de verte-betrekkingen in ruimte en tijd. 

„Geschaute Bilder" of „Erscheinungen" definieert Klages meer
malen als „raumzeitliche Inbegriffe geformter Qualitäten". Tot 
die qualiteiten behoren: ruimte, tijd, gebeuren, nu, komen en gaan, 
hier, boven, onder, rechts, links, nabijheid, verte en de specifieke 
qualiteiten als kleur, klank, geur, hardheid, weekheid, droogte, nat-

») W.d.B. blz. 11, 63. 
') W.d.B. blz. 11, 64. 
3) W.d.B. blz. 64. 
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heid, ruwheid, gladheid, zuur, zoet, koude, warmte, spitsheid, 

stompheid, kleverigheid enz . 1 ) 

§ 4. De specificiteit der onderscheiden zintuiglijke gegevens. 

Uit het voorgaande volgt, dat Klages in alle zintuigen tastorga-

nen ziet. 

De intensiteit of de sterkte van een zintuiglijke indruk is een 

gegeven van de gewaarwording. 2 ) Omdat het begrip „gewaarwor

den" het kenmerkende van alle ζ i η t u i g 1 ij к beleven aanduidt, 
moeten wij als het vermogen om gewaarwordingen op te wekken, 
— wat aan alle zinnen g e m e e n s c h a p p e l i j k is, — laten gel' 
den: het vermogen sterktegraden te beleven. Voorts is aan alle 
zintuigen gemeen, dat zij pijnlijk kunnen worden aangedaan. ledere 
zintuiglijke indruk zonder uitzondering wordt een pijngewaarwor-
ding, zodra een bepaalde prikkelsterkte overschreden is. Sterkte
graden, die pijn bezorgen, zijn pijnlijke contact-belevenissen (denk 
aan een hevige knal of een zeer scherp zonlicht). 3 ) Wij ervaren 
dan een aanraking van het oor, van het oog. Als alle hoge sterkte
graden contact-ervaringen geven, dan zijn ook de zwakkere gra
den contact-,.belevingen". „Empfindung slechthin ist Berührungs
empfindung und weiter nichts".4) Alle gewaarworden (door mid
del van gehoor, gezicht enz.) is een vorm van tasten. Contact-
gewaarwordingen vooronderstellen twee factoren: een tastorgaan 
en de zelfbeweeglijkheid van dat tastorgaan. Het orgaan moet zelf-
bewegend zijn om druk uit te oefenen. Ook om druk te kunnen 
ontvangen is zelfbeweeglijkheid van het orgaan vereist. De ont
vangen druk is immers niet anders dan gewaargeworden weer
stand. 5 ) 

1) Geist und Leben, biz. 223; G.a.W.d.S. biz. 939. 
2) De verschillen moeten niet als elkaar omvattende getallen worden opge

vat (bijv. 7 omvat 5), maar als elkaar „overtreffende" grootheden. (W.d.B. 
blz. 79). 

a) Voor pijn en grote sterktegraad kent de taal eenzelfde woord : zeer . 
(G.a.W.d.S. bh. 940, noot 30 blz. 1447). 

*) W.d.B. blz. 70. Niet bij een zachte melodie, echter wel bij een pistool' 
knal heb ik „Berührungsempfindung" in mijn oor, bij fel licht In het oog. 

5) Zelfbeweeglijkheid Is voorwaarde voor zintuiglijk gewaarworden; van
daar, dat de plant niet kan gewaarworden. Zelfbeweging is uitdrukking van 
driftmatigheid; slechts driftmatige wezens кшшеп gewaarworden. Beweging naar 
het bevredlgingsdoel en drift zijn compensatolr. Sterker nog: de beweging is een 
essentieel moment van de drift (zie de behandeling der instincten). Zelfbewe
ging en zintuiglijk gewaarworden zijn dus ook correlatief. (W.d.B.. blz. 71; 
G.a.W.d.S. blz. 929; Vom Traumbewusztseln, Dl. II, blz. 402). 
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Tot de sfeer van het gewaarworden behoort ook het wel en 
wee. Dat is niet een eigenschap, waarin de gewaarwording met 
het gevoel versmelt (gevoelsgewaarwording). Toegegeven, dat het 
moeilijk is in een concreet geval lust en onlust van de mede opge
wekte gevoelens te scheiden, dat geeft nog niet het recht ze te 
vereenzelvigen, evenmin als wij de kleur van een lichaam met die 
van de momentele belichting mogen verwisselen. Indien wij vast
houden aan de lichamelijke tegenwoordigheid van het gewaarge-
wordene, dan zijn mét het geproefde zuur- of zoet-kenmerk ook hun 
eigenschappen van weldoend en pijnlijk aanwezig. Aan droefheid 
en vreugde ontbreekt het kenmerk van plaatsbepaaldheid; zij kun
nen ons met geweld aangrijpen zonder een begeleidend gewaar
worden en misschien zelfs in totale tegenstelling daarmee. Wij 
bespeuren het weldadige van een lauwe atmospheer, een zachte 
aanraking, een geurige wijn, zonder dat daarom onze neerslach
tigheid hoeft te verdwijnen; wij worden de pijn gewaar als iemand 
ons op de tenen trapt: het gelukkigmakende weten omtrent beant
woorde liefde wordt daardoor niet onderbroken. Wel werpen gevoe
lens de schijn van hun eigen kleur op de omgevende wereld; zij grij
pen echter niet in in het somatisch beleven. Aan de gewaargeworden 
werkelijkheid is het te danken, dat vuur niet alleen geel is, maar dat 
het ook een pijnlijk branden veroorzaakt; dat het winterlandschap 
niet alleen glanst, maar ook, dat het ons doet rillen; dat de doom 
steekt, geslepen metaal snijdt, rook prikkelt, stof een droge keel 
verschaft, storm doet huiveren, milde zonneschijn het lichaam aange
naam verwarmt; dat opkomend mos ons met rust omspant en dat de 
roos een „zoete" geur verspreidt. De verwarring van gewaarwor
ding en gevoel vindt haar oorzaak in het diep verankerde geloof, 
dat ook gevoelens zich onderscheiden volgens dezelfde uiterlijk 
overeenkomstige categorieën: „lust" en „onlust". In tegenstelling 
tot die nog steeds bestaande voorliefde van vele onderzoekers zegt 
Klages, dat gevoelens van lust en onlust in de zin der psychologie 
in het geheel niet bestaan, ι ) 

Behalve de intensiteit van het lichamelijk contact bepaalt ook 
de qualitatieve verhouding tussen het lichamelijk raakoppervlak en 
het prikkelende deel der omgeving de ervaringswijze. Zelfs het 

») Vom Traumbewusztsein, Dl. II, blz. 412-413. Zie Hfdst. VII, § 11. 
Indeling der gevoelens. 
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minste contact kan als een begin van lichamelijke „versmelting" 
of als een begin van „vervreemding" worden ervaren. De toename 
in „innigheid" van het contact geeft, als qualitatief kenmerk van 
de intensiteitsversterking, ofwel wellust ofwel pijn. Wellust en 
pijn zijn de zinnelijke polen, waarnaar het gewaarworden louter 
door verhoging der intensiteit uitslaat. Ieder gewaarworden is niet 
louter een opnemen van „prikkels", het is bovendien een bewe
ging, waarin het leven zich van de „stoornis" (de „prikkel") ver
wijdert en naar lichamelijke versmelting streeft. De gewaarwor
ding houdt ook reeds in: de trek van de instincten, die in onbe
wuste keuze het consonerende tezamen brengen en het dissonerende 
afstoten. Psychologisch gezien is alle gewaarworden tevens een 
vlucht voor de pijn en een drift tot welbehagen.1 ) Wat wij als wel
dadig gewaarworden, vervult ons met lust, de lichamelijke pijn met 
onlust, omdat in het eerste geval lichaam en geest harmonieren en 
in het tweede geval disharmonieren. 2 ) 

In tegenstelling met de intensiteiten, de weerstanden, die wor
den „empfunden", worden de qualiteiten „geschaut". „Qualitäten 
sind Bildelemente, und Bilder werden geschaut, im Traum ohne 
Sinnesorgane, im Wachen mit deren Hilfe; aber, ob so oder so, 
sie werden niemals empfunden." 3) „Empfunden werde, so deute
ten wir an, allemal ein Widerstand, angeschaut dagegen jede sinn
liche Qualität und zwar unausweislich am Insgesamt raumzeitlicher 
Bilder. Angeschaut würde demgemäsz unter anderem der Raum, 
sei es durchs Gesicht oder durchs Gehör oder durchs Getast."4) 

Klages noemt het Schauen het oervermogen. Hij zegt, dat de 
Romantiek op weg was naar het begrip „Schaukraft" met het 
aannemen van een psychische oerzin, centraalzin of alzin, waaruit 
de andere zinnen als uit een stam zouden zijn ontsproten en die 
dus doorwerkt in elk der afzonderlijke zinnen en ook door elk 
daarvan geprikkeld wordt tot aanvulling van het gewaargewor-
dene. б ) 

Als tastgewaarwordingsorganen geven de zintuigen slechts inten
siteiten in verschillende graden, geen qualitatief verschillende in-

i) Vom Traumbewusztseln, Dl. Π, blz. 406-407. 
') Vom Traumbewusztsein, Dl. II, blz. 414. 
3) G.a.W.d.S. blz. 812. 
*) G.a.W.d.S. blz. 297. 
6) G.a.W.d.S. blz. 205, 812, 842. 
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drukken, ι ) De Schauung levert specifiek gedifferentieerde quali-

teiten der zintuiglijke kennis. Bij de indruk van kleuren overweegt 

het ruimtelijk aspect (omdat kleuren aan ruimtelijke vormen gebon

den zijn); bij de indrukken van klanken en geruisen treedt het 

tijdsmoment meer naar voren. 

De zintuiglijke indrukken zijn specifiek verschillend, vooreerst in 

de mate, waarin de gewaarwording heerst over de Schauung; ver

volgens naar hun verschillende ontvankelijkheid voor bepaalde 

qualitatief af te grenzen gebieden der voor alle zintuigen g e -

m e e n s c h a p p e l i j k openstaande wereld der beelden. De 

gewaarwording overheerst sterk in de nabijheids-zinnen: in het 

tasten, de temperatuurservaring en in het proeven. Zij treedt reeds 

sterk terug in de midden-zin: in het ruiken. Het Schauen overheerst 

in de verte-zinnen: in het horen en het zien. Tastorganen zijn in de 

hoogste graad gewaarwordingsorganen, het oog is in de hoogste 

graad orgaan van Schauen. 2 ) 

Bij de mens overwegen de verte-zinnen, het zien en het horen; 

bij het dier het tasten en het speuren. Dat komt overeen met het 

overheersen van de Schauung over de Empfindung bij de mens. 

Bij het dier is het de Empfindung, welke de Schauung in haar 

ban houdt . 3 ) Bij kinderen is het moment van Empfinden ook 

sterker. 

Alle zinnen zijn schauend, echter de Schauung verschilt naar 

de verschillende zintuigen. Zij is de oorzaak, dat wij een onder

scheiden indruk krijgen naargelang de zin, die wordt aangedaan. 

Deze verscheidenheid der zintuiglijke aandoeningen komt tot uit

drukking in de relatie van de verschillende zintuigen tot onder

scheiden levensgebieden. 

1) „Weder die einzelnen Sinne noch auch sie alle in ihrem (übrigens völlig 
unausdenklichen) Zusammenspiel würden uns zur Findung irgendwelcher Arteigen
schaften verhelfen, wenn nicht Jeder von ihnen mit dem örtlichen Empfinden des 
Leibes zugleich das ortlose Schauen der Seele weckte." (G.a.W.d.S. blz. 812). 

») G.a.W.d.S. blz. 336. 940; W.d.B. blz. 72; Vom Traumbewusztsein, Dl. I, 
blz. 7; Gr.d.Ch. blz. 182. 

Volgens Klages zouden de tegenstrijdige wereldbeschouwingen teruggaan op 
grondverschillen in zintuiglijk beleven. Aan het materialisme van Democriet zou 
ten grondslag liggen een overwicht van het nabljhelds-ontvankelijk tasten over het 
verte-ontvankelijk zien; voor het Platoons Idealisme zou de verhouding omgekeerd 
zijn. Eveneens ziet hij verwantschap tussen beeld-beschouwing, ideologisch denken 
en abstract denken en eveneens tussen concreet en materialistisch denken. 
(Ca.W.d.S. blz. 105, 295-296, 338). 

») Ca.W.d.S. blz. 373, 1045; Gr.d.W.v.A. blz. 67, 267). In die ommekeer 
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Er bestaat een nauwe verwantschap tussen zien en denken.1 ) 
Eveneens tussen tasten en denken. De tastzin geeft lichamelijk 
contact en staat in nauwe betrekking tot de zelfbeweging. De 
gehoorzin staat in relatie tot de gesteldheden van geest en ge
moed, met name tot de gemoedsbewegingen. 2 ) De taal geeft reken
schap hiervan door vele woorden en zinswendingen betreffende 
menselijke gedragingen en vooral omtrent affectieve relaties te ont
lenen aan het gebied van het horen en het corresponderende 
spreken, dat het gehoorde voortbrengt. Doof is verwant aan dom 
(gelijk het Latijnse surdus) en dit leidt weer tot de gedachte 
aan leegheid, holheid; vandaar: „dove noot". Het Griekse χωφότης 
betekent zowel stompzinnigheid als doofheid; het jonge kind, dat 
nog niet over zijn verstand beschikt, heet onmondig, in het Latijn 
infans, in het Grieks νηπιος, dat ook betekent: sprakeloos, stom. 
Wie ons volgt, „luistert naar onze woorden"; en „wie niet horen 
wil, moet voelen". In gehoorzamen voltrekt zich het juiste horen 
(„gehorchen", luisteren). Bij de ons goed-gezinden „vinden wij 
een open oor", hij „verleent ons gehoor". In het Duits spreekt 
men van „viel um die Ohren haben" (wij van: veel om handen, 
veel aan het hoofd hebben). Wij ontvangen lering en terechtwij
zing van de menselijke stem, maar ook van „de stem der natuur, 
van het geweten, van het bloed". Wat juist is, „klopt" („stimmt"), 
waar iets hapert, „stimmt etwas nicht", „klopt iets niet". Men 
raakt „ontstemd". Bij gelijkheid van opvatting is er „overeen
stemming". Van het onuitvoerbare kan „geen sprake zijn". Wie 
wij niet mogen, over hem „zijn wij niet goed te spreken". Wie 
wij verachten, „honen" wij („Hohn sprechen"). Wij „verklaren 
iemand heilig" („heilig sprechen"). Een portret gelijkt „sprekend", 
een „sprekend" bewijs, een „veelbelovende" („vielversprechende") 
aanleg. Wat ons bevalt, „spreekt ons aan". Een onbeduidend ar
gument „zegt niets". Men „slaat een vriendschappelijke toon aan", 
„zingt een toontje lager"; het behoort tot de „goede toon". Wie een 
rol speelt in een gezelschap, is „toonaangevend" en kan zich ver
oorloven, „het hoogste woord te hebben". De voorbarige heet in het 
Duits „vorlaut" en de moedeloze „kleinlaut". 3 ) 

der polen vermoedt Klages het wezenlijke element van de ontwikkeling van dier 
tot mens. (Gr.d.W.v.A. blz. 67). 

>) Zie Hfdst. VI, §4. 
') Gr.d.W.v.A. blz. HO. 
>) Gr.d.W.vA. blz. 142-143. 

78 



§ 5. H o e staat Klages' opvatting tot de leer der virtuele 
beweging van Palagyi? 

Klages heeft, zoals wij reeds vermeld hebben, een voo rwoord 

geschreven voor de „ W a h r n e h m u n g s l e h r e " van Pa lagyi . E r is 

een opvallende overeenkomst, naast punten van verschil, in beider 

opva t t ingen . 

In Pa lagy i ' s leer der vir tuele bewegingen acht Klages de vol 

gende punten fundamenteel en onweerlegbaar. * ) 

1. D e polaire oorspronkelijkheid v a n de innerlijke beweging ten 

opzichte van de indruksbeleving. 

2. D e onafwijsbare deelneming van de virtuele beweging aan de 

waa rneming v a n afstandsverschil len. 

3 . D e oplossing van he t probleem der p laa t swaarneming . 

Uit louter gewaarwordingsinhouden alleen — zo zegt Palagyi — kan 
geen waarnemingsact worden voltrokken. Hij geeft het voorbeeld van 
een appel, waarvan ik gezichts-, tast-, reuk-, smaak-indrukken heb. Hoe 
kom ik ertoe die allen op hetzelfde ding te betrekken? M.a.w.: hoe kom 
ik er toe, de verschillende hier-nu-belevenissen te verbinden? Hoe ont
staat het aanschouwingsbeeld? Palagyi antwoordde: door „Phantasie
vorgänge" of „Einbildungsvorgänge". In zijn latere werken sprak hij van 
„Tastschauen" en „Tastschauung" in dezelfde zin, waarin hij vroeger 
sprak van „Tastphantasie", „Bewegungseinbildung". 2) 

Palagyi leerde, dat in elk gewaarworden een bewegingsmoment zit. 
Alle gewaarworden is een ervaren van weerstand. Iedere zintuiglijke 
indruk gaat gepaard met een, zij het ook minimale, passieve, ondergane 
beweging (en gelijktijdig een tonusverandering der musculatuur); daarbij 
sluit steeds een actieve tegenbeweging aan. Het passieve indruksproces 
wordt door de a c t i e v e phase „ontvreemd", d.i. ervaren als komend van 
een vreemd lichaam. Palagyi geeft het voorbeeld van de waarneming 
van een bekerrand. „Nicht die Empfindungen sind es, die uns eine Gestalt 

η G.a.W.d.S. blz. 1029. 
' ) Het begrip Schauen van Klages is echter ruimer dan Palagyi's Bewegungs-

phantasma. „Es sei uns verstattet anzufügen, dasz unser Schauungsbegriff einen 
ausgespannteren Sachverhalt meint, im Verhältnis zu dem Palagyis Untersu
chungen einer S e i t e davon gewidmet sind, und zwar gerade der, die wir selbst 
blosz gestreift und niemals eindringend bearbeitet haben." (Einführendes Vor
wort in Palagyi's Wahmehmungslehre, blz. XX). 

Voorts komen bij Palagyi de termen voor: Phantasie, Bewegungsphantasie, Ein
bildung, Tastphantasie, Bewegungseinbildung, eingebildete of virtuelle of vitale 
Bewegung. Van Tastschauen en Tastschauung ging hij spreken in navolging 
van Klages. Deze noemt Palagyi's leer der Phantasmen „epochal". (G.a.W.d.S. 
blz. 473). 
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kundtun, Empfindungen sind nur da, um unsere Einbildung zu erregen, 
und erst diese Einbildung ist es, die uns die Gestalt erfassen läszt. 
Bedecke ich z.B. mit der Handfläche die kreisförmige Öffnung eines 
Bechers, so nehme ich die Kreisform der Öffnung nicht vermittels der 
Empfindung wahr, die der Glasrand erweckt, sondern diese Empfin
dungen müssen erst meine Einbildung erregen und zu einer e i n g e 
b i l d e t e n B e w e g u n g r u n d um d e n G l a s r a n d h e r u m 
veranlassen, damit ich dessen Kreisform zu erfassen vermag. .— Empfin
dungen sind allerdings eine unerläszliche Bedingung für die Wahrneh
mung irgendwelcher wirklich daseiender Gestalten der Dinge, aber nicht 
die Empfindungen selbst, sondern die durch diese erweckten v i r t u e l 
l e n B e w e g u n g e n sind es, die uns Gestalten enthüllen. Man steht 
hier der wunderbaren Tatsache gegenüber, dasz die wirkliche räumliche 
Ordnung der Dinge u n s d u r c h d i e P h a n t a s i e k u n d g e t a n 
w i r d , so dasz wir ohne sie, namentlich ohne virtuelle Bewegungen, 
nicht die geringste Ahnung von der reellen Anordnung, Lagerung und 
Gestaltung der tatsächliche Erscheinungswelt hätten." i ) 

Tastervaringen hangen onmiddellijk samen met de periphere moto
riek; ook de verte-zinnen kunnen hun functies slechts uitoefenen in afhan
kelijkheid van „virtuele bewegingen" (Tastschauen, Gesichtsschauen) 2). 
Het bewegingsphantasma is geen werkelijke beweging, ook niet de „voor
stelling" van een beweging; anderzijds moet het phantasma onderschei
den worden van de bewegings d r a η g. Het is de zuivere innerlijkheid 
of virtualiteit der beweging, dus een psychische t o e s t a n d , die echter 
eerst In verband met de bewegingsuiting gekarakteriseerd kan worden. 
Zonder virtuele of „ingebeelde" beweging zou het de werkelijk plaats 
hebbende beweging ontbreken aan stuur en daarmee aan een na te stre
ven doel. 3) 

') Einführendes Vorwort, biz. XX-XXI; PalagyU Wahmehmungslehre, blz: 
79; Gr.d.W.v.A. blz. 111. 

*) Palagyis Wahrnehmungslehre, blz. 114. 
*) Voor Palagyi Is de virtuele beweging een „seelische Schwung". Zij wordt 

opgewekt door de zintuiglijke indrukken, welke zij met elkaar verbindt; door 
een verbond te sluiten met de virtuele beweging wordt de gewaarwordingsbeleving 
„schauend". De virtuele beweging is een centrale ervaring, een proces van 
Schauung, dat zich schuift tussen het sensorische en motorische leven en ze aldus 
verbindt. Hierdoor wordt de ruimte-aanschouwing mogelijk en brengt zij orde 
in de hulpeloosheid en onbepaaldheid van de bewegingen van de zuigeling. Zij 
stuurt en richt de reële bewegingen; zij dient deze tot compas, Is hun „stuurman". 
De virtuele beweging is geen werkelijke beweging, zij is slechts een „seelische 
Schwung", een „Anwandlung", een aansporing a.h.w. om een beweging uit te 
voeren, zij is slechts een psychisch analogon, een vitaal aequivalent, een vitale 
afbeelding der reële beweging. Zij is een proces van de „directe" phantasie. De 
phantasie, die ons losmaakt van de momentele indruk en in verbinding stelt met 
vroeger ontvangen indrukken, noemt Palagyi de „Inverte" phantasie. (Wahr
nehmungslehre, passim). 
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Ter verheldering van het begrip „virtuele beweging" of bewe-
gingsphantasma van Palagyi, wijst Klages op ons lezen. „Wer 
stumm einen Brief liest, kann das nur deshalb, weil er sich wäh
renddessen fortwährend im Zustande virtuellen Sprechens befin
det." 1) Leest men een brief of een roman of een gedicht alleen 
met de ogen, dan bevindt men zich onophoudelijk in een toestand 
van v i r t u e e l spreken. Voor de zelfbezinning is die toestand 
onmiddellijk gegeven; en men zal daarmee niet verwarren de 
voorstellingen of woord-klankbeelden van de eigen stem of van 
die van een ander, en evenmin de drang tot hardop lezen! Is men 
in gedachten verdiept, dan neemt de intensiteit van het virtuele 
spreken dermate toe, dat er zich dan zelfs bewegings a a n d r i f 
t e n mee verbinden, die zich ontladen in fijne, echter geluidloze 
lippen- en tongbewegingen. De bezinning op het virtuele spreken 
is het beste middel om de virtuele beweging als een oorspronkelijke 
klasse van processen („Erlebnisklasse") te leren kennen.2) 

Wij geven nog enkele citaten, waaruit blijkt, dat Klages de leer der 
virtuele beweging heeft overgenomen. Hij schrijft: „dasz zur An
schauung und folglich auch zur Wahrnehmung des Erscheinungs
charakters vorübergehende Einswerdung mit den Eindruckvollsten 
Zügen des Angeschauten erfordert werde oder im Hinblick auf 
die Leistungsgrenzen des Körpers das nachgestaltende Bewegungs
erlebnis." 3) „Verstehen wir unter „Denktätigkeit" ein inneres 
Fortschreiten von Urteil zu Urteil, bald mehr in der Form des 
Zweifels und der Frage, bald mehr in der Form der Antwort, so 
ist der u η mittelbar beteiligte Lebensvorgang offenbar ein virtuel
ler Sprechvorgang oder bei Mitberücksichtigung der lautlosen 
Taubstummensprache ein Vorgang virtueller Zeichengebung."4) 
„Um den motorischen Typus zu verstehen musz man vorweg wis
sen, dasz aus Anlasz von Eindruckserlebnissen W a h r n e h 
m u n g e n erst mit Hilfe von Bewegungsphantasmen zustande 
kommen oder von „virtuellen Bewegungen", wie est mit Vorliebe 
Palagyi nennt." 5 ) 

*) Gr.d.Ch. noot 20 blz. 219; Einführendes Vorwort in Palagyis Wahmeh-
mungslehre, blz. XXI. 

*) Einführendes Vorwort in Palagyis Wamehmungslehre, blz. XXII; 
G.a.W.d.S. blz. 1029. 

») Gr.d.W.v.A. blz. 111-112. 
«) G.a.W.d.S. blz. 1163. 
6) Gr.d.Ch. noot 20 blz. 219. 
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Het bewegingsphantasma maakt volgens Palagyi de ruimteaan
schouwing mogelijk, de vormaanschouwing, de aanschouwing van 
de buitenwereld in het algemeen. Alle phantasie is in haar laatste 
wortel niets anders dan bewegingsphantasie.1) Zoals de „directe" 
bewegingsphantasie aan iedere waarneming deel heeft, zo onttrekt 
ons de „inverte" bewegingsphantasie aan de waarnemingsruimte. 
Het aanwezige kan zonder hulp van de „Einbildung" niet wor
den gekend. W a t zich op 2 M. afstand van ons afspeelt, kan 
slechts door de „Einbildung" op die bepaalde afstand worden 
waargenomen. De „Einbildung" is een innerlijke beweging naar 
de plaats van het indrukgevende „object". Zonder virtuele bewe
ging geen zelfbeweging en geen bewegingswaarneming, en bijge
volg geen waarneming van de mechanische wereld, zegt Palagyi. 2) 
Nergens verklaart hij de bewegingswaarneming. 3) 

Om de betekenis van de virtuele beweging als constituerend 
moment van de localisatie (en daarmee van de aanschouwelijke 
kennis van afstandsverschillen) te illustreren, gaf Palagyi het vol
gende voorbeeld. Raakt een vreemd lichaam voor een ogenblik 
een punt P. van onze huidoppervlakte aan, dan weten wij ook 
met geblinddoekte ogen vrij nauwkeurig, waar de aanraking plaats 
had. Ten bewijze kunnen wij zelfs onmiddellijk een beweging met 
de hand uitvoeren en benaderend hetzelfde punt P. aanwijzen. 
Indien wij de beweging in werkelijkheid niet uitvoeren, dan vin
den of weten wij toch het punt P. door middel van bewegings-
phantasmata of virtuele bewegingen.4 ) Klages volgt Palagyi 
slechts ten dele. Hij schrijft: „Bedecke ich die Öffnung eines kreis
runden Bechers mit der Hand, so bewirken es virtuelle Bewegun
gen, dasz der Becherrand und mit ihm der ganze Becher für mich 
einen Ort im Raum bedeutet und beispielsweise richtungsverschie
dene Abstände hat von meinen Schultern und Füszen; fernerhin, 
dasz etwa das mir zugekehrte Teilstück des Randes mir um ein 
weniges näherliegt als das von mir abgekehrte. Sollte also gesagt 
sein, wir fänden für die empirisch unterscheidbaren Orte jeder 
Gestalt mittelst virtueller Bewegung deren Lage im Verhältnis 
zueinander wie auch zu uns, so wäre das richtig; soll aber gesagt 

*) G.a.W.d.S. blz. 1025; Gr.d.W.v.A. blz. 110. 
' ) Palagyis Wahmehmungslehre, blz. 94-95. 
>) G.a.W.d.S. blz. 1029. 
») Palagyis Wahrnehmungslehre, blz. 75, 77, 96, 111; G.a.W.d.S. blz. 1026. 
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sein (und so meint es Palagyi), die gleiche virtuelle Bewegung 
bringe das Gestalterlebnis selber hervor, so haben wir zunächst 
zu bemerken, dasz sich nicht einsehen läszt, wieso sie das könne. 
Zugegeben, dasz die Abfolge der Druckinhalte beim Bedecken des 
Bechers mit der Hand n i c h t die Kreisform sei, so fragen wir 
uns doch vergeblich, wie wir dadurch die Kreisform zustande 
brächten, dasz wir je zwei Wiederstandspunkte durch virtuelle 
Bewegung miteinander verbänden. W i e die Kreiserscheinung 
z u g r u n d e liegt, wann immer wir einem Kreise irgendein 
Vieleck einschreiben, ebenso liegt sie einer vitalen Bewegung zu
grunde, welche die Aufgabe und die Fähigkeit hat, die Findung 
der gegenseitigen Lage zweier Orte auf ihr zu stützen; oder: das 
solcherart bestenfalls entstehende Polygon ist eben die Kreisform 
n i c h t . " i ) 

Palagyi laat aan het waarnemen der verschijnselen innerlijke 
bewegingen voorafgaan.2) Klages ziet de overgang, de „Wand
lung der Seele" in het werkend beeld, als voorwaarde van de 
Anschauung van hetgeen inwerkt. 3 ) De Wandlung, d.i. een voor
bijgaande éénwording met de meest kenmerkende trekken van het 
aanschouwde ding, wordt tot een bewegings-,,belevenis" door over
dracht in de taal van het lichaam, dat bij na-vormende beweging 
zijn praestatiegrenzen heeft.4) Misschien mogen wij de verhou
ding tussen Klages' Schauung en Palagyi's virtuele bewegingen al
dus uitdrukken, dat de virtuele beweging de lichamelijke voor
waarde aanduidt, welke vervuld moet zijn, opdat de psychische, 
„schauende" éénwording met het waarnemingsobject mogelijk wordt. 

Klages bouwde op de leer van Palagyi voort, of juister gezegd: 
hij nam die met enige wijziging op in zijn Schauungstheorie. De 
Schauung, zo concludeert hij, is gebonden aan de mogelijkheid van 
innerlijke meebeweging (virtuele 'beweging) en dus beperkt naar-

4 Ca.W.d.S. blz. 1030. 
3) Wij brengen in herinnering, dat Klages als voorwaarde voor de zintuig

lijke gewaarwording, die nooit voorkomt zonder Schauung, zelfbeweeglljkheid 
noemt ;waar Empfindung voorkomt ,acht hij zelfbeweeglljkheid noodzakelijk. 
(Vgl. noot 5 blz. 74). 

') Hij spreekt van: „stattgehabte Wandlung der Seele in den wirkenden 
Anlasz". (Gr.d.W.v.A. blz. 102); „(Haben) wir Wandlung der Seele des Em
pfängers in das Wirkende zur Vorbedingung der Anschauung des Wirkenden 
gemacht, so läszt Palagyi der Auffassung der Erscheinungen innerliche Bewegun
gen vorangehen, die deren Gestalten nachbilden." (Gr.d.W.v.A. blz. 111). 

«) Gr.d.W.v.A. blz. 111, 112. 
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gelang de grenzen dier innerlijke meebeweging ruim of eng zijn. 
De virtuele beweging is de „körperlich faszbare Seite" van het 
Schauungsproces.1 ) De gegevens van het gewaarworden worden 
door de scheppende bewegingsphantasie „verörtlicht und ausge
staltet" tot Anschauungsbilder. Zonder innerlijke meebeweging 
van het subject („Wandlungserlebnis") wordt een vorm, een uiter
lijk waarneembaar verschijnsel niet opgenomen. Anschauung sluit 
in: éénwording van het subject met de kenmerken van het indruk-
gevende ding, ofwel een innerlijke na-vormende beweging. Het 
„Wandlungserlebnis" wordt tot „Bewegungserlebnis" door een 
„Übertragung in die Sprache des Leibes". „Leistungsgrenzen des 
Körpers" beperken de mogelijkheid. 

§ 6. Waarneming t Auffassungsakt — Sinneserlebnis. 

De Anschauung wordt tot een waarneming, indien daar een 
Auffassungsakt bijkomt. Dat is de bezinning, een werkzaamheid 
van de geest. 

Ook de waarnemingsleer wordt dus beheerst door de polariteit 
van lichaam en ziel en de antinomie van leven en geest. Overeen
komstig de drie factoren in de mens, waarvan ziel en lichaam zich 
polair verhouden en als polaire eenheid staan tegenover de a-cos-
mische geest, kent Klages drie receptorische of sensorische functies 
(naast drie effectorische of motorische), nl. het lichamelijk gewaar
worden, het psychisch Schauen en de geestelijke Auffassungsakt. 
De Auffassungsakt of waarnemingsact, die alleen de mens vol
trekken kan, bestaat in het opmerken of kennen van het aan
schouwelijk geheel van prikkels als een object buiten ons. Het 
is ten aanzien van onze zintuiglijke ervaring (Anschauung) een 
bezinning op die indrukken. Wij ontlenen enkele voorbeelden aan 
Klages. 

Het komt voor, dat wij ons eerst achteraf realiseren, dat een 
indruk, die tot waarneming wordt, reeds eerder aanwezig is ge
weest. Dat wij enige druk van onze kleren ervaren Hebben, dringt 
tot ons door, wanneer wij ons daarvan ontdoen. Als wij door geklop 
op de deur uit de slaap gewekt worden, weten wij veelal op dat 
moment, dat er al eerder geklopt werd. Na ogenblikken van een 
afwezig, verstrooid staren komt men plotseling tot zichzelve en 

*) Gr.d.W.v.A. Ыг. 111. 
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erkent men dikwijls meteen, reeds langer tegenover een bepaald 
object te hebben gestaan; men had de eigen toestand en het object 
niet objectiverend uit elkaar gehouden.1) Sloeg de klok drie uur, 
zonder dat wij er aandacht aan schonken, dan kunnen wij ons 
dat een ogenblik later toch „herinneren"; op de indruk, die er 
was, volgde de waarnemingsact. 2) „Wer sich in solchen Augen
blicken belauscht, dürfte wie einen Schlag den verwandelnden 
Ruck verspüren, der dem Eindruck durch den trennenden Blitz 
der Auffassungsakt widerfahren ist." 3 ) Er heeft een „Umgestal
tung des Erlebens" plaats.4) „Kein Erlebnis durchmiszt unver
ändert den Besinnungsakt." 5 ) „Das Erlebte ist im Augenblick der 
Besinnung darauf immer schon v e r f l o s s e n . . . Im Augenblick 
der Besinnungstat musz ein E r s a t z des Erlebten verfügbar 
sein... Der Umkehrpunkt jeder Erlebniswelle ist von ihren vorauf
gegangenen Abschnitten grundsätzlich zustandsverschieden." 6 ) 

§ 7. Waarneming en affect. 

W a t brengt ons tot de bezinning, die de waarnemingsact in
sluit? Er is een „re-actie" op de „indrukken" nodig, met een, zij 
het nog zo geringe, gemoedsbeweging, wil bezinning tot stand 
komen. Zonder emotie geen waarneming. Klages zegt: „ein sinn
lich Erlebten (wird) zum Gegenstand der Wahrnehmung erst unter 
Beihilfe einer damit verbundenen Wallung. 7) „Fielen alle Gefühle 
bis auf den Nullpunkt, so fände keine „Weckung der Aufmerk
samkeit" mehr statt und wir versänken in Bewusztlosigkeit." 8 ) 
„Ein aus Wechsel der Sinnesvorgänge Empfundenes (vermöchte) 
dennoch nicht Wahmehmungsgegenstand zu werden ohne die 
Beihilfe der damit verknüpften Wallung. W e r von sämtlichen 
Gefühlen, für die wir Namen haben, also von Liebe, Hasz, Ver
ehrung, Abscheu, Verachtung, Niedergeschlagenheit, Kummer, 

i) G.a.W.d.S. blz. 444; Geist und Leben, blz. 229. 
») Gr.d.Ch. blz. 77; Mensch und Leben, blz. 40; Mensch und Erde, blz. 46. 
3) G.a.W.d.S. blz. 444. Sommige verschijnselen van suggestie, van posthyp

notische handelingen en van hysterie voert Klages ook terug op een achter
wege blijven van de waarnemingsact. (G.a.W.d.S. blz. 653; Gr.d.Ch. blz. 133; 
Geist und Leben, blz. 229). 

*) G.a.W.d.S. blz. 414. 
6) G.a.W.d.S. blz. 413 (Vgl. § 10. Waarneming en denken). 
·) G.a.W.d.S. blz. 284, Spa tiering van Sehr. (vgl. introspectie. Sehr.). 
') G.a.W.d.S. blz. 264-265. 
») Ca.W.d.S. blz. 997. 
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Sorge, Sehnsucht, Hoffnung, Mitleid, Reue, Scham, Neid, Scha
denfreude, Grausamkeit, Langeweile, Gleichgültigkeit usw. kein 
einziges erleben könnte, der wäre zweifelsohne nicht mehr bewuszt-
seinsfähigl Der komischen Meinung, Gefühle m ü s ζ t e η das Ur
teilsvermögen trüben, ist entgegenzuhalten, dasz g ä n z l i c h 
ohne Gefühle das Urteilsvermögen überhaupt nicht mehr „aktuell" 
würde. Die Urtat des Geistes ist „reagierende" Tat und ihr An-
lasz die sprunghafte Lebenserschütterung."2) „Ihr ausgeprägter 
Widerfahmischarakter stempelt jede stärkere Wallung, wie schon 
der Name anzeigt, zur Erschütterung des Erlebnisverlaufs und 
müszte ihr demzufolge in besonderem Grade die Fähigkeit zur 
Weckung des Bewusztseins verleihen." 3) 

Als de waarneming afhankelijk is van gemoedsbeweging, dan 
is zij dat ook van de belangstellingssfeer. W a t ons onverschillig 
laat, merken wij ondanks de zintuiglijke indrukken niet op. „Bewe
gen sich an einem Hochsommertage in der Nähe einer prächtigen 
Baumgruppe zwei Spaziergänger, von denen der eine ein leiden
schaftlicher Landschaftsmaler, der andre ein ebenso leidenschaft
licher Bauspekulant ist, so käme der Versuch, die Verschiedenheit 
der Bilder dieser beiden inbezug auf den einen und selben Wahr 
nehmungsgegenstand zu kennzeichnen, nicht mehr zum Ziel, wo
fern er übersehen hätte, dasz für den einen von ihnen die Erschei
nung zo gut wie g a r n i c h t v o r h a n d e n wäre. Während der 
Maler gefesselt wird von der Form der Stämme, den bewegten 
und lichtdurchfluteten Laubmassen, dem umrahmenden Himmels
blau mit dem Weisz entfernter Wolken darin, hat dem Bauspe
kulanten ein bloszes Bemerken genügt, um „blitzschnell" abzu
schätzen: die mutmaszliche Grösze der Fläche, den Verkaufswert 
des schlagbaren Holzes, den Baugrund für einen Häuserblock, die 
im Hinblick auf eine geplante Bahnlinie wachsenden Bodenpreise 
und so fort." 1 ) 

De kleermaker bemerkt aan een costuum, de leidekker aan de pan, 
de timmerman aan de tafel, de glasblazer aan het kristal, de schoen
maker aan de laarzen, de schilder aan het schilderstuk, de architect 

*) G.a.W.d.S. blz. 264-265, 524. „Wir sprechen in der Folge vom Auf
fassungsakt stets als dem unmittelbaren Veranlassungsgrunde des Urteilaktes." 
(G.a.W.d.S. blz. 413). 

2) G.a.W.d.S. blz. 263. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 90-91. 
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aan het gebouw meerdere bijzonderheden, die de niet vakkundige, 
ook bij gespannen aandacht, ontgaan. Dat combinerend denken 
spreekt mee in de wijze van opvatten, dus in de waarneming.1) 

De aandacht wordt gewekt door „affektbetonte, trieberregende" 
indrukken.2) De boomstam, die ik overdag niet had opgemerkt, 
neem ik waar, zodra ik er in het donker voor schrik; de luie en 
sufferige leerling blijft wakker door de bedreiging, die hem vreest 
inboezemt. 3 ) 

§ 8. Waarneming en aestimatie bij mens en dier. 4) 

Het dier heeft slechts een Anschauung van de omgevende wereld, 
inzover die aan zijn driften voldoet. 5 ) Dus is bij gemis aan cor
responderende driften feitelijk slechts een deel van datgene, waar
voor de zintuigen toegankelijk zijn, het dier als waarnemingsprikkel 
gegeven. Het ziet in de wereld slechts de qualiteit van behoefte-
bevredigingsmiddel. „Für die Kuh ist so gut wie garnicht vorhan
den der Karpfen, für den Karpfen nicht der Balken im Wasser 
(vorausgesetzt, dasz er sich nicht an ihm stöszt!), für den Storch 
nicht der Hase, für den Hasen nicht die Biene, für die Biene nicht 
die Ameise, für die Ameise nicht der Quarz, und für sie alle sind 
überhaupt nicht da die Bilder der Wolken, Firnen und Sterne."6) 
De mens kan ook waarnemen datgene, wat geen verband houdt 
met zijn onmiddellijke behoeften. De mens, ook de oermens, „wahr
nimmt grundsätzlich alles, wofür er Empfangsorgane besitzt, und 
findet in sämtlichen Bildern, also nicht nur den fördernden und 
gefährlichen, sondern sogar in den indifferenten sich äuszernde 
und gleichsam zu ihm sprechende Wesen." 7) 

Echter — en daarin stemmen dier en mens met elkaar overeen — 
dezelfde omgeving krijgt telkens een ander aspect, naarmate de 
mens of het dier jong of oud is, gezond of ziek, fris of slaperig; 

») A.U.G. 1913 blz. 172; Gr.d.W.v.A. blr. 319. 
') G.a.W.d.S. blz. 264. 
») Ca.W.d.S. blz. 264. 
*) Wij gebruiken hier de term „aestimatie van het dier", omdat het het 

behoefte-bevredigings-accent der indrukken is, welk bepaalt, of het hier deze 
ervaart, anschaut. Wij zullen in deze paragraaf spreken van de „waarneming" van 
het dier, alhoewel zij in de terminologie van Klages „Anschauung" behoort 
te heten. 

B) Gr.d.W.vA. blz. 60, 61. 86; G.a.W.d.S. blz. 376. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 68. 
7) Gr.d.W.v.A. blz. 65. 
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naargelang hem de mannelijke of vrouwelijke levenshouding eigen 
is; naargelang hij zoekt of vlucht of jaagt of vecht of speelt; naar
gelang hij in een toestand verkeert van verwachting, van onver
schilligheid, van vrees, vreugde, terneergeslagenheid enz.; en ten
slotte volgens de van geval tot geval naar graad en soort verschil
lende levensprocessen, waartoe de betreffende omgeving vroeger 
reeds aanleiding heeft gegeven.1 ) De wereld der prikkels is voor 
het dier te verdelen in aantrekkende en afstotende prikkels. 2 ) Het 
zijn verschijnende betekenis-eenheden („erscheinende Bedeutungs
einheiten"). 3 ) De kring dier „Bedeutungseinheiten" is echter voor 
de mens ruimer dan voor het dier. De kring van de mens sluit die 
van het dier in. 

ledere spontane beweging verplaatst dier of mens in een onzekere 
verwachting. Het is n i e t de ervaren ongevaarlijkheid, die dieren 
in de nabijheid van een voorbijrazende trein doet stilstaan. Zij zou 
nooit ervaren zijn, als niet een geheel andere ervaring het verwijlen 
als zodanig eerst mogelijk had gemaakt. Het mechanisch bewe
gingsverloop steekt geweldig af tegen de onvoorzienbare organi
sche voortbewegingsverschijnselen. De geheel on-organische regel
maat der voortbeweging van de trein past niet in de voor het dier 
op de eerste plaats gevaarlijke gebeurlijkheden. Het blijven staan 
bevestigt het ongevaarlijke van de trein. Het dier onderscheidt op 
die wijze, evenals wij, door louter „anschauende" aestimatie het ani
maal levende van het niet-levende. Dat kunnen wij goed consta
teren in de spelen. Als dieren spelen, is hun ernst afwezig. Als 
twee honden samen spelen, dan beleeft de jachthond het jagen 
niet met eenzelfde begeerte-accent, als wanneer hij een buit najaagt; 
en de vluchtende hond het vluchten niet met hetzelfde angst-mo
ment, als wanneer hij vlucht voor een vijand. M.a.w. geen van bei
den houdt zijn speelgenoot in ernst voor datgene, wat hij in het 
spel voor hem „betekent". Evenmin houden katten en andere die
ren, die met levenloze dingen spelen, het dode ding in ernst voor 
datgene, wat het in het spel „vervangt". Zij beginnen met hun 
schijnbuit zelf in beweging te brengen. In het feit, dat het spe
lende dier die levenloze voorwerpen zelf in beweging brengt, ziet 

») Gr.d.W.v.A. Ыг. 62. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 59. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 59. 
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Klages het bewijs voor zijn stelling, dat het dier in staat is tot 

het kennen van datgene, wat zichzelf beweegt. ί ) 

Dat het dier slechts drift-bevredigingsmiddelen en wat daarmee 

in verband staat, kent, heeft tot gevolg, dat het bekende en gewone 

aan effect inboet. Heeft het dier de beweging van de wieken van 

een windmolen, van de waaiende bladeren als levenloos ervaren, 

dan schenkt het daaraan op den duur niet meer de minste aan

dacht. Bij de mens kan dat ook het geval zijn; het is niet η o o ri

z a к e 1 ij к zo. Hij bezit een ontvankelijkheid, die weliswaar 
eveneens aan de driften gebonden, echter niet daaraan onderge
schikt is. Zijn ontvankelijkheid wordt mede bepaald door zijn 
drang tot Schauen. 2 ) 

Er is nog een verschil. Het dier leeft, evenals de mens, in een 
werkelijkheid, waarin nu eens reuk-verschijnselen dan gehoors- en 
gezichts-verschijnselen overheersen. 3 ) Een dier leeft echter niet, 
zoals de mens, in een werkelijkheid van existenties, van dingen, 
omdat geen enkel dier tijdsbewustzijn heeft. 4 ) 

Ook dieren nemen „Gestalten" waar als „gestaltete Körper"; hun 
Gestalt-opvatting staat echter onmetelijk ten achter bij de zakelijke 
opvatting van bewegingen of processen. Het zijn de v e r a n d e 
r i n g e n van geuren, kleuren, lichtval, de veranderingen in hou
ding en beweging, die voor het dier uitdrukkingswaarde bezitten 
en het in staat stellen, binnen zijn vitale gezichtskring het (animaal) 
levende van het (animaal) niet-levende te onderscheiden. Het 
louter „Gestaltliche" wordt slechts aanschouwelijk in het kader van 
levensbelangrijke bewegingsbeelden.ε ) De aantrekkende en af

stotende omgeving, de voor de soort levensbelangrijke prikkels 

») Gr.d.W.v.A. blz. 45-46. 
2) Gr.d.W.v.A. blr. 86. 
3) Vorschule der Charakterkunde, blz. 34—35. Jäger had gelijk, de geuren 

psychische waarde toe te kennen. Hij legde er slechts te sterk de nadruk op. 
In de Middeleeuwen ging van den vromen wonderdoener, vooral van zijn lijk, 
voor de gelovigen een geur uit. Men spreekt van geur van heiligheid; ik kan 
iemand niet ruiken of zien; letterlijk verstaan door vele exoten. (Gr.d.W.v.A. 
blz. 234). 

*) Vorschule der Charakterkunde, blz. 34—35; Gr.d.Ch. blz. 161. In de waar-
nemingswijze van de mens heeft het oog de eerste plaats verworven, daarop 
volgt het oor, als derde de neus. Het horen en zien kreeg de overhand over 
snuffelen en tasten. Bij het dier hangt de Schauung af van de Empfindung, bij 
de oermens de Empfindung van de Schauung. (Grsd.W.v.A. blz. 67, 267; 
G.a.W.d.S. 105. 338, 373, 1045). 

») Ca.W.d.S. blz. 373, 376; Gr.d.W.v.A. blz. 157. noot 33 blz. 354. 
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vormen de bepalingsgrond der onwillekeurige gedragingen van 
de dieren: van hun zoeken, vluchten, aanvallen, zich paren, treffen 
van voorzorgen, van hun nest bouwen enz. De mens wordt niet 
enkel aangedaan en bewogen door bewegingsverschijnselen, maar 
bovendien door de verschijnselen van bewegingsloze vormen, gestal
ten en lijnen. 

§ 9. Waarneming en geheugen. 

Ervaringen uit het individuele verleden en de door die ervaringen 
verworven disposities kleuren de waarneming.1) De invloed der 
geheugen-werking kan zo sterk zijn, dat in plaats van een juiste 
waarneming een schijnbeeld ontstaat. (Scheinbild, Trugwahr
nehmung, Scheinwahrnehmung, Halluzination).2) 

Waarnemen sluit reeds een bezinning in. In de term bezin
ning ligt een geheugenmoment, een terugblik op het voorbije 
besloten. „Unsre empfindende Besinnung ist ein Schaukeln 
zwischen zwei antagonistischen Zuständen", zei Palagyi, t.w. 
tussen „Eindruck" en „Erinneren".3) Om tot een oordelende be
zinning te komen, bevrijden wij ons van de boeien van de indruk 
door een herinnering van het vroeger ervarene. De overgang 
van een indruk naar een constatering van het feitelijk gegevene 
of naar een oordeel aangaande dat gegeven, geschiedt noodzakelijk 
via de „herinnering". „Unser Denken gilt also einem schon Ver
gangenen." (Palagyi). Klages sluit zich daarbij aan. Hij spreekt 
echter liever van „erlebte Verflossenheit", omdat „Erinnerung" 
teveel doet denken aan een bewust zich herinneren. „Und der 
augenblickliche Eindruck fände nicht statt ohne u n b e w u s z t e 
Erinnerung an das Geschehen, das im Spiegel der Gegenwärtig
keit darzubieten sein ganzes Vermögen ist." 4) 

§ 10. Waarneming en denken. 

De Auffassungsakt is „durch und durch genötigt und erlebnis
abhängig". 6 ) De waarnemingsact is de inzet tot een oordeel, maar 

*) G.a.W.d.S. biz. 638. Als regel zijn valse waarnemingen te wllten aan 
zwakke Schaukraft. (G.a.W.d.S. blz. 639). Vgl. Hfdst. V, Geuhegen en phan-
tasie. § 2, blz. 109—110. 

») Ca.W.d.S. blz. 358, 359. 
') Ca.W.d.S. blz. 282; Einführendes Vorwort in Palagyis Wahmehmungs-

lehre, blz. XV. 
«) Ca.W.d.S. blz. 328 (vgl. blz. . . .) . 
5) G.a.W.d.S. blz. 611. 
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nog geheel door de beleving bepaald. In het oordeel is de geest 
zelfstandig, zegt Klages. De waamemingsact is dan ook nog maar 
een onvolledige bezinning. Zonder een daarop volgende oordeels
daad zou zij zonder uitwerking blijven. „Die Auffassungsakt, durch 
die ich im Wandel der Bilder den Gegenstand finde, bliebe unwirk
sam, verliehe nicht ein unmittelbar darauf folgende Urteilstat dem 
Gegenstande die Gestalt der unverbrüchlichen Norm." !) „Wäh
rend darnach eine urteilslose Auffassung nur unvollständige Besin
nung wäre, fuszt die vollständige und somit erst eigentliche Besin
nung auf zwei eng miteinander verknüpften Akten, von denen der 
zweite ein Akt des Willens ist." 2) Im Auffassen, soweit es nichts 
als dieses ist, verhält sich der Geist rückwirkend, oder als völlig 
vom Erlebnis genötigt; im Urteilen aber verhält er sich selbsttätig 
und gerät deshalb in Gefahr, das Aufgefaszte, statt es lediglich 
festzustellen, überdies noch zu verrücken und umzustellen gemäsz 
den Zielen des B e m ä c h t i g u n g s w i l l e n s , der sein Wesen 
bezeichnet." 3 ) 

Het Ik reageert dus in de oorspronkelijke waamemingsact met 
een „Spaltung": de scheiding van subject (der Lebensträger als 
e x i s t i e r e n d e s „Subjekt" 4 ) ) en object. 

„Auch die „suchte" Wahrnehmung, so gewisz sich mit ihr im 
bewusztseinsfähigen Lebensträger eine Tat des Erfassens bekundet, 
schlieszt bereits ein Begreifen in sich."5) Klages wijst erop, „dasz 
der Eindruck vom Akte des Begreifens verwandelt wird", en illus
treert dat met de volgende voorbeelden. 6) 

Veronderstel, dat bij een gesprek tussen twee personen, twee toe
hoorders zijn, waarvan de een de gesproken taal verstaat, de ander 
niet. Degene, die het gesprokene verstaat, zal een opeenvolging van 
gelede klanken waarnemen; de ander hoort een verwarde mengeling 
van spraakgeruisen. Er is een groot verschil in gezichtsindrukken, die 
een bladzijde van een boek in een Chinese taal geeft, alnaargelang 
de lezer een Chinees is of een Europeaan, die de taal niet verstaat. 
Wundt liet aan proefpersonen vijf nuances van een bepaalde kleur 

l) G.a.W.d.S. blz. 610. 
') G.a.W.d.S. blz. 610 aan proefpersonen. Zie § 11. Waarneming en willen. 
') G.a.W.d.S. blz. 610. 
«) Ca.W.d.S. blz. 999, 525. 
η Ca.W.d.S. blz. 439. 
») Ca.W.d.S. blz. 414 (Vgl. § 6. blz. 84-85). 
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zien. Na één aanbieding konden de proefpersonen de kleuren 
nauwkeurig identificeren. Bood hij er meer aan (tot negen toe), 
dan gelukte identificatie eerst na invoering van onderscheidende 
benamingen voor de nieuw erbij gevoegde kleurnuances. Blijkbaar 
wordt slechts het door naamgeving bepaalde geïdentificeerd; het 
onbepaalde wordt slechts „erfaszt". Waarneming als „Auffassung" 
is zonder begrippen niet mogelijk. „Wie die geistige Tat, an Bruch
stellen des Erlebens entspringend, nicht ohne den Anschauungsstoff 
entstände, den zu zerkleinern ihre Bestimmung ist, so könnte sie, 
obschon entstanden, mindesten nichts „erfassen", wofern sie die 
Grenzen, die sie geschaffen, nicht auch festzuhalten vermöchte, und 
sie fixiert sie nur dadurch, dasz sie von neuem die Vitalität zu Hilfe 
nimmt zwecks Prägung von Zeichen, die das „Umschlossene" mit' 
zuteilen erlauben, zunächts an andre Lebensaugenblicke des Geistes
trägers, ebendadurch aber an den Träger des Denkbewusztseins 
slechthin." 1) 

De verstandelijke kendaad ontrukt haar object aan de stroom 
der verschijnselen en „stelt" dingen „vast" 2 ) , die, onafhankelijk 
van de tijd, constante eigenschappen hebben. Het eerste resultaat 
van de waarnemingsact is het waarnemingsobject, het d ing 3 ) , d.i. 
„der ausgedehnte Beziehungspunkt für eine zeitlich flieszende 
Mannigfaltigkeit von Bildern"4) , of „der untergestellte Be
ziehungspunkt für eine raumzeitlich zusammengehörige Mannig
faltigkeit von Arteigenschaften."5) „Daraus ergibt sich für das 
Verhältnis des erfassenden Vermögens zur zeitlichen Wirklich
keit der Erscheinungen jedenfalls zweierlei: es e n t r e i s z t 
seinen Gegenstand der Erscheinungswelt, und es verbindet damit 
die eigentümliche Gabe, ihn in seinen noch so verschiedenen An
sichten i d e n t i s c h wiederzufinden."6) 

Veranderlijke qualiteiten worden begrijpbare eigenschappen. 7 ) 

') G.a.W.d.S. blz. 434. 
=) Gr.d.W.v.A. blz. 92; G.a.W.d.S. blz. 433. 
3) Ca.W.d.S. blz. 539, 600-601. 
*) G.a.W.d.S. blz. 23. 
«) W.d.B. blz. 14. 
·) G.a.W.AS. blz. 19, 433. Volgens Klag es is reeds het waamemingsobject, 

dat wij logisch concreet plegen te noemen, phaenomenologisch een abstractum, 
daar het uit de veranderlijke verschijnselen-wereld tot iets statisch is gemaakt. 
(Ca.W.d.S. blz. 19). 

') Gr.d.W.v.A. blz. 92, 93; G.a.W.d.S. blz. 19, 433. 
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Verschijnselen worden dingen ι ) ; d.z. geen delen van de werke
lijkheid, maar denkmaaksels.2 ) „Gegenstände" of „Dinge" zijn 
„Fixationspunkte für Gesetzmäszigkeiten des Sichverhaltens".3) 
De werkelijkheid der Anschauungsbilder met haar „ A n d e r s -
h e i t jedes und jedes Augenblicks"4) wordt tot een star, duur
zaam bestaand ding. б ) 

„Daar staat een boom", is een bezinning op een zaak; „ik zie, 
dat daar een boom staat", is een bezinning op de eigen activiteit, 
op de persoon zelf, door middel van een g e v o e l van zelf
werkzaamheid. 6 ) Het zien van de boom leidt niet noodzakelijk 
tot het oordeel, dat ik hem zie, tot de „Ik-vinding". Dat wordt 
eerst het geval, indien de persoon een op-het-waargenomene-be-
trokken-willen en tevens zichzelf als eisen-stellende macht beleeft. 
„Wenn auch die Wollung gewisz nicht zusammen fällt mit dem 
Bewusztsein des Wollenden, dasz er es sei, der da wolle, so ist es 
doch allerdings die Wollung, die zur Ichbesinnung Anlasz gibt, 
und zwischen dem „da ist etwas" und dem „ich existiere" vermittelt 
erstmal die Besinnung: ich will." 7) 

§ 11. Waarneming en willen. 

Om over de waarnemingsact tot dieper inzicht te komen, moet 
men haar afhankelijkheid van de wilsact in ogenschouw nemen. 
Zonder wilsact geen waarnemingsact; anderzijds kan geen waar
nemingsact worden gesteld, zonder dat een wilsact daarbij aan
sluit. Wij geven hier de belangrijkste teksten. „Während dar
nach eine urteilslose Auffassung nur unvollständige Besinnung 
wäre, fuszt die vollständige und somit erst eigentliche Besinnung 
auf zwei eng miteinander verknüpften Akten, von denen der 
zweite ein Akt des Willens ist." 8) „Doch wir haben seiner (der 
Individualismus der Sachlogik) hier nur deshalb Erwähnung getan, 
um wenigstens durch Widerlegung einer erfahrungsgemäsz ver
führenden Gegenansicht dem Gedanken vorauszuleuchten, der 

') Ca.W.d.S. blz. 19, 433, 434, 601, 609. 610, 676, Hfdst. 59. 
») Ca.W.d.S. blz. 565. 
») Persönlichkeit, 1927 blz. 77; Gr.d.W.v.A. blz. 122-123. 
·) Ca.W.d.S. blz. 773. 
») * G.a.W.d.S. blz. 441. 
") G.a.W.d.S. blz. 101-102, 608, 609. 
7) Ca.W.d.S. blz. 607-608. 
e) Ca.W.d.S. blz. 610. 
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unsrer rationalistischen Erkenntnisforschung völlig abhanden kam: 
dasz nämlich den bewusztlosen Sinn des Geistes a u c h im Auf
fassungsakt erst ein Tiefblick in die Natur des Willensaktes zu 
enthüllen verspreche und dasz nicht im denkenden, sondern im 
wollenden Ich die Obergewalt des Geistes ihren verhängnisvoll
sten Triumphen zusteuere." !) „Insofern nun das (Steuerung des 
Bewusztseins und der Aufmerksamkeit in die Richtung, die wir 
ihnen zu erteilen wünschen) durch Akte des Geistes geschieht, 
heiszen die Akte Willensakte; und es sei vorerst beweislos ledig
lich ausgesprochen: nur weil wir Willensakte zu vollbringen ver
mögen, kam der Begriff des Aktes zustande; vermöchten wir 
das aber nicht, so gäbe es ebenfalls nicht den — Besinnungsakt!" 2 ) 
„Ohne die Fähigkeit zu Willkürakten hätten wir den Aktbegriff 
freilich nicht ausbilden können; aber ohne die Tatfähigkeit, die im 
Willensakt blosz unmittelbar an den Tag kommt, wäre uns auch 
der Auffassungsakt nicht abzuzwingen."3) „Gabe es ein Wesen, 
das zwar (geistige) Auffassungskraft, nicht aber Willenskraft 
hätte (was freilich unmöglich wäre), so käme es ungeachtet seiner 
im (geistigen) Auffassungsvermögen schon darinliegenden Fähig
keit zur Selbstauffassung gleichwohl nicht zur Auffassung seiner 
selbst, weil es ihm am Beweggrund dazu gebräche." 4) 

*) 
5) 
3) 
·) 

G.a.W.d.S. 
G.a.W.d.S.. 
G.a.W.d.S. 
G.a.W.d.S. 

blz. 
blz. 
blz. 
blz. 

519. 
520. 
527. 
607. 
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HOOFDSTUK IV. 

GEHEUGEN EN PHANTASIE. 

§ 1. Indeling der geheugenverschijnselen. 

Klages onderscheidt in wat algemeen met de term geheugen 
wordt aangeduid, twee capaciteiten, t.w. het geheugen en de herin
nering. !) De onderscheiding inprenting, retentie en reproductie 
maakt hij niet. 

Wij menen zijn uiteenzettingen recht te doen met de volgende 
indeling : 

A. Vitaal geheugen of geheugen in eigenlijke zin. 

1. Vitaal geheugen in engere zin (bewusteloos en empfin
dungslos). 

a. het slapende of vitale Schauen van plant, dier, mens 
(== het vegetatieve Schauen en het slaapdromen van mens 
en dier). 

b. de instinctieve kennis van mens en dier. 

2. Geheugen voor indrukken.2) 

a. de herkenning en het zg. associatiegeheugen. 
b . sensation de déjà vu. 3) 

*) Gr.d.Ch. biz. 63. 
' ) In zijn opsomming van geheugenverschijnselen (Gr.d.Ch. biz. 66—70) 

noemt Klages het associatiegeheugen, de sensation de déjà vu en de onder g. 
genoemde verschijnselen niet. De sensation de déjà vu rangschikken wij onder de 
geheugenverschijnselen naar analogie van de herkenning. Daar Klages de phan
tasmata onder de geheugenverschijnselen behandelde, meenden wij de werking 
der phantasmata, die tot uiting komt in de onder g. genoemde verschijnselen, hier 
een plaats te mogen geven. 

*) Klages noemt deze „falsche Wiedererkennung" een „Erinnerungstäuschung" 
(G.a.W.d.S. biz. 355^—356), terwijl wij zouden verwachten : „Gedächtnis' 
täuschung". De herkenning steunt immers, zo zegt hij, op een werking van het 
vitale geheugen en heeft aanvankelijk met de herinnering niets uit te staan' 
(Gr.d.Ch. biz. 66). 
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c. de indniksverwachting. 
d. het verwerven van gedragsgewoonten. 
e. de invloed van verworven indrukken op de volgende. 
f. spontaan opduikende phantasmata ( = waakdromen of 

phantasieen ) . 1 ) 
g. hersenschimmen, illusies, hallucinaties („Ein-Bildung"). 

B. Geestelijk geheugen of het herinneringsvermogen van de mens. 
Hiertoe zijn te rekenen de willekeurig of onwillekeurig opge

wekte voorstellingen met bezinningsact omtrent de identiteit van 
het belevende Ik ten aanzien van phantasmata en indrukken. 2 ) 

ad A. Vitaal geheugen. 

1. Vitaal geheugen in engere zin. 

a. Klages beperkt de term „geheugen" tot het vitale geheugen. 
Afwijkend van het spraakgebruik, stelt hij dat tegenover het herin
neringsvermogen. „Das Gedächtnis ist ein v i t a l e r , das Erinne
rungsvermögen ein g e i s t i g e r Sachverhalt, der im Verhältnis 
zu jenem eine Folge von ihm unter gewissen neu hinzugekommenen 
Bedingungen darstellt."3) Het vitale geheugen (in engere zin) 
had Carus in zijn „Psyche" (1846) het epimetheische princiep 
genoemd, ook wel het prometheische, inzover het het „voorgevoel" 
voor het komende inhoudt.4 ) Als uit een kiem zich een plant 
ontwikkelt, wier vorm in de aard en de stand der bladeren en de 
bloemkroon het beeld der moederplant reproduceert, moet dat 
proces een geheugenproces zijn. In de bevruchte cel moet het 
„beeld" van het moederlijk organisme als vormgevend princiep 
werkzaam zijn geweest. Voortplanting is het doorgeven van een 
„beeld". 8) 

b. Het kuiken pikt korrels, zodra het uit het ei komt; het 
heeft de korrels herkend naar hun deugdelijkheid voor het stillen 

*) Onderscheid phantasma en voorstelling bij Klages. (Zie noot 2, blz. 53). 
') Gr.d.Ch. blz. 71 ; G.a.W.d.S. blz. 352. „Erinnerung setzt das Bewusztseln 

des mit sich identischen Ichs voraus, und jedes Erinnern ist tatsächlich ein S 1 с h-
erinnem." (G.a.W.d.S. blz. 363). 

«) Gr.d.Ch. blz. 63. 
«) Gr.d.Ch. blz. 64~65 ; Einführendes Vorwort in Carus' Psyche, blz. ΧΙΠ. 
») Gr.d.Ch. blz. 129; H.u.Ch. 1936 blz. 36; H.u.Ch. 1940 blz. 37-38; 

A.U.G. 1923 blz. 136; W.d.B. blz. 37; Gr.d.W.v.A. blz. 301. 
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van de honger. Het jonge eendje begeeft zich te water; het heeft 
het water herkend als zijn levenselement. Een bepaalde wespen
soort sleept voor haar larven zekere dieren bijeen, die zij door ge
compliceerde steken heeft verlamd en die later tot voedsel voor het 
broedsel moeten dienen. Het dier heeft dus „kennis", die het niet 
kan hebben verworven. Het paard, dat nog nooit een roofdier 
had ontmoet, geraakt bij het ruiken van een leeuw onmiddellijk 
in een hevige angst en vlucht wild weg; het heeft de waarde van 
de leeuwen-lucht ten aanzien van zichzelf herkend.1) 

2. Geheugen voor indrukken. 

Het vitale geheugen omvat alle overige geheugenpraestaties, die 
nog geen herinneringen zijn, omdat de geestesact ontbreekt. Het 
treedt bij mens en dier in werking in aansluiting bij indrukken. 

a. de herkenning en het zg. associatiegeheugen. 
Bij herhaling van een indruk kan het bekende worden herkend. 2 ) 

ledere willekeurige indruk heeft een zodanige invloed op het bele
vend subject, dat in het vervolg een overeenkomstige indruk anders 
wordt beleefd, dan wanneer de voorafgegane indruk er niet was 
geweest. De eerste indruk, met zijn karakter van nieuwheid, is 
dieper dan de volgende, die het kenmerk van bekendheid draagt. 
De vervlakking van de indruk neemt toe ongeveer evenredig met 
het aantal herhalingen en wekt tenslotte het bewustzijn niet meer. 
Er wordt dan voortaan gereageerd met een onbewuste gedrags
gewoonte. Ontmoeten wij een goede bekende, dan kennen wij 
hem terug. Een paard herkent zijn stal, de vogel zijn nest, de hond 
zijn meester. De bij „prent" zich haar korf „in", als zij een verre 
vlucht begint; eveneens de bijzonder rijke bloesemweide. De hond 
vindt na urenlange dooltochten zijn hok terug en hij zoekt zijn 
meester, als hij hem kwijt is; de zangvogels, die men 2 à 3 
dagen gevoederd heeft, komen vanzelf naar die plaats terug en 
verrassend nauwkeurig op dezelfde tijd, waarop de vorige dagen 
het voedsel gestrooid werd ; de koe, de stier, het paard, de kat 
„behouden" het verbazend lang „in hun hoofd", indien iemand 

1) Gr.d.Ch. blz. 65. Klages spreekt hier van „Erkennungen", die men om hun 
samenhang met de animale driften ook instincten noemt. (G.a.W.d.S. blz. 360). 
Dit zijn oorspronkelijke „Erkennungen", in tegenstellung met het „Wiedererken
nen", dat aan mens en dier eigen is. (Gr.d.Ch. blz. 70). 

') Gr.d.Ch. blz. 66-67. 
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hen kwaadwillig heeft geplaagd of hen op hun lievelingskost heeft 
getracteerd. Voor dergelijke praestaties is niet alleen geheugen 
zonder meer nodig, maar met name geheugen voor indrukken. * ) 

Via een aangename beloning kan men bij de dieren (van hoog 
tot laag) na een kortere of langere leerperiode een reactie op
roepen tegengesteld aan de normale. Het nieuwe gedrag is dan 
tot stand gekomen op grond van het z.g. associatiegeheugen. 
Dat nieuwe gedrag gaat weer verloren, indien de beloning enkele 
malen is uitgebleven. 2 ) 

Het terugkeren van de bij naar haar korf, soms op 8 à 10 K.M. af
stand, vereist niet het aannemen van een geheimzinnig orientatievermogen. 
Zij oriënteert zich met behulp van weg-kentekens. Dat blijkt hieruit, dat 
zij nooit haar weg terugvindt op een veel geringere afstand, bijv. 2 K.M., 
indien men haar over een meer voert en daar vrijlaat. De bij oriënteert 
zich niet op dezelfde wijze als wij. Men zet dikwijls de volgende, geheel 
onwaarschijnlijke redenering op: de bij neemt op haar heenweg een 
reeks optische aanschouwingsbeelden van de omgeving op en behoudt 
deze zo uitstekend in haar geheugen, dat zij op de terugtocht de beel
denreeks in tegenovergestelde volgorde kan benutten en zich aldus 
weet te oriënteren. Vooreerst keert de bij niet langs dezelfde weg terug, 
maar als regel in een rechte lijn. Op de tweede plaats ziet zij maar over 
een afstand van 2 à 3 M. duidelijk, wat haar vermogen tot gestalte-onder
scheiding betreft. Bij een afstand van slechts 2 K.M. en met grote snel
heid (bijv. 10 M. per seconde) vliegend, zou zij ongeveer 1000 An
schauungsbilder moeten hebben opgenomen en zo geordend in haar hoofd 
dragen, dat zij de reeks zonder moeite van 1000 tot 1 zou kunnen door
lopen. Op de derde plaats: indien men de korf 2 M. naar links of rechts 
verplaatst, verzamelen de bijen zich in de lucht op dezelfde plaats, waar 
de korf tevoren heeft gestaan, en hebben dan soms meer dan een half 
uur nodig om hun korf terug te vinden. De oriëntatie berust dus niet 
op „voorstellingen", op „merktekens" of op bewuste herinneringen, maar 
die oriëntatie vindt plaats met behulp van lichamelijke, over-geaccentueerde 
belevenissen. 3) Het zg. associatief geheugen der dieren strekt zich even 
ver uit als hun vermogen om indrukken op te doen, d.i. als hun zelf-
beweeglijkheid. Het Anschauungsbild, bijv. het situatiekarakter der voed-
selopneming is bepalend voor het gedrag (proeven van Pawlow). Geen 
wonder dan, dat de bij, op een meer misleid, aan orientatievermogen 
inboet. Het nieuwe situatiekarakter is fundamenteel verschillend van alle 
situatiekarakters, die zij op het land heeft beleefd. Alles, wat tot haar 
zintuiglijke ruimte behoort, ontbreekt: de bloesemgeuren en de gewende 

η G.a.W.d.S. noot 53 blz. 496. 
') Voorbeelden: G.a.W.d.S. noot 59 blz. 501-502. 
») G.a.W.d.S. noot 54 blz. 497-498. 
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chemische stoffen, de kleuren der bloemen en de haar eigen indrukken. 
Al zag zij 20 M. ver in plaats van 2 M. en al had zij een richtingszin, 
zij moest wel in verwarring geraken, omdat haar wereldbeeld, in af' 
wijking van dat der vogels, een beeld van zeer grote nabijheid is. ι ) 

b. sensation de déjà vu of „falsche Wiedererkennung".2) 
Men heeft de gewaarwording een indruk van het ogenblik reeds 

vroeger te hebben beleefd. „Die sog. falsche Wiedererkennung, 
weit richtiger Erscheinung des déjà vu genannt, ist, streng genom
men, eine Erinnerungstäuschung, der gemeinhin jedoch wenigstens 
einen Augenblick lang ein Wiedererkennungserlebnis voran
geht . '^ ) 

с de verwachting van bepaalde indrukken. 4 ) 
„Gebranntes Kind scheut das Feuer". Met het zien van de vlam 

is de verwachting van pijnlijke hitte verbonden. De hond loopt weg 
bij het zien van een opgeheven stok, omdat hij op grond van 
ervaring pijnlijke slagen verwacht. De kat vlucht voor de mens, 
die haar eens mishandelde ; was hij er een in arbeiderskleren, dan 
loopt zij weg voor allen, die als arbeider gekleed gaan. 

d. het verwerven van gedragsgewoonten. 
Als voorbeelden van verworven gedragsgewoonten geeft Klages: 

het leren lopen, spreken, schrijven, zwemmen, schaatsen, piano
spelen, 'breien enz., het met vaste greep aanpakken van ijzer, terwijl 
wij een lat met lichte greep opnemen, het voortdurend herstellen 
van het evenwicht bij het beklimmen van een berg, de dierdressuur. 
In al die gevallen hebben wij bewegingsverleden blijkbaar present. 5 ) 

Ook de bewegingsbeleving eist geheugen en niet slechts een ge
heugen, dat eigen is aan al het vegetatieve, maar een geheugen voor 
indrukken. Het momentele gedrag richt zich naar voorafgegane 
indrukken. In de bewegingsbeleving betekent immers de juist begin
nende toestand in verhouding tot de juist voorbije niet slechts 
een verandering zonder meer, maar een vervolgverschijnsel. Het 
momentane gedrag wordt telkens meebepaald door de veranderin
gen, die een voorbij gedrag en het daaraan weer voorafgaande gedrag 
heeft bewerkt. Daar ieder dezer gedragingen een antwoord is op 

η G.a.W.d.S. noot 59 blz. 501-502. 
') Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches, Ыг. 2Н. 
') G.a.W.d.S. Ыг. 355-356. 
*) Gr.dCh. Ыг. 67-68. 
») Gr.d.Ch. blz. 67; A.u.G. 1923 blz. 57—58; Gr.d.W.v.A. blz. 212—213. 
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gewaarwordingen, werken aan ieder momentaan gedrag voorbije 
indrukken mee. Dit geldt reeds voor de eencellige wezens. Ook 
zij beschikken reeds over leer-capaciteit. 

e. De vervalsing van het indrukkarakter.1 ) 
Op wie verliefd werd tijdens een bepaalde walsmelodie, 

zal die melodie nog na tientallen van jaren sterker opwin
dend werken dan andere melodieën; daarom zal die wals voor 
hem of haar een karakter dragen, dat andere mensen daar niet 
in ontdekken (,,Einfühlung"). Pas gedropen voor een examen, 
ziet de student alles in een somber licht ; den geslaagde komt alles 
rooskleurig voor. Verworven indrukken kleuren de nieuwe 
indrukken. 

f. Het spel der phantasmata of het dagdromen.2) 
Bij indrukken duiken soms beelden op, die door sterke gevoelens 

verbonden zijn met vroegere indrukken, die ons sterk aangegrepen 
hebben. Bij het horen van de wals waaronder men verliefd 
werd, komt misschien het beeld op van een meisjesfiguur met daar
opvolgend een reeks van andere voorstellingsbeelden. Men wordt 
dan afgeleid van de aanwezige indruk en bevindt zich in de toe-
Stand van waakdromen. (Ook in het slaapdromen ontwikkelt zich 
eenzelfde spel van phantasmata, echter nu in beweging gezet door 
andere prikkels dan de indrukken van het ogenblik). 

g. Illusies, hallucinaties of „Einbildungen". 3) 
Het waarnemingsbeeld ondergaat wijziging onder invloed van 

phantasiebeeiden. Het is vooral de verwachting, die vervalsingen 
in de waarneming doet ontstaan. 

ad B. Herinnering. 

Alleen de mens heeft herinnering.4) Herinnering veronder
stelt of sluit in „zelfbezinning". Terwijl het dier alle her
innering mist, is zijn geheugen zeer omvangrijk.5) „Das „höhere" 
Tier verfügt über ein umfassendes und nachhaltiges Eindrucks
gedächtnis, wird aber so völlig von ihm beherrscht, dasz sein 
Tun und Lassen im Lichte einer Funktion seines Gedächtnisses 

η Gr.d.Ch. blz. 68-69. 
') Gr.d.Ch. blz. 69-70; G.a.W.d.S. blz. 151, 352, 353, 359. 
3) Ca.W.d.S. blz. 335, 358, 638, 639. 
«) G.a.W.d.S. blz. 363 ; Gr.d.Ch. blz. 70. 
5) G.a.W.d.S. blz. 363, noot 53 blz. 497, 530; Gr.d.Ch. blz. 70. 
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erscheint ; der Mensch hingegen, wie oft auch er von seinem 
Gedächtnis ( = seiner Vergangenheit) abhängt, ist grundsätzlich 
imstande, sein Gedächtnis zu beherrschen ( = die Vergangenheit 
bewuszt in den Dienst seiner Gegenwart zu stellen); und dann 
die nächste (dispositionelle) Bedingung heiszt: Erinnerungsver
mögen." 1 ) Het dier beschikt wel over geheugenphantasmata, ech
ter niet over herinneringsphantasmata. 

In aansluiting bij de onderscheiding tussen geheugen en herin
neringsvermogen spreken wij van de omvang van het geheugen en 
de aanspreekbaarheid van het herinneringsvermogen.2) De herin
nering is beperkt door de geheugengrens. Personen met gelijk geheu
gen kunnen zeer sterke verschillen in herinneringsvermogen vertonen. 
Er zijn mensen met een omvangrijk geheugen en een trage herinne
ring, anderen met een klein geheugen, maar een lichtwerkend herin
neringsvermogen. Wij zoeken soms naar de naam van een persoon, 
een straat, naar een jaartal ; onze willekeurige herinnering schiet 
echter tekort ; toch was het gezochte niet aan onze geheugen-
schat ontvallen, want even later schiet het ons vanzelf te binnen. 
De geheugenschat3 ) verbleekt meer en meer, naarmate er langere 
tijd verlopen is sedert de inprenting. De destructieve werking van 
de tijd vertoont zich bij een omvangrijk geheugen in een geringere 
mate dan bij een zwak geheugen. 

Het inprentingsproces. 4 ) 

Klages somt de bevindingen op van de academische psychologie, 
die zich bijna uitsluitend met het inprentingsproces bezig hield : 
zinrijke inhouden worden gemakkelijker en duurzamer ingeprent dan 
zinloze; een gebonden tekst beter dan proza; vergeten leer-tof 
wordt vlugger ingeprent dan de eerste keer ; verdeling van her
halingen over verschillende dagen is gunstiger dan herhalingen in 
onmiddellijke opeenvolging; men maakt zich een samenhangende 
tekst gemakkelijker in zijn geheel eigen dan stuksgewijze ; relatief 
vlug van buiten leren moet de voorkeur worden gegeven boven 

η G.a.W.d.S. noot 53 blr. 497. 
') Gr.d.Ch. blz. 71. 
s) = het retentievennogen. 
*) Gr.d.Ch. blz. 72—73. 
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langzaam leren ; de absolute snelheid van inprenting en de duur 
van het vasthouden loopt bij gelijke inprentingsvoorwaarden voor 
verschillende personen sterk uiteen ; opvallend vlug lerende per
sonen zijn geenszins degenen, die opvallend snel vergeten ; het 
geheugen als inprentingsvermogen kan geoefend worden. De zg. 
methoden tot geheugen-(,versterking" (mnemotechniek, ezelsbrug
gen) zijn in werkelijkheid methoden tot vergemakkelijking van de 
herinnering. 

W a t het onthouden van indrukken en ervaringen betreft, zijn 
verschillen in geaardheid te constateren.1) „Die persönliche Artung 
des Erinnerungsvermögens (weist wieder zurück) auf persönliche 
Arteigenschaften des Gedächtnisses."2) Klages spreekt dan ook 
verder van onderlinge verschillen der mensen in „geheugen"-ge-
aardheid. 

W a t ons het meest interesseert, wat met onze persoonlijke nei
gingen of drijfveren het meest overeenkomt, onthouden wij het 
best. Vandaar, dat onder overigens gelijke omstandigheden het 
geheugen en het herinneringsvermogen toenemen met de belang
stelling voor de indrukken. Bij de een is het geheugen voor gebeur
tenissen, eigenschappen, levensomstandigheden en persoonlijke 
ervaringen sterker (Erlebniserinnerung), bij de ander het herinne
ringsvermogen voor zaak-voorwerpen, woorden en begrippen (Ge-
genstandserinnerung ). Bij dichters treffen wij vooral de eerste vorm 
aan, bij geleerden en staatslieden de tweede. In de eerste groep 
kunnen wij nader onderscheiden het geheugen, dat door stem
mingen wordt beheerst (Stimmungsgedächtnis), en het geheugen, 
dat bij waargenomen vormen aansluit (Wahrnehmungs- of An
schauungsgedächtnis). Is het stemmingskarakter vooral bepalend 
voor het herinneren, dan wil dat nog niet zeggen, dat men vooral 
stemmingen onthoudt. Leidt de aanschouwelijke vorm vooral tot 
herinnering, dan sluit dat niet in, dat men vooral aanschouwde 
beelden onthoudt. Een dichter onthoudt het karakter van een 
landschap, een schilder de verdeling van kleuren en vormen. Het 
geheugen voor waargenomen vormen en eigenschappen kenmerkt 
zich door frisheid („sinnliche Frische") der phantasmata; 3 ) deze 
zijn scherp, duidelijk, bepaald en levendig. (Dit is niet hetzelfde 

*) Gr.d.Ch. blz. 73-76. 
>) Gr.d.Ch. blz. 73. 
') Gr.d.Ch. blz. 75. 
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als veel gegevens onthouden). Een andere onderscheiding, wat 
het onthouden van vormen en eigenschappen betreft, geldt gehoor' 
qualiteiten en zichtbare gegevens; de een is in het voordeel als de 
stof wordt voorgelezen, de ander als hij ze zelf lezen kan. De 
musicus overtreft de middelmaat in het onthouden van gehoors
indrukken, de schilder en tekenaar in het onthouden van gezichts
indrukken. Men spreekt van auditief en visueel type. Vergeleken 
bij het dier is de mens een oog-wezen. * ) Het geheugen voor stem
mingen staat verder af van het geheugen voor „objecten" dan 
het geheugen voor vormen en eigenschappen. En in het object
geheugen staat de herinnering van begrippen weer dichter bij het 
stemmings-geheugen dan het geheugen voor woordbetekenissen en 
voor voorwerpen. In het object-geheugen zijn verdere onderverde
lingen te maken: er bestaat een bijzonder goed geheugen voor 
getallen, voor grappen, voor financiële aangelegenheden, voor per
soonlijke aangelegenheden, voor iedere afzonderlijke wetenschap 
enz. 

§ 2. Verklaring van de geheugen- en herinnerings-
verschijnselen. 2 ) 

De herinnering betreft steeds een gebeuren. Indien iemand zegt, 
dat hij zich herinnert, de brief niet ontvangen te hebben, dan 
gebruikt hij de term herinnering in oneigenlijke zin. Ook dan is 
er een herinnering van werkelijke feiten, maar tot het niet-ont-
vangen hebben van de brief is op grond van die herinnering 
geconcludeerd. 3) 

Men zocht naar gronden, aldus Klages, waarom het vroeger 
beleefde in de vorm van herinneringen kan terugkeren ; men ver
gat te vragen, wat aan een aanwezige indruk het karakter van 
een herinnering verleent. Men zei : de indruk brengt een blijvend 
spoof teweeg en dat spoor herleeft op grond van een overeen
komstige indruk in het herinneringsproces. De vergelijking is 
onschuldig, maar verklaart het proces van herinneren geenszins. 
Voegt men eraan toe, dat de herinnering bestaat in het weer opwek
ken van sporen, dan heeft men de algemene vergelijking toegepast op 

*) Gr.d.Ch. blz. 76. 
') G.a.W.d.S. blz. 342-345. 
») G.a.W.d.S. blz. 816. 
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een speciale situatie, waarvoor zij niet geldt. Het spoor immers, 
dat van een indruk achterblijft, is n i e t het levensproces een 
tweede keer. De sporen, die een kar maakt, zouden, verondersteld 
dat zij levend konden worden, niet gelijken op de kar ! „Engram" 
voegt aan de „verklaring" niets toe. Het gevolg van de indruk 
kan uit zichzelf de herinnering aan het beleefde niet opwekken. Is 
het spoor zo diep, dat er een vaardigheid/ is ontstaan (bijv. bij 
het kind, dat lettertekens heeft leren lezen), dan wekt het zien 
der tekens juist niet het vroeger beleefde. Voordat de vaardigheid 
verworven was, moest het kind zich voortdurend bezinnen, zich 
herinneren, hoe de onderwijzer die tekens gisteren noemde. Wan
neer de volwassene zich dat inprentingsproces zou herinneren, zou 
hij zijn automatisme verliezen. Niemand zal loochenen, dat ge
woonte en oefening op de nawerking van voorbije indrukken 
berusten ; ook zal niemand ontkennen, dat gewoonte en oefening 
machten zijn, die als geen andere ons herinneringsvermogen o n t 
l a s t e n ; indien zij alleen het verloop van het leven bepaalden, 
zouden wij tenslotte in bewusteloosheid verzinken. Het achter
blijvend gevolg van de beleving verhoudt zich tot de oorzaak 
van het herinneren als de electromotorische kracht tot de koperen 
draad, die begint te gloeien tengevolge van de weerstand, die hij 
biedt aan de doorgaande stroom. Er zou geen herinnering bestaan 
en bijgevolg geen „bewustzijn", als in de levensstroom het mo
mentane levensogenblik niet intermediair samenhing met de 
b e e l d e n der reeds voorbije toestanden. De indruk van het nu 
bevat de voorwaarde voor de herinnering aan een voorbije indruk. 
In het present-zijn is meegegeven de relatie tot een geweest-zijn. 
Het voorbije wordt tegenwoordig door een proces van terugblik
kend pauseren; door datzelfde proces vinden wij ook het voorbij
zijn, zodra de voorwaarden voor het plaats vinden van een waar-
nemingsact vervuld zijn. De herinnering bevat het bewustzijn van 
het niet-aanwezig-zijn van het herinnerde. Niet tengevolge van 
het ingegroefde spoor herinneren wij ons de voorbije indruk, maar 
veeleer omdat wij die indruk van de tegenwoordige indruk kunnen 
onderscheiden. De mogelijkheid daartoe is gegeven met het feit, 
dat de tegenwoordige indruk een voorbij-zijnde „voor ons stelt". 

Herinneringen bevatten vage of nauwkeurige localisatie in de 
tijd.1 ) Wij kunnen ons geen vreugde, geen droefheid, geen ver-

~) G.a.W.d.S. blz. 402. 
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twijfeling uit ons verleden 'herinneren, zonder ons meteen te her
inneren, waar wij ons tijdens het optreden van die emotie bevon
den, en wij zouden een ondergaan gevoel uit het geheugen heb
ben verloren, indien wij het vermogen tot localiseren volkomen 
kwijt waren. Wij zouden niet weten, dat wij dit of dat gedacht 
hebben, als wij niet op zijn minst vaag het tijdstip of de plaats, 
waar wij toen waren, konden aanwijzen. 

De tijd, verlopen tussen het herinneringsphantasma en de mo
mentele indruk, lijkt lang of kort, naargelang de volheid en veel
vuldigheid der ervaringen in de tussentijd. Een week, rijk aan bele
venissen, lijkt achteraf zeer lang te hebben geduurd, terwijl de 
onbelangrijke week, waarin wij ons „verveelden", en die niet op
schoot, achteraf als een uur lijkt. De herinneringsbeelden dragen 
een tijdsaccent variërend van de uiterste verte tot onmiddellijke 
nabijheid. Deze qualiteit doet zich bij actuele indrukken gelden 
in dier voege, dat indrukken met een toon van ruimtelijke verte 
(geboeid zijn door horizon of sterrenhemel) phantasmata uit het 
verre verleden opwekken, en indrukken met nabij heidskarakter 
(bedrijvigheid en lawaai van een kleine stad) phantasmata uit het 
nabije verleden doen optreden. ! ) 

Waarom is de tijdsbeleving in de actuele indruk op het verleden 
gericht en niet op dç toekomst ? Waardoor komen wij er toe, de 
„herinnerde" situatie te verleggen in een niet meer aanwezig tijds
moment en normaliter niet in de toekomst? 2) Omdat wij overeen
komstig de „potentiële bewegingsrichting", o o k van de tegen
woordige indruk, níet in staat zijn de tijdsrichting om te keren. 
„Vergegenwärtigungen" betreffen oorspronkelijk altijd voorbije 
situaties ; het tegenwoordig stellen van het toekomstige komt eerst 
later en vereist andere middelen ter verklaring. 

Dagdromen kunnen ook betrekking hebben op de toekomst. De 
relatie op toekomst of verleden vindt uitdrukking in de beweging. 3 ) 
Terwijl degene, die bezig is, plannen te maken voor de toekomst, 
onwillekeurig zijn pas versnelt wanneer hij zit, geneigd is op te 
staan en door het vertrek heen en weer te lopen, brengt de toe
stand van herinnering een verlangzaming van het lopen mee, even
tueel een stilstaan en gaan zitten. 4 ) 

*) G.a.W.d.S. blz. 403-404. 
») G.a.W.d.S. blz. 351. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 136. 
*) G.a.Wd.S. blz. 345. 
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Tegenover de (bewuste) herinnering stelt Klages de „onbewuste 
herinnering". Deze benaming geeft hij aan de momentele indrukken, in-
zover daar het bewustzijn bij kan komen, dat zij overeenkomst vertonen 
met reeds beleefde beelden, en dus tot herinnering kunnen leiden. In de 
stroom van het beleven komen keerpunten voor, d.w.z. momenten, waarop, 
door de „spiegeling" van de voorafgaande beeldenstroom, de indrukken 
plaats vinden. Anders uitgedrukt: het pauseren van de levensstroom in 
de gewaarwordende keerpunten stelt de ziel in staat de vluchtige beel
den „tegenwoordig te stellen" in de momentele indrukken. Dat keer
punt, dat als „gegenwärtige Eindruck" wordt aangeduid, valt samen 
met „onbewuste herinnering".2) Met deze „onbewuste herinnering" kan 
bewustzijn van haar overeenkomst met een vroegere indruk verbonden 
zijn. Die vroegere indruk wordt dan herinnerd. Er zou geen indruk mo
gelijk zijn zonder onbewuste herinnering van het gebeuren. De Indruk 
heeft geen andere functie dan dit gebeuren tegenwoordig te stellen, ι ) 

Om de theorie van Klages omtrent de herinnering duidelijk te 
maken, moeten wij eerst kennen het onderscheid, dat hij maakt 
tussen phantasma en herinneringsbeeld. Onder phantasma verstaat 
hij het beeld van een vroegere indruk, dat bij gelegenheid van een 
tegenwoordige indruk in ons ontstaat op grond van zijn elementaire 
overeenkomst ermee. De benaming herinneringsbeeld behoudt hij 
voor aan het phantasma, waaraan het b e w u s t z i j n van verle
den-zijn verbonden is. Er zijn dus twee mogelijkheden : „Der Ge
genwartseindruck „weckt" kraft elementarer Ähnlichkeit ein Erin
nerungsbild, und der Gegenwartseindruck „ruft" aus demselben 
Grunde „hervor" ein Phantasma" 2) 

Een spiegel kan een voorwerp weerspiegelen; hij kan soms ook spie
gelbeelden weerspiegelen. Als een spiegelbeeld weerspiegeld wordt, wordt 
de spiegel zelf ook weerspiegeld. Neemt men slechts het spiegelbeeld 
waar (en niet, dat het de spiegeling is van een spiegelbeeld), dan beant
woordt daaraan een voorbije indruk, die door elementaire overeenkomst 
verwant is aan de aanwezige indruk. Merken wij daarentegen de spiegel 
mee op, dan beantwoordt daaraan hetzelfde Anschauungsbild, echter nu 
verbonden met het bewustzijn van het voorbij-zijn. *) 

Treedt tegelijk met een indruk een voorstelling van een vroe
gere indruk op, dan vindt tussen beide Anschauungsbilder een 
wedstrijd plaats, die „een strijd om de ruimte" of „strijd der ruim-

») G.a.W.dS. blz. 328. 
») G.a.W.d.S. blz. 351-352. 
») G.a.W.dS. blz. 351-352. 
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ten" te noemen i s . 1 ) Wint het bewust of onbewust phantasma 
bet, dan treedt de droomruimte in plaats van de waarnemings
ruimte ; het subject is dan niet meer betrokken op de indruk, 
maar op phantasmata. Deze toestand komt tijdens het waken van 
ieder mens zonder uitzondering voor; bij de een zelden en slechts 
gedurende enkele seconden of onderdelen daarvan (daadnatuur), 
bij de ander vaak en gedurende langere perioden (droomnatuur). 2) 

Een sterke phantasie ( = waakdroom-aanleg ) wijst op een 
grote macht der phantasmata. Mensen met een sterke phantasie ver
vallen licht tot een vertoeven in de droomruimte. 3 ) Moet het phan
tasma wijken voor de indruk, dan ontleent de indruk aan die 
strijd een nieuwe nuance, nl. die van bekendheid of vertrouwdheid. 
Naarmate het bekendheidskarakter toeneemt, wordt de indruk 
meer en meer aan het bewustzijn onttrokken. Alvorens de werk
zaamheid van het phantasma uitloopt in een bekendheidsgevoel 
ten aanzien van de indruk, komt zij duidelijker tot gelding in de 
beleving van de herkenning.4) 

Als de stervende hond van Odysseus door kwispelstaarten aan
geeft, dat hij zijn teruggekeerden meester herkent, dan wil dat in 
het geheel niet zeggen, dat hij zich de belevenissen zijner vroegste 
jeugd herinnert ; de hond is door de ontvangen reukindruk in een 
opwindingstoestand geraakt, welke overeenkomst vertoont met die 
toestanden, die hij destijds beleefde, toen hij nog bij zijn meester 
was. Maar dit is onvoldoende ter verklaring van het herkennen ; 
eerstens weten wij niets van dergelijke overeenkomsten en boven
dien zou de verbondenheid van belevingen slechts gedragsgewoon
ten vormen en geen herkenningen geven. Ook bij de planten is 
,,belevings"-samenhang van de delen onderling en van de gehele 
plant met haar vroegere toestand of met die van de moederplanten 
aan te nemen; zij bloeit en verwelkt op gezette tijden.5) Herken
ning vereist de „spiegelbaarheid" van indrukken. 

De min Eurycleia zei wel, dat geen vreemdeling, die in de loop 
der jaren arriveerde, zoveel gelijkenis vertoonde met Odysseus: 
maar toch hield zij hem niet voor Odysseus zelf. Bij gelegenheid van 

') G.a.W.d.S. blz. 352. 
*) G.a.W.d.S. blz. 352; Gr.d.Ch. blz. 70, 84. 
') G.a.W.d.S. blz. 359. 
«) G.a.W.d.S. blz. 352. 
·) G.a.W.d.S. blz. 352-353. 
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een voetbad ontdekte zij een litteken op zijn been. Daaraan herkende 
zij hem. Zij herkende hem aan een „G e s t a i t"-kenmerk. Op 
grond van dat kenmerk volgde de geestesact van identifica-
die . 1 ) Men bedenke, dat dikwijls geïdentificeerd wordt zonder 
herkenning (schriftvergelijking, dactyloscopie, vergelijkend bloed
onderzoek ). 2 ) Dieren herkennen, identificeren echter niet. 3 ) Dus 
is herkenning geen identificatie. W a t is herkennen dan 7 De her
kenning is aan een phantasma te danken. Een phantasma kan door 
inductie de zin van het Anschauungsbild veranderen ; een der
gelijke wijziging is het, die het Anschauungsbild in een herkend 
Anschauungsbild verandert. 4 ) 

Welke is de waarborg voor de juistheid van de herkenning ? 
Men meent klaar te zijn met het antwoord : zij is juist, indien de 
aanwezige en voorbije indruks-oorzaak dezelfde zijn. Maar er be
staan geen identiteiten in de wereld van het aanschouwelijk be
levend kennen en evenmin zijn ooit twee indrukken identiek of 
keert een beleefde indruksprikkel identiek terug. De door het 
dier herkenden Odysseus was sterk veranderd. Aan de verrichting 
van het herkennen zelf kan geen criterium voor haar juistheid 
worden ontleend. Er is slechts overeenkomst tussen de indruk en 
het phantasma, dat zijn betekenis wijzigt, in beider ontstaan. Daar
op berust de herkenning. 

Wijl het herkenningsproces in zichzelf geen criterium bevat voor 
zijn juistheid, is het niet te verwonderen, dat er veel valse herkennin
gen plaats vinden.6) Dit verschijnsel is eigenlijk een herinnerings
bedrog, waaraan echter, althans gedurende een ogenblik, een 
herkenningsbeleving voorafgaat. Het is niet zo zeer de valse her
kenning, als wel de juiste, welke een verklaring vraagt. 6 ) Dieren 
beschikken over een grote zekerheid van herkenning. Op verre 
afstand vindt het paard zijn stal terug ; een kat scharrelt nog rond 
op de puinhopen van het huis, waaraan zij sedert jaren gewend was; 
de ooievaar, van Afrika komend, kiest weer dezelfde schuur in een 
dorp in Mecklenburg tot woonplaats, waarop hij in het voorjaar 
heeft genesteld. Door verandering van plaats wordt de herkenning 

») G.a.W.d.S. blz. 353. 
') G.a.W.d.S. blz. 354. 
') G.a.W.d.S. blz. 354. 
*) G.a.W.d.S. blz. 354-355. 
6) erreur de déjà vu. 
·) Ca.W.d.S. blz. 355-356. 
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bemoeilijkt, en, wanneer daarbij nog een sterke verandering in uiter
lijk komt, onmogelijk, indien het dier niet meer door zijn reukorgaan 
geholpen wordt. De mens heeft voor herkenning dikwijls steun in 
„Gestalt"-kenmerken, die identificatie mogelijk maken. Zijn spon
tane herkenning is veel zwakker dan die van het dier. Als men 
dus zegt: de dieren herinneren zich niets1 ) , loopt men gevaar 
te worden misverstaan. 2 ) 

Een indruk kan zich niet altijd handhaven tegenover de phan-
tasmata. Naarmate de bereidheid tot Vergegenwärtigung het over
wicht krijgt, verdwijnen de Anschauungsbilder, die het karakter 
der „Leiblichkeit" hebben, met als mogelijk gevolg, dat phantasmata 
indrukkarakter krijgen en gelocaliseerd worden in de aanschou
welijke ruimte. Daarmee zou de naaste oorzaak zijn aangegeven 
voor hersenschimmen, illusies, hallucinaties. 3 ) „Je mehr die Wirk
lichkeit der Bilder von der Scheinwirklichkeit der Zwecke (und 
Wünsche) verdrängt wird, umso mehr wächst die Gefahr, dasz 
der Wahrnehmungsgegenstand selber verdrängt werde von ge
hofften oder gefürchteten Erwartungsinhalten des Wollens, vor 
deren dürftigen Sinnenkleide nun nicht mehr der Glanz der Erschei
nungswelt, sondern blosz ihr schemenhaft trüber Wiederschein in 
einem fast erblindeten Spiegel verbleicht."4) De valse waarnemin
gen als hallucinaties, illusies e.d., waarbij men in het spraakgebruik 
pleegt te spreken van „inbeelding", noemt Klages soms ook „Ein-
Bildungen" (von Phantasmen in der Anschauungsraum).5) 

Bij hysterische patiënten spreken wij nog van „inbeelding", van 
„ingebeelde ziekte".6) Bij een rechtstreekse Ein-Bildung neemt 
het plastisch organisme de vorm aan van het beeld7) (vgl. zegel-

*) G.a.W.d.S. blr. 363 ; Gr.d.Ch. blz. 70. 
2) Vgl. Ыг. 97; Ca.W.d.S. noot 53 blz. 496. 
») G.a.W.d.S. blz. 358. 
«) Ca.W.d.S. blz. 639. 
è) G.a.W.d.S. blz. 638 en volgens Gesamtverzeichnis, blz. 11 eveneens op 

blz. 358. In de tekst gebruikt Klages de term hier echter niet. 
e) Dus terwijl Klages alle geestesprocessen. zelfs alle levensprocessen, „ein

bilden" noemt (zie noot 7), heeft het algemeen spraakgebruik deze term nog slechts 
gehandhaafd voor enkele bijzondere gevallen. Bezinning op dit gebruik doet een 
„bildempfängliche Prägsamkeit" van de levende stof vermoeden, zegt Klages. 
(A.U.G. 1923 blz. 21). 

7) „Was von der Lebensseite gesehen die geistige Tat, das ist von der Geistes
seite die Ein-Bildung des Erfolges der Tat in einen empfängnisfähigen Lebens
spielraum." (G.a.W.d.S. blz. 413). „Mit der Einbildung ichanaloger Existenzen 
haben wir in die Wirklichkeit schon miteingebildet deren Fähigkeit zu Akten der 
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afdruk in was. Sehr.). Het optreden van schijnbeelden of hersen
schimmen (in de waarnemingsruimte) berust op een relatief over
wicht van het „Vergegenwärtigungsvermögen" ten aanzien van 
het waarnemingsvermogen en zegt niets omtrent de sterkte der 
phantasie. Het kan dus samengaan zowel met een zwakke als met 
een sterke phantasie. * ) 

De krachtsverhouding van de „Verkörperungsbereitschaft" ten 
aanzien van de „Vergegenwärtigungsbereitschaft" varieert naar 
rassen, volken en personen. Bij de Oost-Aziatische volkeren over
weegt de „Vergegenwärtigungsbereitschaft", zegt Klages. De af
beelding heeft voor hen, blijkens hun legenden en sprookjes, de
zelfde werkelijkheid als de afgebeelde voorwerpen. 2) 

Er komen waarnemingsstoornissen voor, waarbij men het object, 
dat men vanuit de herinnering voldoende nauwkeurig kan beschrij
ven, bij waarneming niet herkent (agnosie). 3 ) Verborgen phantas-
mata bedekken het bekende met een sluier van vreemdheid. In dat 
geval maakt het phantasma van het herinneringsbeeld de herken
ning van het waarnemingsobject onmogelijk. Phantasmata en. zelfs 
herinneringsphantasmata leiden ons dus van de aanwezige indruk 
af en kunnen zodoende de herkenning bemoeilijken. De hond van 
Odysseus gaf zich over aan het ogenblik en herkende zijn meester; 
Penelope, Eurycleia en Eumaeus gaven zich over aan hun herinne
ringen aan Odysseus en kenden hem niet terug. 

Herinnering sluit in het bewustzijn van het met zichzelf identieke 
Ik ( z i c h herinneren ). 4 ) 

De strijd tussen indruk en phantasma kan bij het dier nooit zo 
groot worden, dat een „ik-ben-bezinning" ontstaat, omdat het dier 

Selbstbehauptung." (G.a.W.d.S. blz. 727). „Im Verhältnis zum Geschehen be
deutet die Materie das Insgesamt der Orte seiner Ein-Bildung und den sozusagen 
objektiven Ermöglichungsgrund des Erscheinens der Bilder." (G.a.W.d.S. blz. 
1225). „Lebensvorgänge sind immer auch Einbildungsvorgänge oder: die Ein-
Bildung ist die Form des Körperlicbwerdens der Seele." (G.a.W.d.S. blz. 1225). 
„Wir erinnern uns, dasz auch die zeitlose Tat sich ein b i l d e n musz, soll ihr 
Ergebnis vorhanden sein, d.i. an der Wirklichkeit teilhaben, und davon nun 
widerfährt den Bildern die Phantomisierung." (G.a.W.d.S. blz. 1226). 

*) G.a.W.d.S. blz. 359. Klages maakt een scherpe onderscheiding tussen 
voorstellen (Vergegenwärtigen) en phantaseren, tussen voorstellingsvermogen en 
phantasie. (Zie noot 2, blz. 53). 

») G.a.W.d.S. blz. 359. 
*) G.a.W.d.S. blz. 365. 
«)' G.a.W.d.S. blz. 363; Gr.d.Ch. blz. 71. 
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het „beeld" slechts beleeft, „anschaut", terwijl dat „beeld" bij 
de mens tot een in ruimte en tijd waargenomen ding wordt. Dus 
de herinneringsact komt met de zelfbezinningsact hierin overeen, 
dat zij aansluit bij een stoornis van het beleven.1 ) 

D e bezinningsact komt voort uit een conflict tussen een indruk 
en het phantasma, dat door een vitaal geheugenproces in aanslui
ting bij die indruk optreedt. Dat conflict leidt tot een beleving, 
die men als volgt kan aanduiden: niet het Ik, dat ik nu ben, maar 
het Ik, dat ik was , ontving die indruk. 2 ) „Akte des Sicherinnerns 
finden nur durch Vermittlung von Akten der Selbstbesinnung 
statt." 3 ) Het phantasma, als een vroeger ontvangen indruk, wordt 
onderscheiden van de tegenwoordige indruk. Is het subject ver
moeid, dan neigen de herinneringsbeelden er toe, weer tot phantas-
mata te worden, omdat het bewustzijn van het hier-aanwezig-zijn 
van het Ik wegvalt. 

V a n „reproducties" wenst Klages niet te spreken. 4 ) Het zijn 
immers niet de sporen van vroegere indrukken, die herleven : 
de nieuwe indrukken krijgen het accent, reeds beleefd te zijn ; 
en dat is mogelijk, omdat de verleden indruk niet geheel is uit
gewist, doch een spoor heeft nagelaten. Die twee indrukken kunnen 
onderling in verband worden gebracht (associatie „Gesellung", 
„Vergesel lschaftung"), omdat zij deel hebben uitgemaakt van een
zelfde zintuiglijke ruimte, van eenzelfde Anschauungsbild. Een
zelfde indruk wekt bij verschillende personen andere herinnerin
gen, andere associaties op, omdat voor de een het Anschauungs
bild uit andere momenten w a s opgebouwd dan voor de ander. 
Iemand denkt bij gebraden v i s onmiddellijk aan witte wijn, omdat 
een totaalbeeld opduikt, waartoe zowel vis als wijn behoren, of 
omdat een „sinnesräumliche örtlichkeit" wijn en vis omvat. Iemand 
anders denkt bij vis misschien aan een wit tafelkleed, aan borden, 
messen en vorken. Bij hem maakten die dingen het karakter uit van 
zijn Anschauungsbild. 5 ) 

») G.a.W.d.S. blï. 364-365. 
') G.a.W.d.S. blz. 364 ; Gr.d.Ch. blz. 71. 
») G.a.W.d.S. blz. 364. 
«) G.a.W.d.S. noot 59 blz. 500. 
s) G.a.W.d.S. blz. 363, noot 53 blz. 496, 530. 
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§ 3. Onopzettelijke en opzettelijke herinneringen. 

Het onwillekeurig herinnerbare kunnen wij ons ook willekeurig 
herinneren, dus de sleutel tot het begrijpen van het onwillekeu
rige herinneren is gelegen in het willekeurige.1 ) W a t ons ook 
onwillkeurig te binnen mag schieten uit het verleden, nooit valt 
ons iets in, dat wij ook niet willekeurig in het geheugen zouden kun
nen terug roepen. Veelal lukt dit niet; de ons zg. ontschoten ge
gevens behoren toch tot het geheel, dat herinnerbaar is. Slechts 
acten van waarneming, waarop onmiddellijk een oordeelsact volg
de, leveren herinnerbare stof (in tegenstelling tot louter phan-
tasmata). 

Het proces van willekeurig en onwillekeurig herinneren is ver
schillend ; de inhouden zijn fundamenteel dezelfde. Voor het wille
keurige herinneren (waarop ook het onwillekeurige steunt) 2) zijn 
acten van zelfreflexie nodig en deze wortelen in het willen. In het 
willen ligt een der voorwaarden voor het herinneren. De laatste 
aanleiding tot reflexie op het verleden moet gezocht worden in de 
voorwaarden voor de bezinning op de toekomst. Vandaar dan ook, 
dat men het wilsproces dikwijls verduidelijkt door een herinnerings
poging, nl. door het zich bezinnen op een ontschoten naam! 3) 

») G.a.W.d.S. blz. 530. 
») G.a.W.d.S. blz. 530. 
') G.a.W.d.S., blz. 634. 
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HOOFDSTUK V. 

DROMEN. 

§ 1. Dag- en slaapdromen. 

Een toestand van dagdromen heeft kenmerken, die wij niet 
aantreffen in de slaapdromen: het gevoel van passiviteit, de er
varing van de vluchtigheid der beelden en de beleving van verte. 
De gebeurtenissen, die wij in de slaap dromen, vervullen ons 
vaak met ontzetting: zij komen ons evenals in waaktoestand pijn
lijk nabij, wekken afweer- en vluchtneigingen, wij voelen ons 
dan niet vergankelijk. De dagdroom is gevat in een stemming. 
Dergelijke stemmingen overvallen ons in de slaapdromen bijna 
nooit .1 ) 

In de stemming, die wij uit de dagdroom kennen, is de tegen
stelling, die de bezinning maakt tussen subject en object, zeer vaag 
geworden; in de slaapdroom is die tegenstelling geheel vervan
gen door een polariteit. „Sahen wir oben in der Traumstimmung 
herabgemindert die Spannung zwischen Subjekt und Objekt, so 
erkennen wir jetzt: was im vollendeten Traum sich berühre, das 
dürfe überhaupt nicht mehr heiszen Subjekt und Objekt! An die 
Stelle des Gegensatzes, auf dem alle Wachheit beruht, ist etwas 
völlig anderes, nämlich eine Polarität getreten, von deren Erfor
schung es abhängen wird, welche Meinung wir uns von der Wirk
lichkeit des Traumes zu bilden haben." 2) 

§ 2. Phantasma en voorstelling. 

W a t is dromen? De slapende en wakende droomtoestand is 
een spel van eigenmachtig opduikende phantasmata, die het be
wustzijn bevangen, alsof zij een werkelijkheid waren, en de „Will
kür" van de geest ontwapenen.3) De phantasmata moeten onder-

») Vom Traumbewusztsein. Dl I, bh. 11—12. 
*) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 16. 
») G.a.W.d.S. blz. 150^151. 
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scheiden worden van voorstellingen.1 ) In een toestand van waak-
dromen komen beiden voor: de phantasmata wisselen met voorstel
lingen af 2 ) ; van tijd tot tijd komt de bezinning tussenbeide en weet 
men, dat, wat ons voor de geest komt, zich afspeelde op een andere 
plaats en in een andere tijd. 3 ) Het voorstellen is een wijze van 
denken. Met iedere voorstelling worden feitelijke gegevens „be
doeld"; de geest gaat uit eigen beweging van het ene naar het 
andere. In de droom is dat niet het geval. De droom gaat juist daar
aan te niet, dat men hem tracht voor te stellen. 4 ) 

In de droom voeren de phantasmata een onbetwistbare heer
schappij б ) ; men heeft dan het hier en nu van het zakelijk tegen
woordige volledig verlaten; het toneel der lichamen is vervangen 
door het schouwtoneel van onlichamelijke verschijningen. Hier 
geschiedt de toneelwijziging met sprongen, op een zodanige directe 
wijze, als in de zakelijke ruimte niet voorkomt; plotseling duikt 
een nieuwe reeks beelden op, die met de voorafgaande, wat hun 
objectieve tijd betreft, niet verenigbaar zijn. e) De „körper
lose Bilder" of phantasmata zijn onderscheiden van de waar-
nemingsbeelden, maar zijn niet „ortlos". Wel hebben de droom
gezichten geen vaste plaats in de tijd en in de ruimte. En daarom 
hebben zij, ondanks alle schijn van werkelijkheid, niet het karak
ter van existenties. Alle plaatsbepaling kan niet ontbreken: 
„reine" Erscheinungen is niet meer dan een begrip.7) Het ver
schijnsel wordt noodzakelijk beleefd in enige betrekking tot de 
gangbare lichamelijkheid. Beelden („Gesichte"), welke de ver
schijningsruimte van het plaatsgebonden waken vooronderstellen, 
noemt Klages phasmen van de waaktoestand. 8) 

De waakdromer is nog min of meer toeschouwer van zijn waak-
droombeelden; hij „wandelt" heen en weer tussen de droom-ruimte 
en de waak-ruimte, die hier en nu gegeven is. Omdat hij dikwijls 
en langdurig in de waakruimte verkeert, neemt hij de ervarings-
schat van de wakende toestand o o k in zijn dromen mee.9) 

>) Vgl. noot 2, blz. 53. 
') G.a.W.d.S. blz. 151. 
3) G.a.W.d.S. blz. 984. 
4) VomTraumbewusztseln, Dl. I, blz. 26. 
") G.a.W.d.S. blz. 151. 
·) Ca.W.d.S. blz. 984. 
' ) G.a.W.d.S. blz. 988. 
e) G.a.W.d.S. blz. 988. 
· ) G.a.W.d.S. blz. 988. 

114 



§ 3. Gewaarworden en dromen. 

Op het grote onderscheid tussen waken en dromen wijst de 
onmogelijkheid om lichamelijke pijn en bijgevolg ook wellust te 
dromen. !) Reeds de oude Chinese philosoof Liadsi kende aan 
de bewoners van het Taoistisch dromenrijk de volgende gaven toe: 
„Sie gehen ins Wasser und ertrinken nicht, sie gehen ins Feuer 
und verbrennen nicht. Schläge machen nicht Wunden noch 
Schmerz, Kratzen macht nicht Jucken noch Brennen. Sie steigen 
in die Luft, wie man auf festen Boden tritt, sie ruhen im leeren 
Raum, wie man auf einem Bette schläft." 2) Men kan wel dromen 
onder angst en ontzetting door vlammen verbrand, door dolken 
doorboord, door doornen verscheurd, door rovers geschonden te 
worden, te verdrinken; de lichamelijke pijn, die met dergelijke 
processen gepaard pleegt te gaan, blijft uit. „Das träumende Erleben 
ist ein schmerzunempfängliches Erleben."3) „Wir träumen die 
Bilder (genauer die Phasmen) nicht nur der Dinge und Vorgänge, 
sondern auch ihrer sämtlichen Eigenschaften, in erster Linie der 
optischen und motorischen, in zweiter der akustischen, endlich, wie 
gesagt, einigermaszen sogar der taktilen und mit diesen nun biswei
len auch das Phasma ihrer Schmerzlichkeit oder das G e f ü h l 
des Schmerzes, den ihr geträumtes Wirken auf uns — z.B. Schnitt 
eines Messers, Stich einer Nadel, Stosz eines Steines — im Wach
zustande hervorbrächte."4) 

Pijn en droom gaan niet samen. Hiervoor getuigen de critische 
zelfbezinning, alsook de berichten van ernstige zieken over hun 
dromen, alsmede extase-verschijnselen. Is men in twijfel of 
men droomt of niet, dan toetst men zijn ontvankelijkheid voor 
lichamelijke pijn (de onechte Kalief in „Duizend en één nacht"). 6 ) 
Anderzijds zijn het juist lichamelijke pijnen, die de gekwelde ziel 
haar toevlucht doen nemen naar de vrijheid der dromen.6) In 
de roes zoekt men het vergeten van hardheden des levens en 
van kwellende herinneringen. De droomstemming, die de mens van 
zich zelf verlost, ontneemt hem alle pijn, alle kwelling der smart. 

4 G.a.W.d.S. blz. 809. 
») G.a.W.d.S. blz. 808-809. 
3) G.a.W.d.S. blz. 809. 
«) G.a.W.d.S. blz. 809. 
») Vom Traumbewusztsein, Dl. II, blz. 415; G.a.W.d.S. blz. 809—810. 
·) Vom Traumbewusztsein, Dl. Π, blz. 415. 
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„Aus allem diesem leuchtet nun unverkennbar zweierlei hervor: 
einmal dasz die Empfindung des Schmerzes auch solchen Traum
gesichten abgeht, die man verbunden glaubt mit Leibesreizen von 
unbezweifelbarer Schmerzlichkeit, und zum andern, dasz es 
Träume voller Schrecken, Angst, Entsetzen gibt, deren vermeint
lich bedingende Reize schmerzlos sind!" *) 

Als men geen lichamelijke pijn kan ervaren in dromen, dan even
min een lichamelijk welbehagen. Geslachtelijke dromen eindigen 
dan ook vóór de vervulling, ofwel de dromer wordt wakker op 
het moment van Orgasmus. Men grijpt in de droom naar een beker 
wijn, maar die heeft geen aroma en kan ook de dorst niet lessen; 
men bemachtigt een lekkere spijs, maar zij heeft geen smaak en 
verzadigt niet; men gaat bij een gloeiende haard zitten, maar hij 
geeft geen warmte; men begeeft zich in een murmelende beek, 
maar zij brengt geen verkoeling. 2 ) 

Bij ondervraging meent ongeveer een derde der mensen wel 
eens pijn te hebben gedroomd; dat kan echter niet juist zijn. Men 
droomt geen pijn, wel angstige situaties, en dan altijd onmiddellijk 
voor het ontwaken. Pijnen blijven zelfs uit, al droomt men van 
een gevaarlijke val, een breuk, een verwonding. Hoe is dit bedrog 
te verklaren? In de droom beleeft men situaties, waarvan men uit 
de ervaring weet, dat zij pijn doen. Deze pijn wordt er dan bij 
gedicht. 3 ) De ongeschoolde reflexie verwisselt de aanleiding tot 
pijn met de pijn zelf en de gedroomde zielepijn met de lichame
lijke pijn, die men meent gedroomd te hebben. 4 ) 

Als het gedroomde nooit het kenmerk van pijnlijkheid heeft, is 
daarmee uitgemaakt, dat wij in de droom in het geheel niets 
gewaarworden. ledere gewaarwording immers kan bij voldoende 
sterkte de graad der pijnlijkheid bereiken. 5 ) „So wissen wir auch 
für einmal die Bilder des Traumes der Sphäre des Empfindes ent
rückt, weil sie durch jede sei es wollüstige, sei es schmerzhafte 
Erregung des Körpers augenblicklich vernichtet werden." 6 ) De wer
kelijkheid der droombeelden noemt Klages daarom een onlicha-

*) Vom Traumbe-wusztseln, Dl. Π, blz. 426. 
») Vom Traumbewusztsein, Dl. Π, blz. 426. 
») Vom Traumbewusztseln, Dl. II, blz. 424. 
«) G.a.W.d.S. blz. 809. 
») G.a.W.d.S..blz. 810. 
') Vom Traumbewusztseln, Dl. Π, blz. 415. 
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melijke werkelijkheid in tegenstelling tot de lichamelijke werke
lijkheid, die het gewaarworden i s . 1 ) 

De dromende slaper verplaatst zich in zijn droom naar dicht
bevolkte steden, naar bergen en wouden, zonder dat hij om te 
zien het oog, om te horen het oor, om te lopen de beweging zijner 
ledematen behoeft; het lichaam ligt levend, maar zintuiglijk „dood", 
„zonder zelfbeweging" op bed. „ W a s immer seine Seele erlebt, 
sie erlebt es leibentrükt." 2) Wij zien in wakende toestand een 
blauw voorwerp met behulp van het lichamelijk oog; wij hebben in 
de droom een phantasma van hetzelfde blauwe ding zonder het licha
melijk oog. Wij horen wakend geruis met behulp van het lichamelijk 
oor; zonder het lichamelijk oor „horen" wij in de droom. De ge
droomde werkelijkheid der beelden is onlichamelijk, maar zij heeft 
niets verloren aan haar zinnelijke qualiteiten. „Qualitäten sind Bild
elemente, und Bilder werden geschaut, im Traum ohne Sinnesorgane, 
im Wachen mit deren Hilfe; aber, ob so oder so, sie werden niemals 
e m p f u n d e n." 3 ) 

In de droom beleven wij een werkelijkheid, die wij tijdens het 
dromen niet onderscheiden van de werkelijkheid, die wij in wa
kende toestand beleven. De droombeelden hebben wel degelijk 
werkelijkheidskarakter; dit mag niet verward worden met licha
melijkheid (existentie).4) „Der Traumraum ist körperlose Bild-
gegenwärtigkeit."5) De droomphantasmata bezitten wel tastquali-
teiten als gladheid, ruwheid, scherpte, stompheid, kleverigheid, 
natheid, droogte, dorheid, koude, warmte, hitte enz. Wij zijn ge
wend deze op lichamen te betrekken. Daarom lijken de onlicha
melijke droomphantasmata even lichamelijk als de dingen, die wij 
waarnemen. 6) De werkelijkheid, die wij in de droom beleven, is 
niet minder werkelijk dan de buitenwereld, die wij wakend aan
schouwen; zij is echter a n d e r s werkelijk. Er schijnen dus twee 
vormen van werkelijkheid te bestaan. De eerste, de droomwerke-
lijkheid, dringt soms door de gewone werkelijkheid (van het waken) 
heen; dan ontneemt zij ons meteen de zekerheid van de tegenstelling 

) G.a.W.d.S. blz. 811. 
') G.a.W.d.S. blz. 811. 
) G.a.W.d.S. blz. 811-812. 
') G.a.W.d.S. blz. 338. 
') G.a.W.d.S. blz. 333. 
) G.a.W.d.S. blz. 337. 
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subject-object. Drager van de ene werkelijkheid is de geest, van 
de andere werkelijkheid de ziel.1 ) 

Het slaapdromen (hieronder kortweg het dromen genoemd) 
wordt tengevolge van wisselende slaapdiepte bij tijd en wijlen 
gestoord door gewaarwordingsinhouden ( wek-prikkels ). Deze zijn 
eigen aan de droomtoestand zelf; zij vormen de overgang naar de 
toestand van waken. Het kan zijn een opflitsend bewustzijn van 
den dromer, dat hij droomt; het plotseling zich herinneren van fei
ten uit het wakend verleden; het optreden van werkelijk welbe
hagen of van werkelijke smart. Indien wellust en smart in de 
droomtoestand worden overgenomen, wekken zij gevoelens van 
zaligheid en angst; zij wekken den dromer, indien hun graad te 
sterk geworden is. 

Uit het voorafgaande is duidelijk, waarom de dromen een armoede 
aan beelden in elke graad kunnen vertonen en dienovereenkomstig 
een brokkelig en verward karakter kunnen hebben en beperktheid 
van gezichtskring, echter anderzijds ook rijk aan oerbeelden kunnen 
zijn, in elke mate, en dienovereenkomstig vol betekenis en wereld-
openbarend. 2 ) 

§ 4. Verklaring van het dromen.3) 

Ter verklaring van de onlichamelijke droombeelden zoekt men 
steeds naar aanleiding-gevende prikkels of nawerkingen van 
voorbije belevenissen in wakende toestand. Al is er zeker ver
band tussen uitwendige prikkels en droominhouden, toch zijn 
droombeelden geen vage gewaarwordingen, zoals het sensualis
me leerde. 4 ) Het is mogelijk, dat een inwendige of uitwendige 
prikkel nodig is om een droombeeld te doen ontstaan. б ) Licha
melijke toestanden werken mee 6 ) ; lichamelijke pijnen zijn in staat 
angstdromen te veroorzaken.7) Dat wist Aristoteles reeds: indien 

») Vom Traumbewusztseln, Dl. I, blz. 11. 
η G.a.W.d.S. blz. 98&—989. 
') Klages blijkt het niet eens met Freud, die alle dromen als van sexuele aard 

Interpraeteerde; wel hangen alle impulsen onderling samen, zodat er een wissel
werking is ; maar het sexuele is niet voorwaarde of oorzaak van de andere 
functionele systemen. Er is niet één drift, maar er zijn talloze driften. (Die Triebe 
und der Wille. blz. 95—96, 104; G.a.W.d.S. blz. 678). 

«) G.a.W.d.S. blz. 170-171. 
») G.a.W.d.S. blz. 171. 
o) G.a.W.d.S. blz. 985. 
7) G.a.W.d.S. noot 2 blz. 1433. 
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een zwak geluid het oor treft, bliksemt en dondert het in de 
droom; wanneer men wat slijm wegslikt, meent men honig en zoete 
spijzen te proeven; wanneer enkele ledematen een beetje warm 
worden, droomt men door vuur te gaan. !) 

De meest vreemde droombeelden wil men verklaren door her
leiding tot elementen, die reeds het waakbewustzijn passeerden. 
Het gebeurde in de droom zou het werkelijk gebeurde van de 
voorafgaande dag, zij het op wonderlijke wijze gevarieerd, her
halen. Naar die opvatting is het droombewustzijn slechts een 
variëteit van het waakbewustzijn.2) „Hinter ihrer scheinbar 
regellosen Folge steht als unsichtbarer Dramaturg und Szenen
meister der Charakter des Träumenden mit den alltäglichen 
Wünschen, Befürchtungen, Sorgen." 3) Ondanks de vele nieuwe 
combinaties zijn er geen droomverschijnselen, die, volgens de erva
ring, wat hun bestanddelen betreft, niet ook in wakende toe
stand worden aangetroffen. Zoals boven reeds gezegd is, ont
breken in de droom niet geheel de ervaringsinhouden van ruw-
glad, week-hard, nat-droog enz.; ook schauen wij dromend dezelfde 
kleuren, dezelfde vormen, bewegingen, geluiden, geruisen, geuren 
en smaken, die wij wakend gewaarworden.4) Daar aan alle zin
nelijk kennen de Schauung haar aandeel heeft, behoeft het ons 
niet te verwonderen, dat tijdens het slapen der zintuigen vele 
brokstukken van Anschauung tussen de droombeelden worden in
geweven. Toch kan met een volledige droomtoestand geen 
gewaarworden samengaan.6) „Man betritt die „Traum- und Zau
bersphäre" nur unter Einbusze der empfindungsfähigen Leibhaf
tigkeit; man gewinnt die Entschränkung des Ortes um den Preis 
des Verzichtes auf eine leibhaft gegenwärtige Nähe. Die Distanz 
hat keine Macht zu trennen mehr; allein das Organ, mit dem wir 
der geisterhaften Freiheit genieszen, ist statt eines wollustfähigen 
Sinnesleibes das blosze Phasma davon, und was ihm zuteil wer
den mag in Grauen oder in Seligkeit, es spielt sich in einer Wel t 
entkernter Scheine ab, wo das Feuer wohl flackert, aber nicht 
brennt, die Winterlandschaft weisz ist, aber nicht frösteln macht, 
das Messer, ob es schon schneidet, doch nicht verwundet, der 

») G.a.W.d.S. blz. 985. 
*) Vom Traumbewusztseln, Dl. I, blz. 3. 
*) Vom Traumbewusztseln, Dl. I, blz. 4. 
«) G.a.W.d.S. blz. 808. 
"J Vom Traumbewusztseln, Dl. Π, blz. 392. 
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Rauch nicht kratzt, der Staub nicht die Kehle trocknet, der Sturm 
nicht erkältet; und abermals der Rosenduft die empfindbare 
Süszigkeit, der Sonnenschein die wohlige Wärme, das schwellende 
Moos die ruhlich umfangende Weichheit verlor." 1 ) 

Gewaarworden en dromen sluiten elkaar uit. In de omstan
digheid, dat in de slaapdroom de zintuigen „hun poorten geslo
ten houden" en het bewustzijn in zekere zin door een diepe anaes-
thesie omsponnen is, mogen wij een lichamelijke uitdrukking zien 
van de afwezigheid van gewaarwordingen. Het is een vooroor
deel, met de wetenschap, dat de zintuigen slapen, toch verenig
baar te achten, dat droombeelden afleidbaar zijn uit aandoenin
gen van het sensorium; dat de gezichtszenuw en het correspon
derende centrum aan het werk zouden zijn, wanneer wij dromen 
van licht en figuren, en eveneens de gehoorzin, wanneer wij klan
ken en geruisen, de reukzin wanneer wij geuren dromen. 2 ) 

Waarom geven deze prikkels aanleiding tot droomgezichten? 
Waarom leiden zij niet waarnemingsprocessen in, zoals tijdens het 
waken? De droomvorm behoeft niet voort te komen uit het erva
ringsmateriaal, waarmee hij werkt; de droomvorm kan omgekeerd, 
gelijk oudere onderzoekers meenden, de oorspronkelijke totaliteit 
aanduiden, waaruit het waakbewustZijn zich eerst kristalliseerde. 3) 
In hun leer over de stof, waarvan de droom zich bedient, hebben 
beide theorieën gelijk. Daarmee is echter geen verklaring van het 
dromen zelf gegeven. Van al, wat in het lichaam van het subject 
gebeurt, onverschillig of dat gebeuren zijn oorsprong vindt binnen 
of buiten hem, kan alleen in een droom worden opgenomen dat
gene, wat in „Schaubarkeiten" kan worden omgezet; wat kan 
worden waargenomen, wordt niet in het dromen opgenomen. 4 ) 

In de droom beleven wij nooit een p r o c e s van verandering, 
wij beleven de verandering ieder ogenblik als reeds voltooid.5) 
Wezens, die zonder oorzaak veranderen, kunnen geen dingen 
zijn; en waar geen dingen zijn, daar is ook geen Ik, dat de geestes-
act der waarneming van dingen stelt. In de plaats van de waar
neming is het Schauen getreden. 6 ) 

») Vom Traumbewusztsein, Dl. Π, biz. 428. 
' ) Vom Traumbewusztseln, Dl. II, biz. 392. 
·) Vom Traumbewusztseln, Dl. I, biz. 4. 
«) Ca.W.d.S. biz. 986. 
») Vom Traumbewusztseln, Dl. I, biz. 24. 
') Vom Traumbewusztseln, Dl. I, biz. 16. 
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Dromen is verwijlen in een toestand van empfindungslos 
Schauen, „jedoch inbezug auf Phasmen des Wachzustandes".1) 
Wij zijn dan tegelijkertijd onttrokken zowel aan de lichamelijke 
sfeer van het gewaarworden, als aan de sfeer der „psychische 
spiegeling". Enerzijds is het gewaarworden uitgeschakeld, ander
zijds de bezinning. Om te kunnen dromen moet het denken en 
willen ophouden en dit gebeurt in de slaaptoestand door het 
ophouden van het gewaarworden.2) „Wie also das wache Be-
wusztsein wahrnehmungsfähig ist und zwar für Dinge, so hat das 
träumende die Gabe des Schauens von Erscheinungen." 3) „Wenn 
es zutrifft, dasz der Traum, jemehr er sich vertieft, umsomehr 
auch das Ich entkräftet, bis es schlieszlich keine Akt mehr hervor
bringt, so gibt es kein Denken und kein Wollen im Traum, ja 
nicht einmal ein Wahrnehmen mehr und wir müssen die Auf
nahmefähigkeit des Träumers anders, als Gabe etwa des Schauens 
bezeichnen, selbstverständlich nicht nur für Sichtbares, sondern 
auch für Hörbares, Riechbares, Schmeckbares, Tastbares."4) 

Het vormt een moeilijkheid, dat men het droomgebeuren in de 
taal der feiten moet beschrijven en dus in gelijkenissen moet spre
ken. In termen van het echt-werkelijke wordt gesproken over het 
niet-echte. 5 ) 

Hoe verklaart Klages de kenmerken van de droom? Vanuit deze 
stelling: in den slaper vinden vegetatieve (lichamelijke) processen 
plaats (slapend schauen en slapend werken); de ziel ervaart daar
van datgene, wat zich kan manifesteren in de vorm van ver
schijnselen. 6 ) 

§ 5. Kenmerken van de droom. 

Ter toetsing van zijn leer gaat Klages de kenmerken van de 
droom achtereenvolgens na: 

1. De dromer wisselt in de droomruimte herhaaldelijk plot
seling van plaats, en zonder tussenkomst van een bewegings
proces. 7 ) Deze labiliteit van plaats maakt het onmogelijk, dat de 

») G.a.W.dS. blz. 988. 
s) Vom Traumbewusztsein. Dl. Π, blz. 419. 
') Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 17. 
*) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 16. 
*) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 17. 
·) G.a.W.d.S. blz. 986. 
') G.a.W.d.S. blz. 987. 
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dromer zelfbewegend de droomruimte doorloopt; slechts bewe-
gingsphantasmen zijn mogelijk. Vandaar, dat men wegvluchtend 
zich tegelijkertijd a.h.w. aan de plaats voelt vast kleven. Alle 
dromen is een pathisch gebeuren. De pathische aantrekkingskracht 
der bewegingsgevoelens kan zich in de droom uitwerken met een 
zuiverheid en sterkte, die ver uitgaan boven die van de wakende 
toestand, en maakt aldus zelfs de droombeleving van het „vliegen" 
mogelijk. * ) Zo goed als geheel vrij van betrekkingen van plaats, 
zonder de minste „bijsmaak" van activiteit, van inspanning of van 
zich bewegen, heeft dat beleefde vliegen de verschijningsvorm van 
glijden, een zweven in de lucht, als een lichaam zonder zwaarte, 
dat door een zwakke wens of wenk van den dromer snel en lang
zaam in de juiste richting zwenkt, stijgt en daalt; deze pathische 
vliegbeweging heeft geen doel, alle doel is haar vreemd.2) In 
het droombeeld van niet-verder-kunnen is het lichaam van den 
dromer tot phantasma geworden; daarin openbaart zich tastbaar 
de virtueel aanwezige beleving van de stilstand der omgeving, 
welke beleving in het oorspronkelijk phantasma als bewegings
remming binnen dringt. 3 ) 

2. Ten opzichte van de tijdsituatie bevindt de dromer zich 
plotseling in een andere tijd; hij is bijv. weer het kind, dat zijn 
huiswerk niet af heeft; toch weet hij meteen, dat hij reeds lang 
zijn brood verdient. 4 ) 

De verwisseling van plaats en tijd zonder oorzaak betekent, 
dat ruimte en tijd, naar hun belevingskenmerken „uitgebreid
heid" en „aaneengeslotenheid", hebben opgehouden een feit te 
zijn.5) „Wollten wir vom Raum und der Zeit, wie wir allein 
sie vorstellen können, die Erstreckung trennen und die Un
unterbrochenheit, so gäbe es kein Früher und kein Später mehr 
und die Grade wäre nicht mehr die Kürzeste zwischen zwei 
Punkten. Wir können sie durchmessen denken mit Geschwin
digkeiten, die noch millionenmal gröszer als die des Blitzes wären, 
immer doch würde sie mittelst Bewegung (entweder des bewe
genden Punktes oder ihrer selbst) und in der Zeit durchmessen 

*) G.a.W.d.S. blz. 1053. 
») G.a.W.d.S. blz. 1054. 
3) G.a.W.d.S. blz. 1070. 
·) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 34 ; G.a.W.d.S. blz. 993. 
B ) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 32. 
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und nirgends bliebe für eine Lücke Raum."1) Dromend beleven 
wij — hoe ondenkbaar dat ook zij — de ruimte, ontdaan van uit
gestrektheid, en de tijd van moment tot moment onderbroken: 
„jedes Dort ein Hier un jedes Einst ein Jetzt." 2) 

Het element van alle scheiding, de uitgebreidheid, verliest als 
wij dromen de functie, die het tijdens het waken had. Het buiten-
elkaar-gelegen-zijn scheidt niet meer; wat voorbij was, is weer 
aanwezig, en wat nog moet gebeuren, heeft reeds plaats. Wij bevin
den ons niet meer in de stroom van de tijd, waarin voor ieder ,,nu" 
het vroegere onophoudelijk verdwijnt, maar in een voortdurende 
tegenwoordigheid van een onbegrensd beweeglijk nu-punt. Even
min bevinden wij ons in een ruimte, waarvan het doorschrijden 
tijd vergt, maar in onbegrensd beweeglijk hier.3) Alle grootte
verhoudingen zijn onderhevig aan enorme verschuivingen, omdat 
alle dimensies hun kracht verloren hebben en zij een onmiddellijke 
verwisseling toelaten van het verre met het nabije, van het grote 
met het kleine, het wijde met het enge, het omsluitende met het 
ingeslotene. 4 ) 

3. Een kenmerk van het droomverschijnsel is: „im Verflusz 
der Zeit grundlos nicht dasselbe zu bleiben, ja schon in gleicher 
Zeit sowohl eines als auch ein anderes zu sein." 5 ) Het identiteits
beginsel ontbreekt. Ieder droomverschijnsel kan zich in een wil
lekeurig ander iets veranderen, zonder dat de dromer zich daar
over verwondert. 6) „Die Strasze, auf der ich im Traum soeben 
gefahren bin, hat sich im nächsten Augenblick in ein Kanal ver
wandelt, der Wagen in ein Schiff, und schon sind auch die 
Häuserwände zurückgewichen und ich fahre zwischen vielen Schif
fen im Hafen; und dabei erstaune ich nicht und habe kein Gefühl 
des Mangels an Zusammenhang in der Abfolge der Vorgänge." 7) 
De dromer staat tussen „werkelijke" wezens, die voortdurend ver
anderen, en ervaart dat feit als vanzelf sprekend en als geen ver
klaring vereisend; omgekeerd houdt hij, dat in wakende toestand 

*) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 32 ; G.a.W.d.S. blz. 992. 
ä) Vom Traumbewusztsein, DI. I, blz. 32 ; G.a.W.d.S. blz. 992. 
») Vom Traumbe-wusztsein, Dl. I, blz. 33 ; G.a.W.d.S. blz. 992—993. 
«) G.a.W.d.S. blz. 987. 
5) Vom Traumbewusztsein, Dl, I, blz. 25. 
·) G.a.W.d.S. blz. 987. 
7) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 12. 
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voor onmogelijk. * ) In de droom ontbreekt de band tussen de fei
ten en de oorzakelijkheidswetten. 2 ) Het dromend bewustzijn vindt 
evenals het mythische geen reden tot verwondering, omdat het 
iets geheel anders beleeft. 3 ) „Die Erscheinung als untatsächlich 
kann auch nicht wirken, geht wohl aber grundlos in andre Erschei
nungen über." 4 ) 

Tot dit kenmerk behoren ook de veranderingen, die de droombele-
ver zelf ondergaat. „Als aber selber zugehörig einer Wirklichkeit des 
subsistenzlosen Geschehens nimmt auch der Träumer protriseli 
wechselnde Gestalten an. Nicht mehr vermag ihn zu fesseln die 
Stelle im Raum und in der Zeit, sondern im zeitlosen Nu ist sein 
Dort zum Hier und in diesem zum Jetzt geworden sein Ehemals 
oder Dereinst; ja im nämlichen Augenblick kann er verdoppelt an 
zwei örtern sein, beide Selbste zugleich erlebend und nicht ein
mal unumgänglich darüber staunend, so sehr im Denkbewuszt-
sein sogar die Vorstellung dessen ohne Selbstwiderspruch nicht 
zu erzeugen wäre ." 5 ) „ W a s nämlich die Herrscher des Traumes, 
die Götter vermögen, eben das musz gern oder ungern wider
fahren können der träumenden Seele; auszuschwärmen in die 
ganze Vielgestaltigkeit der Dinge und innewohnend einszuwerden 
mit Steinen, Pflanzen, Tieren, Menschen und Geräten." 6) Con
form haar beweeglijk karakter werden tot symbool der ziel: der 
wallende Atemhauch, das flackerende Licht und die züngelnde 
Flamme, das Wasser der Quellen und Flüsze, das flimmernde 
Sonnenstäubchen; unter Tieren aber die fliegenden oder lautlos 
entschlüpfenden, zumal also der Vogel (Adler, Taube, Eule, 
Schwan, Storch usw.), der Fisch und die Schlange, der flatternde 
Schmetterling, die unstete Biene, der jagende Wolf, das flinke 
Wiesel, die eilige Maus." 7) 

Aan de veranderlijkheid der phantasmata beantwoord het onbe
stendig karakter van de droom. En de veranderlijkheid der 
phantasmata is een overdracht van hun vervloeien in de tijd. 

') Vom Traumbewusztseln, Dl. I, blr. 15. 
э ) Vom Traumbewusztsein. Dl. I, biz. 15. 
*) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, bh. 18. 
*) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 17. 
5 ) Vom Traumbewusztsein, Dl. П, ЬЬ. 428. 
· ) Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 13. 
7J Vom Traumbewusztsein, Dl. I, blz. 13. 
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van het zich niet gelijk blijven, van zowel-het-een-als-het-ander-
zijn. Met het identiteitsbeginsel is het „feit" verdwenen.1 ) Dro
men missen „Gegenständlichkeit". De dingen verliezen hun object
karakter. 

4. De taalkundige benamingen van de gegevens verliezen hun 
eenzinnigheid. 2) 

5. In de droom ontbreekt het geheugen in zijn geestelijke vorm. 
Tengevolge van de verschuivingen van het nu-punt, is het „herin
nerde" meteen ook aanwezig. Eveneens blijft iedere verte in de 
ruimte afwezig. Door het onbegrensd beweeglijk „hier-en-nu" op te 
nemen, ontneemt de dromer zowel aan de verte als aan de nabij
heid hun werkelijkheid, en maakt hij de beweging, die beiden in 
de lichamelijke ruimte verbindt, tot phantoom.3) „Der Traum-
raum, das Phasma des Anschauungsraumes, ermangelt aus Labili
tät seines Jetzt und Hier des Gegensatzes von Ferne und Nähe 
und bietet dergestalt nurmehr das Phasma der Gegenwärtig
keit dar." 4 ) 

6. Tijdens de slaap heeft het subject, evenmin als gedurende het 
dromen, bewustzijn van zijn toestand. Slaap noch droom zijn ooit 
bewustzijnsinhoud van den slaper. De slaaptoestand wordt niet 
onderscheiden van het voorbije waken en de gedroomde werke
lijkheid wordt tijdens het dromen niet beleefd als gedroomd. Wel 
kan men (bij uitzondering) dromen, dat men droomt; als regel 
komt dat voor in de overgangstoestand tussen oppervlakkig sla
pen en ontwaken. Ook dat dromen kan een illusie zijn; andere 
droombeelden geven dan aan de wegvloeiende beelden het karak
ter van onwerkelijkheid. Tenslotte brengt de opflitsende gedachte 
„te dromen" den dromer nog geenszins tot een reflexie, die op 
een lijn te stellen zou zijn met de bezinning op droominhouden, die 
achteraf tijdens de wakende toestand plaats vindt.6) 

*) Vom Traumbewusztseln, Dl. I, blz. 25—26. 
») G.a.W.d.S. blz. 987. 
') G.a.W.d.S. bli 994 
«) G.a.W.d.S. Ыг. 994-995. 
») G.a.W.d.S. blz. 805. 
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H O O F D S T U K VI. 

HET VERSTANDELIJK KENNEN. 

§ 1 . Het abstractieproces.1) 

Bij de bespreking van de waarneming hebben wij er op gewe

zen, dat Klages de Auffassungsakt als een elementaire bezinning 

beschrijft. De Auffassungsakt vormt het draagvlak voor alle den

ken. 2 ) De aanschouwelijke belevingsinhoud wordt door elke bezin-

ningsact, om te beginnen door een waarnemingsoordeel, veran

derd. 3 ) Het waarnemingsproces licht naar aanleiding van het 

aanschouwingsbeeld uit de vluchtende werkelijkheid een individueel 

ding; het biedt een ding aan naast andere dingen, bepaalde eigen

schappen of toestanden van een ding, een bepaalde plaats, waarop 

zich iets bevindt, of de duur van zijn bestaan in de tijd, of pro

cessen, die zich aan een ding afspelen. 4) Daarin ligt reeds het 

begin van het verstandelijk kennen, dat steeds een ontleding, een 

verdere afsplitsing inhoudt (abstractieproces). Alle volgende be

grenzingen, die de geest aan het vrije beleven der werkelijkheid 

stelt, zijn het gevolg of vervolg van de onderscheiding subject

object. Onderscheidingen als ding-ding, ding-tijd, ding-ruimte, 

tijd-ruimte, ding-eigenschap, ding-toestand, subject-subject, subject

toestand, subject-eigenschap enz. worden belemmeringen voor het 

onmiddellijk beleven der werkelijkheid.5) 

Hoe hoger de graad van abstractie, des te meer verwijdert 

de oordeelsact ons van het draagvlak van alle denken, m.a.w. des 

te groter wordt het verlies aan werkelijkheidsgehalte.6) In plaats 

van de volle werkelijkheid komt te staan een net van betrekkingen. 

Dicht bij het aanschouwelijke is dat weefsel nog te vergelijken met 

*) Vgl. Hfdst. III. De waarneming en Hfdst. I, § 5. Methoden. 
2) Ca.W.d.S. blz. 413, noot 50 blz. 1457—1458; Vom Traumbewusztseln, 

Dl. Π, blz. 390. 
3) G.a.W.d.S.. blz. 413. 443, 444. 
«) G.a.W.dS. blz. 88. 
5) Ca.W.d.S. blz. 442. 
·) G.a.W.d.S. noot 50 blz. 1458. 
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een tapijt; in de hoogste abstracties met een spinneweb. * ) „Ein 
Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nach
denkt." 2) „Der Verstand aber miszt und zählt, bringt Fernstes in 
abtastbare und gleichwohl gesonderte Nähe, entschleiert die 
Fremdheit und macht uns „bekannt" mit ihr, verdrängt mit der 
Ordnung die Fülle, entschöpft dem Meere der Bilder die unent-
mischbare Starrheit der Gegenstände, gibt uns für das Geborene 
leblose Dinge, an denen die Zeit zum zernagenden Zahne und das 
Geschehen zum Mahlstrom der Zerstörung wird, kurz, er entwirk-
licht die Wel t und läszt einen Mechanismus zurück, den Betäti
gungsspielraum des Tatverlangens, der, wie er zwingt und fordert, 
auch seinerseits wieder bezwingbar ist, dahingegen erlebbar nur 
als S c h r a n k e des Lebens." 3) 

Klages insisteert op het abstractieproces, dat in de waarneming 
aanwezig is. Word t dat niet erkend, zo zegt hij, dan blijft iedere 
abstractietheorie zwevend. „Nicht die Betonung des Abstrahierens 
in aller Denktätigkeit unterliegt der Kritik, wohl aber die Ver
nachlässigung seiner Beteiligung am Wahrnemungsvorgang. Solange 
nicht im menschlichen Wahrnehmen die Mittätigkeit des mensch
lichen Geistes erkannt ist, hängt jede Abstraktionstheorie in der 
Luft." 4) Indien het waarnemingsobject niets anders was dan een 
vluchtige belevingsinhoud, dan zou onverklaarbaar zijn, hoe het 
denken begrijpend daarvan bezit zou kunnen nemen. Waaraan 
zou in die veronderstelling het object zijn gekende identiteit ont
lenen, waarop alle verder begrijpen betrekking heeft ? 

W a t is abstraheren ? Het bestaat niet in een vergelijken en weg
laten, maar in een afsplitsen en steeds verder splitsen. Het abstra
heren is slechts een begeleidend verschijnsel, een gevolg van dit 
afsplitsen, deze analyse. De eerste splitsing, (d.i. de Auffassungsakt 
in het waarnemingsproces) in een aanschouwelijk gegeven, een 
bewogen lichaam, geeft als producten een lichaam en een be
weging; ten aanzien van het lichaam is dan het karakter der 
beweeglijkheid afgesplitst; daarna wordt ten aanzien van de be
weging een beweging en een snelheid afgesplitst; daarmee zijn 

») G.a.W.d.S. noot 50 bh. H58. 
*) G.a.W.d.S. blz. 451. 
3) G.a.W.d.S. blz. 451. 
*) G.a.W.dS. noot 50 blz. 1456-1457. 
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de karakters van activiteit en passiviteit afgezonderd enz. Aldus 
verdwijnt telkens een „karakter" van het object.1) 

Klages wijst de abstractieleer, volgens welke het begrip boom 
tot stand zou komen door het weglaten van het bijzondere van de 
beuk, van de eik, van de linde enz. van de hand. Wel sluit alle den
ken een abstractieproces in. Bij 'het vormen van begrippen, bij het 
hanteren van denkobjecten van een willekeurige abstractheid vol
gens zekere wetten is het abstractieproces essentieel hetzelfde. 2 ) 

Bij het abstraheren vinden vergelijkingen plaats ; het object van 
vergelijking ontstaat echter niet d o o r de vergelijking, maar door 
de afsplitsing. Met de te vergelijken objecten wordt ook de verge
lijking gegeven.3) 

Naar analogie van de verhouding, waarin het oog staat tot het 
lichaam, zegt Klages, dat het denkobject samenvalt met een „blik
richting" van de geest. De taal vertolkt die zienswijze. Wij spreken 
van „deze tafel hier" met het oog op „die tafel daar"; wij „richten" 
onze gedachten, onze opmerkzaamheid, ons streven, onze wil op 
iets ; onze drift is „gericht" op iets ; wij spreken in zaken van 
geloofsovertuigingen, waarderingen, politieke gezindheid van 
„richtingen".4) Men spreekt van afleiding, benaderen, voortgang 
van dit denkproces. Dit zijn niet louter metaphoren, maar symbo
lisch juiste uitspraken. Het richtingsbewustzijn beheerst ons hele 
geestesleven.5) Denken is een fixerend aanwijzen, en als voort
gaand proces een wisselen van blikrichting, of, zoals Klages het ook 
uitdrukt: „een voortdurende gedragswisseling van de geest". 6) Bij 
een begrip is de geestesrichting van het begrijpen vastgelegd, be
paald. „Begriffe sind garnichts andres als f e s t g e l e g t e R i c h 
t u n g s b e s t i m m t h e i t e n d e s E r f a s s e n s . " 7 ) Sommige 
begrippen zijn complementair, zoals eenheid-veelheid, afzonderlijk-
verbonden, eigenschap-proces, toestand-proces, ruimte-tijd, quanti-
teit-qualiteit, grootte-graad, gelijkheid-verschil, geheel-deel, inner-
lijk-uiterlijk, oorzaak-werking : geen van die begrippen is echter 

>) G.a.W.d.S. noot 50 blz. 1457-1458. 
») G.a.W.d.S.. noot 50 blz. 1455. 
3) G.a.W.d.S. noot 50 blz. 1458. 
«) G.a.W.d.S. blz. 92, 88 ; Gr.dW.vJV.. blz. 265. 
») Gr.d.W.vA. blz. 265. 
·) G.a.W.d.S. blz. 90. 
') G.a.W.d.S. blz. 89. 
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mogelijk zonder een daarin vastgelegde geestesrichting. i) Het wis
selen van richting kunnen wij duidelijk vaststellen aan de hand 
van het gebruik van voegwoorden en voorzetsels : alhoewel, on
danks, indien, tot, voor, en, echter, intussen, toch.2) 

§ 2. Voorstadium van de begripsvorming. 

Aan de begripsvorming gaat vooraf het beleven van overeen
komst in het karakter der verschijnselen. In zakelijk zeer verschil
lende aanschouwelijke eigenschappen kan men iets gemeenschap
pelijks, eenzelfde aanschouwelijk iets ervaren.3) Men ziet oor
spronkelijk bijv. niet die of die individuele boom, maar het boom
achtige of het boom-karakter in dat bepaalde gewas, dat wij eiken, 
beuken, berken noemen; men ziet insgelijks het driehoekachtige of 
het driehoekskarakter in wat het verstand als de driehoek aan
duidt. 4 ) Het overeenkomstige, het wezen, dat in wisselende beeld
vormen telkens opnieuw „verschijnt", noemt Klages de „Bedeu
tungseinheiten" van het primitieve begrijpen.5) In de taal der 
begrippen overgebracht zijn het de algemene kenmerken of de 
soort van de dingen.6) Dat karakter is zeer bepaald; niet 
alles kan ons aandoen als een daemonisch wezen; een lichtgod 
zal nooit als slang, een aardgodheid nooit als adelaar „verschij
nen". 7) Aan die „Bedeutungseinheiten" is het te danken, dat 
voor de vorming van een begrip maar één object nodig is . 8 ) 
Door een verstandsact wordt het boomachtige, het boom-karak
ter geabstraheerd van de aanschouwelijke samenhang, met als 
resultaat een algemeenheid, die in ontelbare gevallen, — maar 
nu identiek — is terug te vinden. 9 ) En wanneer wij het begrip 
van „de driehoek" hebben, kunnen wij verder de scheidingslijn 
trekken tussen object en object en het begrip van de individuele 
driehoek vormen. Het begrip „driehoek fis zodanig" gaat steeds 
vooraf aan het begrip „deze of die driehoek".10) Het menselijk 

η G.a.W.d.S. blz. 89. 
η G.a.W.d.S. blz. 91. 
») G.a.W.d.S.. blz. 422. 
*) G.a.W.d.S. blz. 426, noot 50 blz. 1455. 
5) G.a.W.d.S. blz. 422. 
·) G.a.W.d.S. blz. 426. 
7) G.a.W.d.S. blz. 428. 
») G.a.W.d.S. blz. 423. 
·) G.a.W.d.S. blz. 423. 
" ) G.a.W.d.S. blz. 429. 
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denken is begonnen en begint telkens opnieuw tegenover alles, wat 
nog niet in begrippen gefixeerd is, niet met het kennen van indivi
duele objecten, maar met het kennen van object-karakters. De ont
wikkeling gaat steeds van het logisch meer algemene naar het 
logisch meer bijzondere. „Die Menschheit kommt allzeit und 
überall v o m l o g i s c h m e h r A l ] [ g e m e , i , n e n z u m l o 
g i s c h m e h r B e s o n d e r e n . " 1 ) 

De tendentie tot generaliseren, tot het veralgemenen van de in
houd van een begrip buiten zijn omvang, is een gevolg, een echo van 
het beleven der elementaire overeenkomst in de verschijnselen. 2) De 
„Bedeutungseinheiten", de verschijnende wezens dus, overtreffen 
de daaruit gewonnen begrippen in algemeenheid. 3 ) Wundt gaf 
als voorbeeld, hoe een kind van 17 maanden het woord „eijebapp" 
(Eisenbahn, spoortrein) op een reeks van achter elkaar lopende 
honden overdroeg. Een 4 à 5 jarige knaap zag in een prentenboek 
een groep dieren, die men hem als „Hamsterfamilie" aanduidde en 
wier ronde vormen hem veel genoegen verschaften. Toen hij enkele 
dagen later een jongetje van ongeveer dezelfde leeftijd met bij
zonder ronde wangen tegenkwam, riep hij enthousiast uit : „jij 
kleine, kleine hamsterfamilie". „Hamsterfamilie" was derhalve voor 
den jongen een plastische, a.h.w. kneedbare rondheid, die tot zijn 
gevoel sprak en de zin van het beeld aanduidde. 4 ) 

Klages wees op het feit, dat wij een directe, aanschouwelijke 
kennis hebben van de in de levende natuur gegeven eenheden, 
van echte totaliteiten ; en hij waardeerde het feit, dat elk levend 
wezen, elke plant, elk dier, elke mens zich als eenheid aan ons 
kenbaar maakt, dat ook in de rangschikking en in de samenhang 
van onderdelen van een levenloos geheel een wetmatigheid, een 
„idee", een „leidende gedachte" heerst. Hij stelde deze beschrij
ving als een bijzondere wijze van „verklaring" tegenover de analy
tische verklaring, die de mechanische wetmatigheid nagaat tussen 
onafhankelijke delen. 

„Bedeutungseinheiten" geven het wezenlijke, het overeenkom
stige aan. Het zijn de verschijnselen onder het opzicht van hun 

») G.a.W.d.S. blz. 426. 
') G.a.W.d.S. blz. 421-422 . 
>) G.a.W.d.S. blz. 422. 
«) G.a.W.d.S. blz. 421-422 . 
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geaardheid, voor zover zij door het subject onmiddellijk wordt ge
kend en gewaardeerd. 

Ieder begrip is een abstractum ; niet daaraan ontleent het zijn 
algemeenheid.1 ) Van de twee kenmerken, die een begrip heeft, 
t.w. zijn algemeenheid en zijn omlijndheid, wijst het eerste naar het 
aandeel van het levensproces in alle denken en het tweede op de 
activiteit van de geest. „Wir (haben) in den Strahl der schärfsten 
Belichtung gerückt die beiden, wenn man will, Elemente des Sach
verhalts „Begriff", die wir von andern Seiten früher beleuchtet hat
ten : die vollkommene Abgegrenztheit (Isoliertheit), durch die er 
seine Herkunft aus dem Geiste bezeugt, und die bald gröszere, bald 
geringere Allgemeinheit,'mit der sich an ihm der grenzenlose und 
grenzenlösende Lebensvorgang beteiligt." 2) Betekeniseenheden zijn 
het resultaat van het beleven van een overeenkomst. Wanneer de 
aanschouwelijke karakterverwantschap der ,,beeld"-vormen gege
ven is, grijpt het verstand splitsend en afgrenzend in : de betekenis
eenheid, losgemaakt uit haar aanschouwelijke samenhang, wordt 
vervangen door een begrip; het beleefde verband door een loutere 
betrekking. Om die ontwikkeling of omvorming te verklaren neemt 
Klages aan, dat door een overmatige accentuering van het Verge-
genwärtigungsproces eerst een soort verstarring van de stroom der 
Schauungs-,,beelden" heeft plaats gevonden. Dat is de aanzet tot 
de begripsvorming. 3 ) De betekeniseenheid „warm purper" dreigt 
uiteen te vallen, zodra „purper" wordt voorgesteld en een eigen
schap van een ding wordt. Het voorstellen is het begin voor een 
uiteenleggen (een splitsing): de zakelijke kleur en de zakelijke 
warmte. 4 ) 

Op grond van beleefde overeenkomst legt de taal verband tus
sen bepaalde gewaarwordingen en psychische gemoedstoestanden. 

Indien men de gebruikelijke woorden voor psychische toestan
den nagaat in hun betrekking tot de gewaarwordingskenmerken, 
waaraan zij zijn ontleend, wordt de zekerheid van het gevoels-
oordeel over de lusten en het leed der zinnen voor ons begrijpelijk. 

Bijna alle volkeren noemen liefelijkheid „zoet", en kommer 
„bitter"; geen enkel volk geeft aan de tegengestelde aanduiding 
de voorkeur. Dat getuigt voor de gevoelsverwantschap tussen de 

η G.a.W.d.S. blz. 431. 
') G.a.W.d.S. blz. 433. 
·)' Ca.W.d.S. blz. 387. 
«) G.a.W.d.S. blz. 387—388. 
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vreugden der liefde en het genot van het zoete enerzijds, en van 

de verwantschap tussen het lijden der droefheid en de pijnge-

waarwording van het bittere anderzijds. 

Bitter heeft de eigenschap van onverdeeld storend te worden 

ervaren ; dat blijkt uit de typische verbindingen van dat woord 

met zorg, spijt, nood. Het weldoende karakter van de warmte 

wordt duidelijk uit de verbinding van het woordje „warm" met 

deelneming, gemoed. Op de intensiteit van het „hete" wijst het 

gebruik van „heet" bij begeerte, verlangen. „Gloeiend" is de harts

tochtelijke liefde, eveneens de hartstochtelijke haat. De eigenaar

dige ervaring van onbehagen bij lage temperaturen wordt voel

baar geschilderd door de spreekwijzen van koel, kil en huivering

wekkend optreden. De zin der tegenstelling van wellust en pijn 

wordt verhelderd door hun beider toepassing ; bekend is een wel

lust in de overwinning, van de triomf, en een wrede wellust; bekend 

is smart der ouders over het ontaarde kind, en de zielepijn van de 

minnaar om de trouweloze geliefde. Het woord „zinnelijkheid", dat 

in het volkse en in het religieus-philosophische spraakgebruik van 

oudsher niet zozeer de ontvankelijkheid voor een abstract waar-

nemingsgegeven aanduidt, als veeleer de intensiteit der gewaar

wordingen, heeft de bijkomende betekenis van een mogelijk ten 

offer vallen der ziel aan de pijnen en lusten van het lichaam. 1 ) 

Op de beleefde en symbolisch begrepen overeenkomst berust 

ook de ruimtesymboliek. 

§ 3. Ruimtesymboliek. 2 ) 

Onze voorstellingen zijn doordrenkt van kenmerken der zintuig

lijke ruimte. Wij spreken van : hoogschatten, hogeschool, hogere 

wiskunde, hoge adel, hoge rang, hogepriester, een hoge plaats be

kleden ; van God, de Allerhoogste, van Hoogheid, hoge doeleinden, 

hooghartig, hoogheilig, zich in de hoogte werken, iemand hoog 

houden, streven naar omhoog ; de overhand verkrijgen, opperbevel, 

overste; overmannen, overtreffen; toppunt van geluk, upper ten, 

lage trap van ontwikkeling, laaggezonken; beneden alle waardig

heid, beneden critiek, onderschatten, onderdrukken, onderwerpen, 

het onderspit delven, ondergaan, onderdaan, onderworpen; terneer

geslagen, terneergedrukt; te gronde gaan, gevallen engelen, ge-

i) Vom Traumbewusztscin, Dl. Π, blz. 410—411. 
>) Gr.d.W.v.A. blz. 244—254; A.u.G. 1923 blz. 92-97. 
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vallen meisje, vervallen enz. De symboliek van boven en beneden 
ware met nog veel meer voorbeelden toe te lichten. 

Wij spreken van: opperhoofd, hoofdman, hoofdzaak, kapitaal, 
„Behauptung", op grond van onze waardering van „boven" in 
tegenstelling tot „onder"; van grootmoedig, groothartig, grootheids
waan, grootdoenerij, kleingelovig, kleinmoedig, kleinhartig, ruim
hartig, enghartig, van een ruime en van een enge gezichtskring, 
van langdradig, kortzichtig, oppervlakkig, diepzinnig, grondig, om
dat wij de ruimtelijke afmetingen : grootte, lengte, diepte, hoogte, 
ook waarderend kennen. Geen volk ter wereld noemt onze „hoge" 
tonen diep of laag ; wel zijn er volkeren, bijv. de Grieken, die de 
voorkeur geven aan andere toonqualificaties, bijv. aan spits en 
breed. 

In een dergelijke overdracht van plaatsen en richtingen in de 
zintuiglijke ruimte op tegenstellingen in waarde, komt de specifiek 
menselijke verhouding tot de aanschouwelijke ruimte tot uitdruk
king. 

De richting van boven naar beneden beleven wij tegelijk als 
de valrichting, de bewegingsrichting, waarin zich de zwaarte der 
lichamen uitdrukt. Daarom kunnen ligging op verschillende hoogte 
en karakteristieke tegenstellingen weergegeven worden als stijgen 
en dalen, als licht en zwaar, als drukkend en torsend. 

Het gebruik van hoog en diep (laag) voor toonqualiteiten heeft 
men willen verklaren met de wonderlijke leer der orgaangewaar
wordingen bij het voortbrengen der verschillende tonen ; het strot
tenhoofd gaat omhoog, als men hoge tonen zingt of spreekt, en 
omlaag bij lage tonen. Men raakt met die verklaring in conflict 
met de algemene regel, volgens welke de taal eigenschappen der 
dingen uitdrukt niet met behulp van persoonlijke toestanden, maar 
juist omgekeerd: persoonlijke toestanden met behulp van bepaalde 
eigenschappen der dingen. Maar daarvan afgezien laat de theorie 
geheel onverklaard, waarom de bedoelde tegenstelling ook door 
andere woordparen kan worden beschreven. Hoge tonen zijn, onder 
vergelijkbare omstandigheden, in verhouding tot diepe tonen altijd 
ook helder, licht en spits ; diepe tonen zijn in verhouding tot hoge 
tevens donker, zwaar en breed. Men zou dus moeten vragen: welke 
organen beginnen bij het voortbrengen van hoge tonen te „lichten", 
welke verliezen aan gewicht, welke spitsen zich toe! 

. In de ruimte, zoals wij die beleven, behoren bij elkaar, aan de 
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ene kant : hoog, helder, licht en spits ; aan de andere kant : diep, 
donker, zwaar en breed. W a t zich boven bevindt, moet lichter 
zijn dan wat beneden is ; wat boven is, rust, indien het steunt, 
doorgaans op een bredere basis : de top op de bergen ; het bevindt 
zich in de zone, waarvandaan alle natuurlijke helderheid tot ons 
komt : de zon, de maan en de sterren. 

Als wij die belevingsorde in aanmerking nemen, blijft nog slechts 
te verklaren, waarom wij aan de bovenste reeks vastkoppelen, wat 
wij hoge tonen noemen; waarom wij in de laagste reeks de zg. 
diepe tonen leggen. De oplossing voor deze vraag is te vinden 
in de tegenstelling van vreugde en droefheid. Naast de centri
fugale uitdrukkingswijze der vreugde en de centripetale der droef
heid hebben vreugde, geestdrift, enthousiasme, karakterverwant
schap met de beelden van het stijgen, zweven, vliegen, stralen, 
de helderheid. Wij herinneren aan uitdrukkingen als opsprin
gend van vreugde, zich opgewekt voelen, bevlieging, van vreugde 
stralen, luchthartig. Droefheid, kommer, leed hebben een karak
terverwantschap met de beelden van het dalen, belasten, van 
zwaarte, donkerte, nacht. Men denke aan: zwaarmoedigheid, 
terneergeslagen zijn, neerslachtigheid, gedruktheid, droefgeestig
heid, in de put zitten, somber gestemd zijn, melancholie, zwartgallig
heid. Alle hoge tonen hebben een relatief vrolijk, alle diepe een 
ernstig karakter ; in de natuurlijke geluiden voor neerdrukkende 
gevoelens overwegen regelmatig de diepe vocaaltonen ; bij gevoe
lens van vreugde de hoge tonen. In vele talen drukken de diepe 
tonen een ondergaan, de hoge activiteit uit. In zich zelf gekeerde, 
beschouwende, zwaarmoedige mensen geven de voorkeur aan diepe 
tonen, de opgewekte mens aan hoge.1) 

Klages illustreerde zijn leer ook met de verhouding van buiten 
tot binnen, welke verhouding in vroeger tijden waarschijnlijk die 
van hoogte tot diepte aan importantie overtroffen heeft. Daarvoor 
pleiten de bouw van oude nederzettingen rond de marktplaats, rond 
het koninklijk slot ; de tempel stond in het midden ; de huiselijke 
haard werd voor het matriarchale denken een heilig symbool. 

1) Klages wijst op een proef van Krukenberg in „Der Gesichtsausdruck des 
Menschen". Hij liet drie kinderen een en dezelfde melodie met la-la-la weergeven, 
een keer heel diep, daarna zo hoog mogelijk. Bi] het lage zingen vertoonden de 
kinderen de uitdrukking van een bijna sombere ernst, bij een hoog zingen die van 
een dergelijke vrolijkheid, dat een onbevangen toeschouwer, niet wetend waar 
het om ging, zou vermoeden, dat de kinderen aan het lachen waren. 

134 



Er zijn veel uitdrukkingen voor de verhouding buiten-binnen. Het 
doel der schijf ligt in het midden : wie anderen, door welke gaven 
ook, „overtreft", heeft kans het „middelpunt" te worden en een 
„kring" te vormen van partijgangers en vereerders. De meeste 
maatschappelijke „kringen" hebben dergelijke „middelpunten".2) 

De geocentriek, met het middelpunt der aarde tot uitgangspunt, 
werd oorspronkelijk geheel waarderend bedoeld. Indien wij dat 
indachtig blijven, kunnen wij begrijpen, waarom in bepaalde om
standigheden juist aan het beneden tegenover het boven de bepa
lende macht toekomt. Het woord „grond" kan ons inlichten. Als 
steunvlak der bergen, als fundament van gebouwen en bodem 
de'r gewassen, als bedding der rivieren en meren, is de grond zinne
beeld der aarde zelf, de grens van het rijk van de nacht tegenover 
het rijk van het licht der levenden ; wie of wat het leven verliest, 
„gaat te gronde". Anderzijds is de grond de bewarende, verwek
kende en voedende bodem : de stad wordt „gegrondvest"; de man 
van wetenschap moet zich „grondig" zijn stof eigen maken en 
soms weer van de „grond" af opnieuw beginnen. 

De symboliek van de „grond" gaat verder dan ons aanschou
welijk vermogen reikt; de meest abstracte theorie heeft haar funda
menten, haar „Grundlagen", grondslagen, grondtrekken, grondbe
grippen ; zelfs de mathematische bewering wil „gegrond" zijn. Een 
rechter dringt door tot de „grond" van de zaak en een geleerde 
peilt naar de „grond" der dingen. Hier raken wij aan de bete
kenis van grond of bodem als diep gelegen iets en denken aan 
de tegenstelling diep—oppervlakkig. 

Diep, in tegenstelling tot vlak, heeft betrekking op de richting 
naar beneden en naar binnen. De waardering van de richting 
naar beneden overheerst in uitdrukkingen als : in diepe slaap vallen, 
diep in gedachten verzonken zijn, diepe tonen, diep blauw, diepe 
schaduw, diepe eerbied, diepe deemoed ; de waardering van de 

' ) Ook de heidense vroomheid heeft evenals de Christelijke „de weg naar 
boven" betreden; men aanbad de goden van het licht. Aan die periode is, 
naar Klages meende, voorafgegaan een periode, waarin de goden en de zielen 
der voorvaderen, die zich , .beneden" bevonden, machtiger waren dan de goden 
„boven". Voor de oudste vroomheid zou het ruimtesymbool voor de alles
beheersende waarde niet het hoogtepunt, maar het middelpunt zijn geweest. Ten
gevolge van de „Umwertung aller Werte" door het Christendom moest die 
oude ruimtesymboliek plaats maken voor de trappen naar „omhoog". (Nietzsche 
und seine Handschrift in: A.u.Ch. noot 54). 
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richting naar binnen in : diepe ernst, diepe stilte, diepe vrede, 

diep gemoed, diepe liefde, geheel in iets verdiept zijn. Een diepe 

blik is meteen een ruime blik ; de verte is immers niets anders 

dan de d i e ρ t e der ruimte ; de „diepzinnigheid", waarin zich aan 

de geest vergezichten openen, is een vorm van het ver-zien, waar

door zich de oorspronkelijke mens (op grond van het overheer

sen van het Schauen over het gewaarworden) uit het dierenrijk 

verhief. 

§ 4. Natuurlijke verwantschap tussen zien en denken. 

Klages spreekt van „die Begriffsverwandtschaft des Augen

scheins". Het is de verwantschap van het ogenschijnlijke, van 

wat aan de ogen verschijnt, het zichtbare, het waarneembare ener

zijds met het begrip anderzijds. Het zichtbare werd basis voor 

het begrip, echter niet op grond van het overheersen der gezichts

indrukken. Veeleer omgekeerd. 1) Het zichtbare kwam in de zin

tuiglijkheid van de mens tot overheersing met de ontwikkeling van 

het denken, dat tot basis voor zijn tijdloze objecten slechts die 

trekken der verschijnselen kon benutten, die tijdloos zijn. 2) De 

verwantschap tussen het ogenschijnlijke, zichtbare en het begrip 

is gelegen in de relatieve starheid der vormen. Het ideologische 

denken verwarde het zichtbaar starre met het begripmatige.3) 

Echter niet alles, wat tot de wereld van het ogenschijnlijke behoort, 

staat dichtbij de dingen en dus bij de begrippen. Niet bijv. duister

nis, schemering, nevel, dag, licht enz., want deze zijn ongevormd. 

Men spreekt van „warm rood" en niet van „rode warmte", omdat 

wij gewend zijn, ons het rood „gestaltet", ni. aan vormen gebon

den, voor te stellen en daar het dientengevolge aan geaardheid ver

liest, wordt het minder geschikt ter aanduiding van een karakter. 4 ) 

Omdat het gezichtsbeeld een vitaal analogen is van het denk

beeld, ontstond er vanaf het begin een wisselwerking tussen v o r m 

(Gestalt, ειάος, „Idee") en begrip. De beklemtoning van het „Ge

staltliche" der natuur is niet een heen-wending naar de wereld 

der beelden, maar een afwending van het gemoed. Wanneer men 

») G.a.W.d.S. blz. 294-295. 
') Ca.W.d.S. blz. 295. 
») Ca.W.d.S. blz. 295-296. 
«) G.a.W.d.S. blz. 298-299. 
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zich heden weer gedrongen voelt aan het visuele gebied het 
woord „gestalte" te ontlenen voor iedere soort van wederzijdse 
afhankelijkheid van situaties, dan is dat nogmaals een demonstratie 
van de verwantschap van het zichtbare met het begrip. !) 

De etymologie en het taalgebruik bevestigen het verband tussen 
de gezichtszin en het begrip op veelvuldige wijze. Weten gaat terug 
op de Idg. wortel wid, die ongeveer „zien en vinden" betekent 
(Sanskr. vid = vinden, Gr. = ¿deïv Lat. videre = zien. Got. 
vitan = beschouwen ). 2 ) Denken is het factitivum van dunken — 
schijnen, m.a.w. denken = maken, dat iets schijnt.3) 

Beschouwen, aanschouwing („Anschauung") betekenden, vóór
dat zij door het denkend taalgebruik werden veralgemeend tot 
opvattingswijze, „Anschauungsweise" ( = „ziens'wijze), wereldbe
schouwing, en dus aan theoretische overtuigingen gelijkgesteld 
werden — oorspronkelijk: waarnemen met de ogen, zien. Ook het 
van zien afgeleide woord „zicht" werd tot uitgangspunt genomen 
voor talloze wijzen en wegen van kennisname en de daarbij aan
sluitende gedragswijzen: inzicht, overzicht, opzicht, aanzicht, uit
zicht, vergezicht, voorzichtig, doorzichtig ; voorziening. Voorzie
nigheid, ziener, helderziende. Zelfs de pianostemmer „ziet", dat de 
snaren niet in orde zijn, men houdt iemands rechten in het oog, 
kijkt iemand op de vingers, ziet zijn vriend in gevaar, ziet zich
zelf op een hoge post, wil zijn vijand vernietigd zien, men ziet, 
dat men „opgelicht" (hinters Licht geführt) wordt. Men kan in zijn 
gedragingen in het oog houden ( = acht slaan op, rekening houden 
met, in het Duits: Berücksichtigen, Rücksichtnehmen) zijn vriend, 
zijn hond, zijn vermogen, zijn zaak, zijn goede naam, de gemeen
schap, het jaargetijde, de politieke situatie enz. 4 ) 

Iets is evident ; men spreekt van een klare geest, een helder 
hoofd; het is duidelijk, klaar, klaarblijkelijk, „Aufklären"; er gaat 
iemand een „licht" op, verklaring ; van vreugde stralen, somber 
gestemd („trübselig", „heitere ( = heldere) Stimmung".5) 

Het zelfstandig woord, dat met het achtervoegsel „heid" cor
respondeerde, betekende in het Middelhoogd. „toestand, geaard-

») Ca.W.d.S. blz. 293, noot 42 blz. 491. 
») G.a.W.d.S. blz. 1168. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 263; G.a.W.d.S. blz. 1168. 
«) Gr.d.W.vJV. blz. 135. 
5) Gr.d.W.v.A. blz. 137. 
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heid" en gaat op een woord voor „glans, schijn, zien" terug. Dus 
de abstracte woorden, eindigend op -heid of -schap, als vrolijk
heid, oprechtheid, boosheid, waarheid, mensheid, wetenschap, 
buurtschap, jongelingschap, dronkenschap enz. gaan op een con
crete situatie terug. * ) 

Voorstellen heeft van de aanvang af zich heen en weer bewogen 
tussen „iets aanschouwelijk voor ogen stellen" en „iets beduiden". 
Met de nadruk op het aanschouwelijke betekent het een innerlijk 
tegenwoordig hebben van vage, onlichamelijke, onvolledige, onbe
paalde, vluchtige beelden. Legt men de klemtoon op het betekenis
gehalte, dan heeft voorstellen de zin van aan iets denken. 2 ) 

§ 5« Functie der begrippen. 

Begrippen hebben een tweevoudige functie : een aanduidende 
en een begrijpende functie. De aanduidende functie is ook te noe
men een verwijzende functie ; de begrijpende functie is een orde-
mende functie. N u eens heeft de ene dan de andere functie de 
overhand. 3 ) Als wij de woorden gelijkheid, versdiil, hetzelfde, 
eenheid, veelheid, meerderheid, minderheid, getal, zijn, ding, ge
wicht, mogelijkheid, onmogelijkheid, waarschijnlijkheid, zekerheid 
gebruiken, hebben wij de indruk, dat hetgeen wij met die woorden 
bedoelen, geheel begrepen, geheel en al definieerbaar is. Toch 
schuilt ook daarin nog iets, wat niet begrepen is. Het onbegrepene 
dringt zich op, indien wij letten op de betekenis van woorden als 
nacht, lente, jeugd, koude, duisternis, gloed, bruisen, wonder, toe
val, geheim, werkelijkheid, gebeuren, beleven, oneindigheid (alle 
in eigenlijke, niet in overdrachtelijke zin gebruikt). Bij die woorden 
is de begripsbepaling moeilijker, of liever, zij houden naast het 
bepaalbare veel onbepaalbaars in. Het is geen toeval, dat de eerste 
reeks woorden veel gebruikt wordt in het spraakgebruik der wis
kunde, mechanica en logica, en dat de tweede groep meer voorkomt 
in de dichtkunst. 4 ) 

De onderscheiden functies der begrippen wijzen op twee rich
tingen van denken en van onderzoek, die zeer uiteen lopen. б ) 

») G.a.W.d.S. blz. 1174. 
') G.a.W.d.S. blz. 292. 
») G.a.W.d.S. blz. 9 2 - 9 3 . 
*) G.a.W.d.S. blz. 93. 
6) G.a.W.d.S. blz. 93. 
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Met de eerste groep van woorden ordenen, begrijpen wij verstan
delijk gekende objecten en helderen wij hun onderlinge betrekkin
gen op; met de tweede groep worden wij betrokken op de wer
kelijkheid der verschijnselen en gedwongen daarop acht te geven. ! ) 
Logisch zijn beide groepen van begrippen abstract. De eerste zijn 
echter „begriffsschwache Bedeutungswörter", de laatste zijn „be
deutungsarme Begriffswörter"2) Met het veelvuldiger gebruik van 
begripswoorden neemt de oppervlakkigbeid van het denken toe; 
met dat van de betekeniswoorden neemt de diepte van het denken 
toe. 3) 

Wanneer wij trachten weer te geven een begrip, dat wij hebben 
van een zaak, dan zijn wij geneigd uitsluitend de omvang van die 
begripsinhoud en het verschil ten opzichte van andere begrippen 
aan te geven. Wij houden niet uiteen, wat „begrepen" werd en wat 
slechts door de begrippen werd aangeduid.4) Ter toelichting van 
Klages' bedoeling wijzen wij erop, dat met geleerdheid, met weten 
niet het laatste woord gezegd is over de werkelijkheid. Men denke 
aan de waardering van kunst. W a t niet werd begrepen, maar werd 
beleefd en dus slechts kon worden aangeduid, is het betreffende 
deel der aanschouwelijke werkelijkheid. 

Men mene niet in een begrip de volle werkelijkheid te hebben 
begrepen. Ieder begrip duidt iets aan, wat begrepen is, — en daar
mee bedoelt Klages klaarblijkelijk: „te definieren" is, — en tevens 
iets onbegrijpbaars, nl. iets, dat alleen aanschouwelijk kenbaar is, 
en slechts beleefd en aangeduid kan worden. 5 ) Wij herinneren den 
lezer aan wat boven gezegd werd over het begrip als richtingsbepa-
ler van de geest. Wie het begrip „rood" heeft, moet ook bijv. het 
begrip „blauw" hebben, zegt Klages, en begrijpt met het begrip 
rood tevens het verschil tussen rood en o.a. blauw. Maar als wij 
het begrip „rood" gebruiken, zijn wij tevens gericht op en bedoelen 
wij mede de qualiteit van de indruk van rood, welke aanschou-
wingsinhoud niet begrepen kan worden, ook niet door het aan
geven van het verschil van rood met honderdduizend andere kleu
ren. Men zou een blindgeborene het verschil tussen rood en blauw 
wel kunnen leren begrijpen, meent Klages ; men kan hem echter 

») G.a.W.d.S. blz. 93. 
») G.a.W.dS. blz. 94, 1018-1019. 
») G.a.W.d.S. Hfdst. 14, blz. 93. 
«) G.a.W.d.S. blz. 88. 
») G.a.W.d.S. blz. 94-95. 
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geen kleur aanschouwelijk Ieren kennen. De onbegrijpbare aanschou-
wingsinhoud „rood" wordt door mensen met normale gezichtszin 
met het begrip „rood" meegedacht, inzover de blikrichting van de 
geest bij het begrip „rood" met de blikrichting op blauw een andere 
is, of, zoals Klages het uitdrukt, inzover de ene blikrichting met de 
andere een imaginaire hoek vormt. W a t in eigenlijke zin begrepen 
wordt, dat is geenszins het phantasma rood en blauw, maar de 
verhouding der twee blikrichtingen tot elkaar. !) 

Alle begrijpen bestaat in een nauwkeurig bewustworden van de 
(imaginaire) hoek van twee blikrichtingen van de geest ; het be
staat niet in het begrijpen der haar kruisende belevingsinhouden. 
Nooit wordt iets anders dan een richting begrepen (in verhouding 
tot een tweede); die richting kan meteen een aanduiding betekenen 
van datgene, wat de aanleiding vormde van haar ontstaan : de 
nooit te begrijpen, enkel te beleven inhoud. 2 ) 

In het denkproces kan het phantasma op den duur geheel ver
dwijnen, wanneer de blikrichting van de geest vastgelegd is. Soms 
komen processen, waarin iets tegenwoordig wordt gesteld (door
gaans voorstellen genoemd), het denken te hulp. Veelvuldiger storen 
die processen het denken. Dikwijls is moeilijk uit te maken wat in 
voorstellingen gegeven is. Wórd t er iets voorgesteld en wát dan, 
als wij „alhoewel" gebruiken, dat iets anders betekent dan „des
ondanks", „echter", „toch"? Meestal vindt bij het denken geen 
voorstellen plaats, zegt Klages. 3) 

Ieder begrip kan dus dienen vooreerst om de betrekking van 
een object tot een ander object vast te stellen, vervolgens ter 
aanduiding van de onbegrijpbare, zinnelijke inhoud, of juister ge
zegd ter verbinding van het begrip met de nooit te begrijpen be-
levingsgrond, die door het begrip wordt voorondersteld en waaruit 
het begrip geabstraheerd werd. 4 ) W i e spreekt over „deze tafel 
hier", ter onderscheiding van „die tafel daar", heeft adaequaat 
uitgedrukt, dat het om twee onderscheiden tafels gaat ; wij hebben 
begrepen, dat hij twee verschillende objecten bedoelt. Wijst hij 
afwisselend met de vinger op de in de concrete situatie aanwezige 
tafels, dan dienen zich hun zinnelijke beelden aan, die de grond 

·) G.a.W.d.S. blz. 89-90. 
') G.a.W.d.S. blz. 91. 
») Ca.W.d.S. blz. 90—91. 
«) G.a.W.d.S. blz. 92-93 . 
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vormen voor het begripmatig onderscheiden.1 ) De functie van 
de wijzende vinger zit ook in het begrip, dat als vastgelegde rich
ting van de geest naar de aanschouwelijke werkelijkheid wijst, die 
voor het begrenzende, vast-stellende oordeel onbereikbaar is. De 
verwijzende functie is retrospectief, centripetaal 2 ) ; de ordenende 
of begrijpende functie is naar buiten gekeerd.3) Wijzen is niet 
te herleiden tot een of andere vorm van grijpen, dat de aanschou
welijke oorsprong vormt van het specifiek menselijk begrijpen. 
Mens en dier grijpen, alleen de mens kent het wijzend gebaar.4) 

Grijpen is een omvatten (umgreifen, umfassen) met de hand; 
begrijpen is een geestelijk in bezit nemen.5) Het is geen toeval, 
dat het taalgebruik van iemand, die zijn rechten op een zaak doet 
gelden, zegt hij „lege die Hand darauf", dat het woord „aantas
ten" zijn symbolische betekenis van pijn-doen nog niet heeft ver
loren (iemands waarde of eer aantasten). e ) Om een object in bezit 
te nemen, moet het subject de afstand in ruimte en tijd, die het 
scheidt van het object, doorlopen. Om een verwijderd object gees
telijk in bezit te nemen, moet het veraf-zijn als zodanig geobjec
tiveerd en de begrepen afstand berekend worden. Vandaar, dat 
de geest zich toespitst op het meten van objectieve afstanden in 
tijd en ruimte. Het vernuft der technici brengt de verwijderde plaat
sen van de aardbol met fietsen, spoortreinen, auto's, vliegtuigen, 
telegraaf, telephoon, radio dag aan dag meer binnen het bereik.7) 
Denkobjecten hebben nabijheids-karakter, zegt Klages. 8 ) 

§ 6. Het wijsgebaar. » ) 

Het wijsgebaar veronderstelt een overwicht van de gezichts
waarneming over het tasten. Het maakt deel uit van een proces, 

') G.a.W.d.S. blz. 92. 
') G.a.W.d.S. blz. 95. 
*) G.a.W.d.S. blz. 96. Het naar bulten gekeerde denken, dat In idealistische 

richting gaat, volgt de aanleg van de gezichtszin tot voorstellen; het materialis
tisch denken ligt in het verlengde van de tastzin, die „belichaamt". (G.a.W.d.S. 
blz. 338—339). 

«) G.a.W.d.S. blz. 96. 658 ; Gr.d.W.vA. blz. 264. 
») G.a.W.d.S. blz. 430. 95. 
·) G.a.W.d.S. blz. 840. 
7) G.a.W.d.S. blz. 840. 
e) G.a.W.d.S. blz. 1014, 1216. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 262—268; A.u.G. 1923 blz. 93—94 (vgl. Hfdst. 

VIII, § 6). 
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dat het subject met het lichamelijk-nlet-nabije in verbinding stelt, 

en dat zijn natuurlijk hoogtepunt vindt in het mikken (viseren). 

De aard van de wijsbeweging blijkt uit het gebaar zelf. Al mag 

de leraar de cijfers en letters op het bord met een stok aanraken, 

toch zou het wijsgebaar nooit ontstaan zijn, indien alleen de voor 

de hand bereikbare objecten de demonstratiedrang hadden geprik

keld en indien de mens niet in vitaal verband stond met de objecten, 

die in het geheel niet gegrepen kunnen worden zoals de zon, de 

maan, de sterren, de wolken, de onbeklimbare bergtop. Of althans op 

het ogenblik niet gegrepen kunnen worden, zoals de stamgenoot 

aan de andere kant van de rivier, een vluchtend ree, en de hoog-

hangende boomvrucht, of die hij niet durft te grijpen (de beer, 

de vlam ). * ) In het dier wekten dergelijke omstandigheden een drift 

om er heen te lopen, tot wegvluchten, tot klimmen enz., echter 

nooit de drang, de prikkel uit te beelden of hem aan te wijzen 

door een richtinggevende houding. 2 ) De zin van het wijzen ligt 

niet in het aangeduide doel, maar in het aangeven van een 

richting. 3 ) 

Het wijzen vooronderstelt dus een kijken, dat door het relatief 

verre als verwijderde geboeid wordt . 4 ) Bij het neerzien op iets 

heeft zich het opkijken naar iets gevoegd. Hier ligt de oorsprong 

van het wijzen en zijn samenhang met de gang rechtop. 

Het wijsgebaar behoort (evenals de grijphand, het vermogen 

werktuigen te maken en de heerschappij over het vuur) tot de 

specifieke kenmerken van de mens. Het vormt een geheel met de 

drie volgende onderscheidingskenmerken tussen mens en dier: het 

denkvermogen, de benoemende taal en het rechtop gaan. 

Verschijnselen en „Wesen", die voor een toegrijpen onbereik

baar zijn, kunnen doorschouwd en aangewezen worden. Daarop 

berust het denken. Gegevens der Indogermaanse talen, zo meent 

Klages, bewijzen, dat het oorspronkelijke denken niet een begrij

pend, maar een aanduidend denken was. Zeggen en aanwijzen 

werden gelijk gesteld; het zegbare werd opgevat als het aanwijs-

η G.a.W.d.S. blz. 96 ; Gr.d.W.v.A. blz. 266. 
' ) G.a.W.d.S. blz. 658. 
») Ca.W.d.S. blz. 96. 
*) In het kijkend gezicht van den leeuw, die in de steppe woont, en van 

sommige grote roofvogels, gelijk de adelaar, die gewend zijn vanuit de hoogte 
relatief ver te kijken, valt enige overeenkomst te herkennen met het menselijk 
gezicht. (G.a.W.d.S. blz. 268). 
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b a r e . 1 ) Ons „wijzen", gevormd uit „wijs" = weten, betekent 

eigenlijk: iemand wetend maken; dat zit nog in het woord „onder' 

wijzen". Denken is — zoals boven gezegd — volgens Kluge, facti-

tief bij dunken, dat oorspronkelijk schijnen betekent; dus denken 

= maken, dat iets schijnt. Uit deze gegevens concludeert Klages, 

dat het denken oorspronkelijk de verschijnselen gold en het uiten 

der gedachten steeds gesteund werd door de wijsvinger. 

Met het spreken en denken is het pantomimische gebaar o n-

afscheidelijk verbonden. Het wijzen is niet ontstaan uit de ex

pressieve grijpbeweging. Anders zou het onverklaarbaar zijn, 

waarom hond of kat, die wel onmiddellijk verstaan, als wij hen 

iets willen afnemen, niet verstaan, als wij op iets wijzen. Wanneer 

wij arm en wijsvinger strekken, dan kijkt de hond naar de bewe

ging onzer ledematen en springt hij misschien blaffend omhoog 

in de verwachting, dat wij met hem zullen spelen of hem een 

lekker hapje zullen toereiken, maar hij voelt zich geenszins 

gedrongen naar een object te zoeken in het verlengde van de wij

zende vinger. Het dier bezit geen wijsgebaar en verstaat het niet. 2 ) 

Het verstaan der grijpbeweging vereist slechts de virtuele innerlijke 

meebeweging met het zakelijke bewegingsverloop; de wijsbeweging 

vereist het aanschouwen van een richting, dus een beleefd beeld der 

zinnelijke ruimte. De grond van de pantomime ligt dus niet in de 

beweging zelf, maar in de aanschouwelijke verhouding van een 

lichaamshouding tot de waarnemingsruimte. 

Omdat op de gebarende spraakklank een heenwijzen kan volgen 

naar het bedoelde, wordt hij tot benoemende taaiklank. En hij ver

krijgt daardoor telkens nieuwe mededelings-waarden, omdat de 

benoemingen het kenmerkende van aanwijzen raken. Z o ontstond 

de klasse van onmiddellijk aanwijzende woorden of demonstrativa 

als hier, daar, deze, die, die daar, aan deze kant, aan de andere kant, 

heen, weg; eveneens de tijdsbepalingen: voor, na, later; verder ook 

de onderscheidingstekens der naamvallen. Voor wie dat aanneemt, 

') Idfl. wortel van -wijzen Is dik, Sanskr. die = laten zien. Gr. δείκνυμι 
= toon, Lat. dico = zefl, Got. gateihan = aantonen, verkonden, zeggen. Even
eens gaat het Gr. φήμ" en γάσκω = uiten, zeggen, uitspreken, terug op de 
wortel pha, Sanskr. ba, en betekende dienovereenkomstig oorspronkelijk: schijnen, 
zowel als: doen verschijnen. Het tegenwoordige „duiden", Oudhoogd. diuten = 
wijzen, aanwijzen, betekende (volgens Paul) aanvankelijk: met de vinger naar 
iets wijzen. (Gr.d.W.v.A. blz. 263). 

J ) G.a.W.d.S. blz. 96, 658. 
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wordt de rijkdom aan grammatische vormen en de onpractische 
klankenrijkdom der primitieve talen begrijpelijk; vergelijk daarmee 
de Engelse taal. 

Indien men „zin", in plaats van het te verwarren met doel of 
begrip, neemt in de betekenis van wezen, beeld, dan duidt de naam 
symbool of zinnebeeld met nauwelijks te overtreffen scherpte de 
taalkundige oerklank aan, d.i. de taalklank vóór het ingrijpen van 
het zakelijk oordeelsvermogen en onafhankelijk van zijn toepassing 
in dienst der mededeling.1 ) 

Een „wezen-weergevend" teken houdt immers niet slechts be
tekenis in, zoals het symptomatische uitdrukkingsverschijnsel, maar 
het is meteen een teken, dat de betekenis, die het inhoudt, boven
dien weergeeft, uitbeeldt en dientengevolge kan menen. Het uit
beeldend, gebarend vermogen van de taalklank is nog niet het
zelfde als zijn benoemingskarakter. Dit immers wil zeggen, dat 
de klank als teken iets aanduidt, dat geheel van hem verschilt. 
Het verschil tussen de inhoud van een demonstratie door de spraak-
klank en de benoemingen kunnen wij benaderen, indien wij dat
gene, wat wij kunnen beluisteren in onomatopeeën, vergelijken met 
wat zij bedoelen. De overgang van de gebarende klank naar de be
noemende klank vereist een inperkende bepaling en daarom een me
thode, die door de bepaling aan te brengen, meteen overdraagt. 
Welnu dat doet de uitbeelding door gebaren, waarvan een enkel 
echter alle overige in werkzaamheid achter zich laat en daarom 
het oergebaar genoemd verdient te worden, nl. het wijsgebaar.2) 

De taalkundige oerklank moet onwillekeurig ontstaan zijn, 
voordat hij tot mededelings-doeleinden kon dienen. Eveneens moet 
het wijzend gebaar onwillekeurig ontstaan zijn, voordat het kon 
wijzen en steun kon verlenen bij de verandering van de gebarende 
klank in de tegelijk noemende klank. Vragen wij naar de aard van 
de drang, die uit het gebarend gedrag het aanwijzen deed ontwik
kelen, dan stoten wij op dezelfde aandrift, die het subject er toe 
zette, „zich langer te maken" en van vier benen zich op te richten 
tot het staan en lopen op twee benen, d.w.z. tot het scherp onder
scheiden gebruik van benen en armen. Aan beide houdingsaan
driften ligt de verte-relatie ten grondslag. Dieren zijn op hun buit 

η Gr.d.W.v.A. blz. 262. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 263. 
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in de verte als buit gericht en niet op de verte als verte; dus valt 
daaruit de drang tot zich oprichten niet af te leiden. 

Met het zich oprichten gaat gepaard een verruiming van de 
gezichtskring. De aandrift tot Jichamelijk-langer" worden kan 
slechts voorkomen bij individuen, waarbij, dank zij het overwicht 
van het Schauen over het gewaarworden, de niet-dierlijke drang 
tot verwijding van de gezichtskring aanwezig is. Door die voorbij
gaand aangenomen nieuwe houding vindt feitelijk in veel geval
len een verruiming van het gezichtsveld plaats en wordt niet zel
den iets voor het subject zichtbaar, dat zijn verwondering wekt. 
Uit de drift tot kijken in de verte kan de i m p u l s tot wijzen 
ontsprongen zijn. Een kind, dat iets ongewoons ziet, zegt lang
gerekt „aaah" en heeft een drang tot wijzen. Het streven naar ver
ruiming van zicht en verdieping van inzicht begon dus niet eerst 
bij de Grieken met de verwondering. 

Het overwicht van het Schauen over het gewaarworden stelt de 
mens in staat tot het ontvangen van „Erscheinungscharaktere" der 
verschijnselen en tot het vormen van „wesendarstellende" tekens. 
Uit het overwicht van het aanschouwen over het toegrijpen ont
wikkelde zich het richtings-„bewustzijn"; en daaraan is het ver
mogen tot mikken en wijzen te danken. Zonder dat richtingsbe-
wustzijn kunnen „schilderende" gebaren niet ontstaan. 

§ 7. Het symbolische denken en het begrijpende denken. 

Het denken, dat de beleefbare overeenkomsten der verander
lijke verschijnselen, hun wezen, de betekeniseenheden leert ken
nen, noemt Klages het symbolische denken. Het symbolische den
ken is „seelenmäszig, wesenmeinend, biocentrisch, lebensabhängig, 
lebensgefesselt, prometheïsch"; het is nauw verwant aan het schau
ende waken; het zoekt „Bedeutungseinheiten". Het begrijpende den
ken leert definieerbare, onderscheiden zaken kennen, losgemaakt uit 
hun beleefde verband; eveneens de objectieve tijd en de objectieve 
ruimte, betrekkingen, de samenhang van oorzaak en gevolg. Klages 
noemt het daarom ook wel het zakelijke denken of het objectieve 
denken. Het is een „verstandesmäszig, wesensvemeinend, gegen
ständlich, dingbezogen, begrifflich, begreifend, lebensgelöst" 
denken.1) (Vgl. diep-oppervlakkig denken). 

») Ca.W.d.S. Hfdst. 36, blz. 374, 1192. 

10 H 5 



De symbolische, mythen-vormende denkwijze der voorhisto
rische mensheid werd gedragen door het heden ten dage nauwe
lijks meer navoelbare overwicht van het droomwaken over het 
bezinnende waken. Het destijds onbekende overwicht van het 
bezinnende waken heeft de bijna phantasieloze begripsmatigheid 
van de „beschaafde" gezindheid voortgebracht.1 ) 

Voor het zakelijke denken bestaat de werkelijkheid uit dingen. 
Deze zijn het skelet van de werkelijkheid. De wezenheden van het 
symbolische denken zijn voor het zakelijke denken — als wij mens 
en dier uitzonderen — fantastische verzinsels. De dingen zijn voor 
het symbolische denken werktuigen in dienst der levensverschijn-
sèlen of verblijfplaatsen der wezens (idolen). „Während aber im 
begrifflichen Denken die Dinge das Wirkliche sind oder etwa das 
Knochengerüst der Wirklichkeit, die Wesen blosz eine phantas
tische Erdichtung (mit der allerdings nun widersinnigen Ausnahme 
von Tier und Mensch!), sind umgekehrt im symbolischen Denken 
die Wesen das Wirkliche, die Dinge dagegen entweder unbe
dachte und nur im Dienste der Lebenserscheinung benutzte Werk
zeuge oder Wesenaufenthaltsstätten." 2 ) 

Als wij spreken van een bezwaard gemoed, een warme kleur, 
dan gebruiken wij een inzicht van het symbolische denken. Het 
objectieve denken brengt geen verband tussen lichaamsgewicht 
en gemoedstoestand, tussen de optische en thermische eigenschap
pen; evenmin tussen de tonen en de positie in de ruimte, wan
neer wij spreken van hoge en lage tonen. Symbolisch denkend, 
wordt tussen boven in de ruimte en de hoogte van een toon over
eenkomst in qualiteit beleefd; zo ook het kenmerkende wezen 
van warme kleuren. Het objectieve denken vormt uit die beleefde 
kenmerken algemene begrippen en stelt zakelijk vergelijkend be
trekkingen vast tussen luchttrillingen en een zakelijke toon; daar
tussen is geen te beleven overeenkomst. 3) 

De zakelijke denkwijze benut de symbolische inzichten tot verge
lijking van de dingen en ook bij het zoeken naar de kenmerken van 
verschijnselen. Zij zet in de plaats van de samenhang der „beel
den" een systeem van dingen. De denkend onderscheiden indivi-

>) G.a.W.d.S. blz. 807. 
») Ca.W.d.S. blz. 385. 
o) G.a.W.d.S. blz. 385. 
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duele dingen worden op hun oorzaken betrokken. 1 ) Bij de „ding-

artige" symbolen is echter geen sprake van slechts gelijkenissen of 

zinnebeeldige voorstellingen.2) Omdat de slang zich tot een cirkel 

rolt, w a s zij voor de Pelasgische symbolici de kringloop van het 

leven en bracht haar zinnelijke aanwezigheid zegen over het huis 

en genezing aan de zieke. Omdat de vogel geluidloos wegvliegt 

naar de verte, w a s hij symbool der dwepende ziel en de nood

lot-aankondigende bode. 3 ) De verklaring, die men in de tweede 

helft der 19de eeuw gaf van de symboliek, dat de primitieve mens 

de voorstelling der dingen (feiten) met de dingen zelf had verwis

seld, was onzinnig. Niet beter is de mening, dat de primitieve 

mens de beelden van zijn wensen met de feiten zou verwisselen. 

Alleen Bachofen begreep iets van het symbolische denken, zegt 

Klages. 4 ) 

Er zijn twee vormen van identiteit: de begripmatige identiteit 

en de wezensidentiteit.6) De eerste berust op vergelijking van 

zaken, de tweede op overeenkomst van „beeldvormen". Tussen 

de „beelden" is wel verband, echter niet omdat dat verband 

gedacht wordt. e ) Wij noemen voorbeeld en nabeeld overeenkom

stig, alhoewel het weten, dat het twee objecten zijn, in het geheel 

niet wordt aangetast. Het wekt verwondering, welke objecten en 

situaties wij geen ogenblik dralen voor identiek te houden, hoe 

onmogelijk het ook is, die demonstrerend te vergelijken: boom

zaadkorrel, dier-ei, wolk-sneeuw-ijs, water-zuurstof en waterstof. 7 ) 

De symbolische of wezensidentiteiten zijn gemakkelijker te vinden 

dan de ons gewoon geworden andere, begripmatige, zakelijke 

identiteiten. Het kruisbeeld, dat als ding een stuk hout is, kan de 

plastische voorstelling zijn van de ziel van het oorspronkelijke 

voorbeeld; in de feitelijke wijn kan de ziel van het bloed van 

Christus verschijnen. 8 ) 

Inzover, zonder tussenkomst van het begrijpende denken, de ver

wantschap van het verschijningskarakter met het klankkarakter de 

! ) G.a.W.d.S. blr. 386. 
2 ) G.a.W.dS. blz. 389. 
3 ) G.a.W.d.S. blz. 389-390. 
4 ) G.a.W.d.S. blz. 387. 
B ) G.a.W.d.S. blz. 390. 
0 ) G.a.W.d-S. blz. 1393. 
7 ) G.a.W.d.S. blz. 391-392. 
η G.a.W.d.S. blz. 392. 
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klank vermocht te bepalen, is het betekenis-gehalte van het woord 

een zonder meer oorspronkelijke of elementaire betekenis en de 

naam zelf een taalkundig symbool, i ) 

Ieder symbool is „ingegeven" („eingegeben"), niet door het 

zakelijke denken bedacht. 2 ) Het symbool is een teken voor iets 

onzichtbaars, het is een uitdrukkend teken, ongeveer identiek met 

zinnebeeld, („zin" is hier niet = betekenis, maar = Wesen = Es

senz = Seele), 3 ) De overeenkomst tussen een zaak en de naam, die 

haar symboliseert, is onaanschouwelijk.4) 

Het is mogelijk, dat elementaire overeenkomst der beelden aan

schouwelijk aan de dag treedt en achteraf door vergelijking der din

gen kan worden bevestigd; men vergete echter niet haar herkomst 

uit op zich genomen niet aan te tonen wezensverwantschap. 5 ) 

De aanschouwelijke overeenkomst maakt begrijpelijk, dat in het 

oude China en in Indie gelijkheid van naam als huwelijksbeletsel 

gold. Er bestaan veel symbolische dwalingen (bijgeloof); deze zijn 

echter gering vergeleken bij de hersenschimmen uit de geschiedenis 

van het verstand. 6 ) 

Er is een logica van het beleven en een logica van het begrip

matig kennen. 7 ) Hun afstand is niet te overbruggen. 8) De denk-

objecten zijn nabij en verliezen, naarmate zij voorbij zijn, hun wer

king. Voor het symbolische denken wint het voorbije aan wer

kingsvermogen; het is slechts voorbij en kan weer verschijnen aan 

de schauende ziel. Het voorbije behoort tot hetzelfde gebeuren, 

dat op het moment en slechts op het moment aanwezig is. Het 

beeld verandert van moment tot moment en is dus na 1000 jaar 

werkelijk een ander dan na 100 jaar. Voor de geest is de gedachte, 

dat het voorbije afhankelijk is van het tegenwoordige, onzinnig; 

voor de ziel het tegendeel weerzinwekkend. θ ) 

') Gr.d.W.vA. blz. 261. 
' ) G.a.W.d.S. blz. 1393. 
>) G.a.W.d.S. blz. 1273. 
«) G.a.W.d.S. blz. 394. 
»J G.a.W.d.S. blz. 393. 
«) G.a-W.d.S. blz. 393-394. 
7 ) G.a.W.d.S. blz. 1216, 1393. 
· ) G.a.W.dS. blz. 1216, 1219. 
· ) Ca.W.d.S. blz. 1219. 
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§ 8. Oppervlakkige en diepe bezinning. 1) 

Klages onderscheidt eeq oppervlakkige (flache) en een diepe 
(tiefe) bezinning, naargelang het proces gericht is op een vermeer
dering van kennis, of verdieping van inzichten nastreeft. Een waar
heid wordt g e w e t e n , voorzover zij het resultaat is van een zoe
kend beleven; zij wordt g e k e n d , indien er slechts ervaring en le
ren nodig is om haar deelachtig te worden. De oppervlakkige bezin
ning heeft zich tot „wetenschap" opgeworpen; de diepe bezin
ning verloor aan terrein en werd in de waardering gedegradeerd 
tot een opsmukkend spel en louter vermoedens, die persoonlijke 
bevrediging geven.2) De mens zoekt bij oppervlakkige bezinning 
in het gebeuren het zijn, en bij diepe bezinning in het zijn het 
gebeuren. De eerste weg leidt tot feiten en hun relaties, de tweede 
tot de ontdekking van het wezen.3) 

Kom ik met behulp van het getalbegrip tot de stelling 
2 + 2 = 4, dan heb ik met behulp van diepe waarheden een 
oppervlakkigheid gevonden; benut ik daarentegen de oppervlakkige 
waarheden der wiskunde om tot het wezen van één door te drin
gen, dan heb ik de omgekeerde richting ingeslagen. Beide vormen 
van bezinning kunnen elkaar dienen; hun doelpunten liggen ver 
uit elkaar. Voor de diepe bezinning geldt het feit voor wat het 
ook in werkelijkheid is, nl. oriëntatiepunt in de stroom van het 
gebeuren; zij kiest positie vanuit de polsslag van het „beleven". 
Zo kunnen feiten voor haar belangrijk worden, die voor de weten
schap geen betekenis hebben. De oppervlakkige bezinning wordt 
na het vinden van objectieve betrekkingen louter hulpmiddel tot 
oplossing van de vraag naar de zakelijke elementen, waaruit de 
werkelijkheid is opgebouwd. Zij zoekt in het verloop, in het vóór 
en na of in de gelijktijdigheid de betrekking van oorzaak en gevolg; 
en in het ruimtelijk bijeen zijn, in het naast elkaar, het veraf of 
nabij zijn de betrekking van substraat en eigenschappen. Dat geeft 
geen verdieping van het weten; het is een uitwerking van de wil 
tot verruiming van het menselijk machtsterrein. Tenslotte — en 
dit vormt wel het diepste verschilpunt — worden de methoden van 
ervaring en inductie louter noodhulp; zelfreflexie aan de hand van 

») Vgl. Hfdst. VII, § 8, Theoretische Vemünftigkeit. 
2) G.a.W.d.S. blz. 126. 
3) G.a.W.dS. blz. 129-130. 
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het onderzoek der woordbetekenissen wordt tot de voornaamste 
methode tot ontwikkeling van het weten verheven.1) 

§ 9. Denken en spreken. 

De mens zou geen denkend wezen zijn, indien hij niet kon 
spreken. „Der Mensch wäre kein denkendes Wesen, wenn er kein 
sprechendes wäre." De begrippen zijn in taalvormen vastgehou
den gedachten.2) Hadden wij geen woorden, die het bedoelde 
konden aanduiden, dan had het vinden van objecten in de ver
vloeiende werkelijkheid geen zin. Men spreekt van de armoede 
der taal om onze gedachten uit te drukken. Alsof er een woorden-
loos denken bestond. „Hochmut des Geistes hat die abgeschmackte 
Redensart von der „Armut der Sprache" aufgebracht und erhält 
noch immer die phantastische Ansicht am Leben, es gebe ein wort
loses Denken, ja es sei gar die Sprache einem Gewandhaus ver
gleichbar, wo der fertige Gedanke sich das ihm passende Kleid 
aussuche, bisweilen nach kürzerem oder längerem Schwanken, 
welchen Stoff er am besten wähle, und gar nicht so selten, ohne 
d a s Sprachgut gefunden zu haben, das ihm dienen könnte, sich 
festlich herauszuputzen."3) De door het verstand in het verloop 
der werkelijkheid gestelde afgrenzingen worden in taaltekens ge
fixeerd. Woorden delen het omgrensde mee en voorkomen daar
door veel afdwahngen. 4 ) 

Indien wij een technische term voor een onderdeel van een 
machine niet kennen, dan bezitten wij wel een vaag aanschou
wingsbeeld, echter niet het begrip. Leert men een technisch niet 
ingewijde allerlei technische woorden, dan heeft men alleen daar
door reeds zijn begripmatig weten ietwat vermeerderd. Б ) 

De etymologische herkomst van het woord „naam" wijst op 
zijn oorspronkelijke overeenkomst in betekenis met het woord 
„kennen". „Naam" is in alle Germaanse en Indogermaanse talen 
een zeer oud en zeer verbreid woord. 6 ) De waarschijnlijke bron, 

») G.a.W.d.S. biz. 131-132. 
') G.a.W.d.S. blz. 134. 
') G.a.W.d.S. blz. 1159-1160. 
«) G.a.W.d.S. blz. 134. 
») G.a.W.d.S. blz. 437. 
') Oudsaks. namo, Ned. naam. Angels, noma ñama, Eng. name, Oudnoords 

nafn, Got. namo, Oudslov. ime, Pniiss. emmens, Oudlers ainm, Sanskr. nama, 
Gr. δνομα. Lat. 'nomen. (G.a.W.d.S. blz. 1154). 
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misschien van alle, in elk geval van de meeste woorden voor 
naam is de Idg. wortel gnô (Gr. /νω, vgl. Eng. to know); ken
nen is de grondbetekenis van het woord (Kluge). Het Griekse 
λόγος betekent w o o r d en rede, boek en schrift, overleg, v e r 
s t a n d ; in het nieuwtestamentische Grieks diende het ter aan
duiding van de belichaming van de Godheid in de Zoon. Een 
naam noemt en benoemt. Wij zeggen: „in naam" des konings, 
,,in naam" der wet; een heiliging van de naam is heiliging van 
de benoemde; een „grote naam" wil zeggen roem en macht.1) 

Als men voor iets niet de woorden ter beschikking heeft, kan 
men daar wel a a n denken, echter niet daar o v e r denken. Wat 
men over iets denkt, kan men ook onder woorden brengen. Ont
breekt het woord, dan is het bedoelde zeer moeilijk met voldoende 
duidelijkheid weer te geven. De geslaagde verklanking („Ver-
sprachlichung") gaat aan het bedenken steeds vooraf. Klages wijst 
op de grote verscheidenheid van woorden in de primitieve talen 
voor de verschillende soorten van vogels, vissen, bomen, voor 
verscheiden onderdelen en standen van armen, voeten, benen, 
voor de verschillende wijzen van gaan, liggen, zitten, staan, dra
gen, voor de verschillende nuances en oorzaken van vreugde, 
droefheid, schrik, voor de verschillende vormen van wolkforma
ties, van regenbuien en zonneschijn, voor de talloze bijzonder
heden van rotsvormen, kustlijnen en rivierkronkels. 2 ) 

Het levensproces, dat deel heeft aan de denkactiviteit, is een 
virtueel spreken; dus heeft de denkactiviteit spreekprocessen nodig 
en zou ophouden met het inboeten van elk vermogen tot teken-
geven. 3 ) 

Op de vraag wat er het eerst was: taal of denken, is Klages' 
antwoord: de mensheid sprak reeds lang in taal, voordat de his
torische mens begon te denken. Klages beroept zich op de taal 
zelf als getuige. 4 ) Het woord „Vernunft" is voortgekomen uit „ver
nehmen", dat oorspronkelijk gewaarworden betekende (men „ver
nahm" de wind, de duisternis) en later beperkt werd tot het 
gewaarworden met het gehoor. Verstaan, waaruit verstand, had 
betrekking op het begrijpen van zinnen; wij zeggen nog, dat iemand 

') G.a.W.d.S. blz. 1154. 
») G.a.W.d.S. blz. 1161-1162. 
*) G.a.W.d.S. Ыг. 1163. 
·) G.a.W.d.S. blz. 1155. 
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een vreemde taal verstaat, en vragen: heb je mij verstaan ( = be
grepen). Beide woorden, vernuft en verstand, die de kern van 
oordeelsvermogen aangeven, gaan dus uit van de hoorbaarheid 
der betekenisinhouden, alsof het denken een gevolg was van het 
spreken en niet omgekeerd. Het spreken en de taal zijn niet het 
product van mededelingswensen. Op een indruk volgt een uit
drukking, op de psychische Schauung een werkzaamheid van de 
ziel, die zich uitdrukt in rhythmisch spreekgezang. 4) 

De woordbetekenis verandert in de loop der tijden, terwijl tege
lijkertijd de stoffelijke klank der woorden zich naar eigen wetten wij
zigt. Een gevolg daarvan is de tendentie van het begrip zich verder 
en verder te verwijderen van de aanschouwelijke inhoud, die het 
taalvormend beleven verklankte. Voorbeelden: „Zweck", „Gegen
stand", „Vorstellung", „Eindruck", „erinnern", „begreifen", „er
fassen", „Vernunft". 5 ) 

Onze kennis steunt op de nalatenschap van vroegere erva
ringen; wij zouden geen woord met vrucht kunnen gebruiken, 
indien wij zijn betekenis, nauwelijks begrepen, weer vergeten wa
ren; wij zouden geen zin begrijpen, indien het volgende woord 
niet door de voorafgaande werd gedragen.1) 

Wanneer de mens een jaar of zeven oud is geworden, is de 
tijd der belevenissen vrijwel voorbij; hij „maakt" nog slechts erva
ringen, hij „beleeft" nog slechts inzover dat mogelijk is met betrek
king tot objecten, waarvoor hij benamingen bezit. „Man musz 
nämlich wissen, dasz dem Menschen Erlebnisse von ungedank
licher Ursprünglichkeit kaum über die ersten sieben Jahre seines 
Lebens hinaus beschieden sind, und dasz er fortan fast ausschliesz-
lich „Erfahrungen" macht, will sagen nur noch insoweit erlebt, 
als es in Beziehung auf Gegenstände geschieht, für die er 
b e n a n n t e B e g r i f f e b e s i t z t ! " 2 ) 

Ieders nalatenschap aan ervaringen steunt op die ervaring, welke 
hem, nog voor 'hij zelfstandig ondervinding opdeed, door de 
moedertaal werd overgedragen. W i e leert, ontdekt niet, maar 
krijgt in de woorden, waarin de kennis tot hem komt, de richting 
aangegeven. Ervaren betekent leren, en leren betekent „zich naar 

») Ca.W.d.S. blz. 1155: Gr.d.Ch. blz. 41. 
») Ca.W.d.S. blz. 135. 
') G.a.W.d.S. blz. 135. 
·) G.a.W.d.S. Ых. 135. 
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iets richten". Om te kunnen ontdekken moet men een geschenk 
van de natuur ontvangen hebben; om de belemmeringen tot het 
ontdekken te verwijderen bestaat er een methodisch hulpmiddel, 
nl. de bezinning op de inhoud der woorden.1) Dat Klages zelf 
dat hulpmiddel met voorliefde toepaste, behoeven wij niet meer te 
herhalen. Wij geven hier nog enkele van zijn voorbeelden.2) 

Het woord „zinloos" is tegenwoordig ongeveer synoniem met 
doelloos. Wij hebben in onze teleologische opvatting de beteke
nis van „zin" vervalst door de basis ervan in de nabijheid 
van de wil te zoeken. Niemand denkt er practisch nog aan, dat 
„zin" ook de lichamelijke zinnen aanduidt en dus op de „zinne
lijkheid" als basis van de woordbetekenis „zin" wijst. De ,zin" 
van iets heeft niet in de verstandelijkheid zijn oorsprong, maar 
veeleer in de beleving van het indrukwekkende verschijnsel. De 
erkende wijsheid van het woord „zin" doet ons de teleologische 
dwaling vermijden en helpt ons de zinvolle ziel te vinden, waar zij te 
vinden is, nl. in de wereld der verschijnselen. Bezinnen wij ons 
op het woord „wet", „wetmatigheid", dan blijkt de betekenis oor
spronkelijk niet te zijn het heersen van een volkomen regelmaat. 
Ondanks het feit, dat de natuur nooit identiek is, maar slechts 
gelijkvormig, spreken wij toch van „natuurwetten". Daaruit volgt, 
dat het woord „wet" oorspronkelijk aanduidde, dat er een Ver
stand heerst en er daarom regelmaat is. „Wetten" bezitten geen 
werkelijkheid buiten de geest. 

Dieren begrijpen vele van onze tekens. Daarom zijn het echter 
nog geen denkende wezens. Dieren zoeken, maar vragen niet en 
denken dus niet. Tekens zijn voor dieren slechts signalen, voor
boden van een gebeuren, geen „Bedeutungszeichen". 3) 

De mens brengt reeds in zijn kiemplasma de aanleg mee tot 
het stellen van geestesacten. Deze wordt actueel met het eigen 
maken der taal, die tezamen met het erfgoed aan symbolische 
betekenisinhouden ook de sporen van eeuwenlange onderschei
dingskunst van de logos meedeelt.4) 

Uit het spreken zijn de verschillende vormen van denken en 
ook stoornissen in de denkactiviteit af te leiden. Overheerst in 

») G.a.W.<l.S. blz. 137. 
») G.a.W.d.S. blz. 137-138. 
») G.a.W.<l.S. noot 66 blz. 509, noot 67. blz. 509. 
«) Ca.W.d.S. blz. 443. 
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het innerlijke spreken de mededelingswaarde, dan is het denken 
oppervlakkig en ontstaat het hol gepraat, het eindeloos geklets. 
Overheerst de betekeniswaarde der woorden, dan wordt het den
ken dieper, met als gevolg soms een karigheid van woorden, die 
echter rijk zijn aan gehalte, vaker nog een vloed van woorden, rijk 
aan gedachten.1) 

Er bestaat geen spraakstoornis van centrale oorsprong, die niet 
in een of ander opzicht meteen een denkstoornis is. Het denken 
is een wijze van spreken. Men mag deze zin niet omkeren. „Denk
tätigkeit (ist) durch und durch n i c h t s als eine Art und Weise 
des Sprechens! Man wolle beachten: eine A r t des Sprechens; 
womit es verboten ist den Satz etwa umzukehren." 2) Er bestaan 
allerlei spreekwijzen, die met denkactiviteit weinig of niets te ma
ken hebben. Er is een automatisch voorlezen, opzeggen, opnoemen, 
terwijl de gedachten van den spreker totaal elders zijn. Denk ook 
aan de mondelinge en schriftelijke uitingen van krankzinnigen, die 
uit zinloze woordreeksen bestaan, waarvan soms niet is uit te 
шгікеп of zij een, ons verborgen, betekenis bevatten of slechts 
voortkomen uit spreekaandriften zonder meer. 3 ) 

In een dichtwerk kan de gedachte uiterst vluchtig zijn; in zang 
verdwijnt zij soms geheel. Voor beschrijvingen en schilderingen, 
bij voorschriften en bevelen wordt ook altijd denkactiviteit vereist; 
de denkactiviteit in engere zin, die in de met begrippen werkende 
wetenschap vereist is, speelt daarbij een geringe rol. 4 ) 

Denken is een vorm van spreken, d.w.z.: onder de vele soor
ten van spreken is er een, voor welke van oudsher de bena
ming „denken" gebruikelijk is geworden.6) Primitieven drukten 
hun innerlijk leven onmiddellijk uit in beeldende vormen van steen, 
hout, metaal, in geluiden, in werktuigen en in hun gebruik ( in dienst 
van de jacht, de veeteelt, de akkerbouw, bij cultische plechtigheden 

') G.a.W.d.S. blz. 1163. In de ideeenvluchtlge spreekdrang ziet Klages een 
praevaleren van de mededellngswaarde der woorden. Krankzinnigheid en dichter' 
schap raken elkaar in het gemummel en het diepzinnig gestamel. (G.a.W.d.S. 
blz. 1162—1163). 
') G.a.W.d.S. blz. 1165. 
») G.a.W.d.S. blz. 1165. 
·) G.a.W.d.S. blz. 1165. 
B) G.a.W.d.S. blz. 1165. Er vindt geen denken plaats zonder virtueel 

spreken. (G.a.W.d.S. blz. 1163, 1165, 1192). Bij doofstommen is dit een proces 
van virtueel tekens geven (G.a.W.d.S. blz. 1163). 
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en dansorgien), in de taal der samenspraak en in de liederen. Men 

sprak, men zong, men zweeg; echter eerst laat en langzamerhand 

ontwaakte daarnaast het „zwijgende denken". Eerst langzamer

hand, toen de symbiotische verbanden meer en meer werden opge

lost en de afzonderlijke stamgenoten i η η e г 1 ij к tot eenlingen 
werden, ontstond de ingebeelde vriend, die tot een onafscheide
lijke begeleider werd, het alter ego, de altijd aanwezige partner 
voor het s t o m m e onderhoud. 1 ) 

Het mededelend spraakgebruik schiep het schrift. Met de 
gewoonte, lezend te horen, zonder het oor nodig te hebben, en 
toonloos te praten in de vorm van schrijven, schiep de mens, aan 
de hand van slechts virtueel spreken (oorspronkelijk begeleid 
door fluistergeluiden), de „denker", die zich met zichzelf onder
houdt. De oorspronkelijke mens kon wel zwijgen en in zichzelf 
verzonken zijn, maar was dan niet denkend; al zijn denken uitte 
zich immers in zang of tweegesprek. De beschaafde mens, die 
steunend op schrift geluidloos heeft leren spreken, is louter den
kende mens. De ontwikkeling ging aldus: eerst denken, dan spre
ken, vervolgens schrijven, dan overwegend abstract denken en 
dit ontwikkelde zich tot het zaak-logische denken in gelijke tred 
met de ontwikkeling der schrijfbegaafdheid. 2 ) 

Dichten is een monoloog of een tweegesprek van de zanger met 
zijn ziel. 3) Denken is een verkeer met zichzelf (Palagyi) 4 ) , een 
dialoog zonder klank van het Ik met het andere Ik in dezelfde 
persoon, en meestal van een sprekend Ik met een overwegend 
luisterend Ik. б ) Geen volk heeft zoveel gedacht als de Grieken 
en geen volk was zo tuk op gesprekken. De rijke gedachten van 
Plato worden niet bij toeval in de vorm van dialogen voorgedra
gen. De beste onzer gedachten zijn juist die, welke zich vormen 
in het twistgesprek. De typische man is meer „denker" dan de 
typische vrouw; vrouwen denken vaker aan iets dan over iets. 
Haar denken gaat uit van gesprekken, die feitelijk hebben plaats 
gevonden, of omvat wat over een bepaald persoon valt mee te 

») G.a.W.d.S. blz. 1166. 
s ) Gr.d.W.v.A. blz. 334-335. 
·) G.a.W.<l.S. blz. 1166. 
«) Ca.W.d.S. blz. 434. 
») G.a.W.d.S. blz. 1166—1167. 
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delen. Zij is doorgaans de mindere van den man in het schrijven 
van verhandelingen.1) 

De verinnerlijking van het spreken ontving een krachtige stoot 
door de uitvinding van het schrijven. Nu het schrijven ingebur
gerd is, is in de plaats van het stomme andere Ik een drievoud 
getreden: de echte geleerde „bespreekt" het papier en heeft ver
geten, dat denken het tweegesprek is zonder de ander. Daarmee 
verdween de wetenschap, dat van het weinige, dat de individuele 
denker toevoegt aan het gedachtengoed der mensheid, hij verre
weg het beste dankt aan een taal, die d o o r hem dacht. „Philo
sophieren ist Deutungsversuch der Wortmagie ." 2 ) 

Denken is een functie van de taal. Het formalistisch denken was 
een functie van tekens, wier symbolisch gehalte vervluchtigd was 
tot een minimum. 3) In het symbolische denken, juister in het inner
lijk spreken, dat van de symbolische taal gebruik maakt, is de 
bron van taaischepping en taaivernieuwing gelegen. 4) 

§ 10. Begrip en woordbetekenis. 

Klages ziet in de klank het lichaam van een woord, in het 
begrip de geest, in de woordbetekenis de ziel. Woordbetekenis 
en begrip vallen niet samen. Het verschil in betekenis tussen 
kopje, schaal, kan, kroes, urn, beker, bokaal, vaas, emmer enz. 
is duidelijk; die verschillen in begrippen zo fijn vast te leggen, dat 
verwisseling uitgesloten is, valt uiterst moeilijk. In lente en voor
jaar zit hetzelfde begrip, maar een andere betekenis. Zo ook in 
sterven, doodgaan, overlijden enz.6) W a t voor de woordbetekenis 
geldt, geldt ook voor de gedachte. Een gedachte kan niet op ver
schillende wijzen worden weergegeven; de begripsinhoud wel. „Lie
gen is verboden" en „het is niet geoorloofd onwaarheid te zeggen" 
hebben wel eenzelfde begripsinhoud; het zijn echter zeer ver
scheiden gedachten. 6 ) 

Begrippen kunnen eerst gevormd worden als de woordbetekenis
sen reeds aanwezig zijn. De begrippen staan onveranderlijk vast. 

M Ca.W.d.S. blz. 1167; Gr.d.W.v.A. blz. 337. 
») G.a.W.d.S. blz. 1167. 
») G.a.W.d.S. noot 49 blz. 1456. 
*) Ca.W.d.S. blz. 1192. 
») G.a.W.d.S. blz. 1015-1016. 
·) G.a.W.d.S. blz. 1161. 
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woordbetekenissen vloeien. Het begrip „helder" was vroeger het
zelfde als nu, maar „helder" duidde vroeger een gehoorsindruk aan, 
tegenwoordig een gezichtsindruk. Het begrip laat zich definieren, 
het betekenisgehalte van het woord niet; het begrip wordt door 
middel van het woord gedacht, de betekenis van een woord wordt 
beleefd, i ) 

Het zinsverband bepaalt de kracht, de diepte, de omvangrijk
heid, de kleur en het „lichtend" vermogen van de woordbete
kenis. 2 ) 

Klages somt negen punten van verschil op tussen woordbete
kenis en begrip. 3 ) 1. De betekenis ligt in het woord besloten 
gelijk de ziel in het lichaam; het begrip ontstaat door begrenzing 
van de betekenis. 2. De betekenis kan nooit ontbreken; het begrip 
is een kunstmatig iets, welks afwezigheid aan de verstaanbaar
heid van de taal in het minst niets verandert. 3. Betekenissen zijn 
zo oud als de taal zelf; begrippen zijn jonger en niet ouder dan 
de historische mensheid. 4. Betekenissen veranderen evenals de 
woorden, slechts in sneller tempo, gelijk ook de ziel sneller ver
andert dan 'het bezielde lichaam; elk begrip werd eens voor het 
eerst gevonden; begrippen moeten eens plaats maken voor nieuwe 
begrippen; zij veranderen echter niet. 5. Betekenissen worden be
leefd en zijn bijgevolg nooit te definieren; begrippen worden ge
dacht en zijn steeds definieerbaar. 6. De woordbetekenis is evenals 
de ziel onuitputtelijk; het begrip als zodanig heeft in het geheel 
geen inhoud. 7. De woordbetekenis verandert, zij het soms onmerk
baar, met haar verschijningsvorm; zij is daarom in geen enkele 
zin dezelfde, ja zelfs niet precies dezelfde in de gehoorde en in de 
gelezen zin; het begrip komt, waar ook, slechts als hetzelfde begrip 
voor. 8. Woordbetekenissen zijn niet geheel in een andere taal, 
die ongeveer even oud is, weer te geven. 9. Betekenissen alleen 
dienen het heenwijzende denken; begrippen het begrijpende den
ken, d.i. het oordeelsvermogen. 

») Gr.d.W.vA. blz. 331. 
г) Ca.W.d.S. blz. 1018. 
3) Ca.W.d.S. blz. 1016—1017. 
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H O O F D S T U K VII. 

HET GEVOELEN, НЕТ WAARDEREN E N HET STREVEN. 

In dit hoofdstuk komen aan de orde de leer der driften en 
der drijfveren, het gevoelen en het waarderen en de leer van 
het willen als onderdeel van het strevingsleven.1) Voor een goed 
begrip van Klages' bedoelingen kunnen wij zijn wijsgerige beschou
wingen niet geheel ter zijde laten. 

§ 1. Onderscheidingen. 

Allereerst moet men de volgende onderscheidingen, die Klages 
maakt, kennen: 1. de „materie", d.i. de begaafdheid, het geheel 
der vermogensdisposities (van waarneming, voorstelling, phantasie, 
verstand en kunnen, willen, gevoelen en streven); 2. de qualiteit 
of „Artung", d.i. het geheel der disposities (strevingen, drijfveren, 
gevoelens), waardoor de „materie" in een bepaalde richting gerea
liseerd wordt; 3. de structuur, d.i. het geheel der individueel con
stante eigenschappen, die het tempo en in het algemeen het formele 
verloop der psychische processen bepalen. 

Willen-streven. 

Het willen is een bepaalde wijze van streven. In de regel plaatst 
Klages het willen tegenover het streven, om daarmee aan te geven, 
dat onderscheid gemaakt moet worden tussen het willende streven en 
het affectieve streven. Spreekt hij van streven zonder meer, dan is 
doorgaans bedoeld het affectieve streven, m.a.w. dan wordt de 
term streven in engere zin gebruikt. Het affectieve streven omvat 

*) Voor de psychologie van de wil kunnen wij ons hoofdzakelijk bepalen 
tot Klages' publicaties vóór 1926 en meer in het bijzonder tot de „Prinzipien der 
Charakterologie" (1910) en de „Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft" (in 
de verschillende edities). De „Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck" 
(1936) heeft voor de wilspsychologie belang, inzover dat geschrift als bewerkte 
herdruk van „Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft" in bepaalde punten een 
scherpere formulering geeft. Maar het is geen wezenlijke vernieuwing. 
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de werkdadigheid der driften, drijfveren en gevoelens, het wen
sen, verlangen, begeren, de hartstochten, de neigingen, de affecten, 
de stemming, de „Interessen".1) Het ligt ten grondslag aan het 
willende streven. Tot 1926 rekende Klages het willende streven 
nog tot de gevoelens. Later (onder invloed van de metaphysische 
beschouwingen over de wil) plaatst hij het willen tegenover het 
voelende streven. 2 ) 

W a a r Klages de termen der Wille, das wollende Streben, das 
Willen gebruikt, bedoelt hij de wil als vermogen. Spreekt hij van 
de innerlijke Willensakt, van Willenstat, van de Wollung, dan 
heeft hij het geactiveerde vermogen op het oog. Met Wollung 
duidt hij het wilsproces aan, dat door de wilsact wordt ingeleid. 
Op de activering volgt de wilshandeling (Wollung), die innerlijk 
of uiterlijk kan zijn. 3 ) 

Met Schaber *) kan men ten aanzien van de wilsleer drie perioden 
In Klages' werk onderscheiden. Vooreerst de periode van 1910 („Prin
zipien") tot 1926 („Grundlagen"); de ontwikkeling van de psychologie 
en van de metaphysiek loopt nog parallel. Ten tweede de periode van 
1926 („Grundlagen") tot 1929 („Widersacher"). In het laatstgenoemde 
werk ondergaat de wilspsychologie geen wezenlijke veranderingen; zij 
wordt enkel meer geordend opgezet; enkele vernieuwingen zijn bijkom
stig (bijv. het vermijden van vreemde woorden, zoals reeds blijkt uit de 
titelwijziging van „Prinzipien der Charakterologie" in „Grundlagen der 
Charakterkunde"). Tenslotte de periode, waarin vooral de wilsphilo-
sophie verder wordt ontwikkeld en uitgebouwd. De gehele tweede band 
van het philosophisch standaardwerk „Der Geist als Widersacher der 
Seele" is aan de wilsleer gewijd: „Die Lehre vom Willen" (1929). 

Streven-gevoel. 

De qualiteit of Artung is het geheel der eigenschappen, welke 
richting geven aan het gedrag. Zij omvat de individueel constante 

~) Gr.d.Ch. blz. 112. 
*) In „Zur Theorie des Schreibdrucks" (A.u.Ch. [blz. 67—89] blz. 74) zegt 

Klages, dat willen, ofschoon het gevoel is, van alle gevoelens categorisch ver
schillend is en dat het spraakgebruik het dan ook terecht onderscheidt van voelen. 
Eveneens in „Die Probleme der Graphologie", blz. 166 en 167 (vgl. noot 
3, blz. 193—194. 

a) Klages past deze verschillen in zijn terminologie niet strikt toe. Wollen, 
Wollung duiden ook wel eens het wilsproces in zijn geheel aan, dus niet alleen 
de wilshandeling, volgend op de wilsact. Wollen duidt nu eens het vermogen 
in potentie, dan in actu aan. 

*) G. Schaber: Theorie des Willens in der Psychologie von Ludwig Klages, 
blz. 10—12. 
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gevoelsdisposities. Deze disposities omvatten zowel gevoel als 
streven; bepaalde inhouden worden op grond van hun gevoels
matig beleefde waarde tot doel van een streefbeweging. !) Van 
het streefmoment hangt het ai, of het gevoel wordt aangeduid, 
met termen als „Interesse" ( = drijfveer), neiging, wens, behoefte, 
zucht, hartstocht enz. 2 ) 

Men kan promiscue spreken van het systeem der drijfveren of 
van het structureel geheel der gevoelseigenschappen. „Was also 
von der einen Seite als besondere A r t u n g des Gefühls er
scheint, stellt sich im Verhältnis zum Wollen als besondere 
T r i e b f e d e r dar, und wir sagen mit verschiednen Worten 
dasselbe, ob wir vom System der persönlichen Triebfedern 
sprechen oder von der Artung der persönlichen Gefühlsanla
gen." 3) „Die Artung oder das Insgesamt der persönlichen Trieb
federn, wofür auch zu sagen Gefühlsanlagen " 4 ) 

Het verschil in geaardheid der mensen komt tot uiting in de 
verschillende gerichtheden van hun streven. De wensen van de 
verschillende personen zijn gericht op geheel verschillende doel-

1) Wellicht ware het juister in plaats van van gevoel, te spreken van: 
„waardering". Sehr. 

') In „Vom kosmogonischen Eros" (blz. 16—17) geeft Klages het verschil 
aan, dat er bestaat tussen drift en neiging. Neiging is te vervangen door hang 
en drukt uit het heengetrokken worden van het subject naar het object zijner 
keuze ; de neiging kan echter, in tegenstelling met de drift, de vorm behouden 
van slechts een gevoelstoestand, zonder te verzwakken of aan betekenis in te 
boeten. Daarentegen dringt het gevoel van de „drift" tot vereniging het subject 
onontkoombaar tot bewegingen, die de vereniging werkelijk tengevolge hebben. 
Ь de vereniging onbereikbaar, dan wordt dit onfeilbaar zeker als stoornis beleefd. 
Alle neigingen kan men sympatieen noemen, maar deze benaming is deels te zwak, 
deels foutief ten aanzien van echte verenigingsdriften. Dat zij moeten worden on
derscheiden, daarvoor geeft de taal reeds een aanwijzing. Wij spreken van heftige 
neigingen en heftige driften, van de diepte der neigingen, maar niet van diepe 
driften. Met heftige drift benadrukken wij vooral haar gevoelsmoment, waardoor 
zij oorzaak van bewegingen is; bij diepe neiging hebben wij meer de toestand 
op het oog. Dit wordt vooral duidelijk in ontkennende drift, geplaatst tegenover 
antipathie, „Abneigung". De eerste bewerkt een doen, de laatste hoogstens een 
nalaten. Uit diepe „Abneigung" (Ned. hevige afkeer) zal men een object mijden ; 
toorn of nijd doen ons het object zoeken om het afbreuk te doen. 

Het woord „Neigung" (genegenheid) wordt gebruikt voor een milde en bijna 
driftloos lijkende liefde. Dat verraadt, dat er een onwillekeurig streven naar 
benadering van het object der genegenheid in ligt, dat een vooroverbuigende 
lichaamshouding kan bewerkstelligen (toeneigen, heenneigen). (Einführung In die 
Psychologie der Handschrift, blz. 39). 

') Gr.d.Ch. blz. 57. 
«) Gr.d.Ch. blz. 59. 
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einden. In de streefeigenschappen zijn de aanlegfactoren gegeven, 
waarmee de begaafdheden worden gerealiseerd, de mogelijkheden 
tot feitelijke geschiktheden en vaardigheden worden. Iemand kan 
aanleg hebben voor wiskunde, maar daar niets in praesteren, om
dat dat vak hem niet aantrekt. Omgekeerd kan men voor een 
bepaald vak „voelen" of door een bepaald streven daartoe gedre
ven worden, bijv. door gewinzucht, terwijl alle bijzondere aanleg 
voor dat vak ontbreekt. 

§ 2. Driften, i ) 

Driften: honger, dorst, geslachtsdrift e.a. zijn vitale bewegings-
oorzaken van levens-bewegingen. Het zijn geen reële gegevens, 
maar hulpbegrippen. Driften vormen de basis, de habituele voor
waarden van de bewegingsaandriften. Een beleefd gebrek-lijden 
ontwikkelt uit zichzelf bewegingen, die hun eindpunt vinden in 
de opheffing van het tekort. Aan iedere vitale aandrift ligt de 
beleving van een zeker gemis ten grondslag, hetzij de aandrift 
zich voordoet als een aangetrokken worden, hetzij als een afkeer, 
agressie of vlucht. In ieder begeren ligt een ontberen opgesloten 
en naast het getrokken worden (vis a fronte) treedt een gedreven 
worden (vis a tergo). „Im Triebantriebe bilden zwei Seiten des
selben Sachverhalts: die leibesursprüngliche Bedürftigkeit (vis a 
tergo) und das stillungverheiszende Bild (vis a fronte), und die 
Bewegung auf dieses entwickelt sich deshalb aus jener von 
selbst." 2) 

Waardoor en waarnaar wordt men gedreven? Naar het drift-
doel. Dit wekt als oorzaak de aandrift op, d.w.z. een vitale bewe
ging in een bepaalde richting. Vitale beweging wil zeggen veran
dering van de bewegingstoestand, waarin het subject op het mo
ment van de driftopwelling verkeert. „Unter dem Triebe ist zu 
verstehen die vitale Ursache einer Änderung des Bewegungszu
standes." 3 ) Die verandering kan zijn een versnelling, een vertra
ging of een richtingverandering. 

„Was den vorschwebenden Zustand zum Triebantrieb macht, ist 
zielbedingtes Gerichtetsein und folglich eine Form des Zusammen-

*) G.a.W.d.S. Hfdst. 45: Vorschule der Charakterkunde, Hfdst. IV. 
г) G.a.W.d.S. blz. 598, 607. 
s ) Die Triebe und der Wille, blz. 98. 
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hängens mit der Zukunft." 1 ) Hoe is dat driftdoel gegeven? In een 
vitaal „oerbeeld", dat onaanschouwelijk en niet aanwezig is en toch 
in het subject werkdadig is: het trekt aan of het stoot af. Het wekt 
als vitale, onaanschouwelijke bewegingsoorzaak een drift tot toewen
ding en vereniging of een drift tot vernieling of vermijden van het 
„beeld". ledere aandrift is het gevolg van de lokkende of dreigende 
werking van „beelden" op het subject.2) „Im Eindruck wirkt die 
anschauliche Erscheinung der Gegenwart, im Antrieb der unan
schauliche Zug eines nicht gegenwärtigen Bildes." 3 ) 

De aandrift is een reagerend streven, gebonden aan een indruk. 
Deze kan voortkomen uit het lichaam (leibesursprünglich of spon
taan), ofwel volgen op de beleving van een aanschouwingsbeeld, 
een uitwendige indruk dus (rückwirkend). Bij honger of dorst 
komt de aandrift voort uit indrukken binnen het lichaam; bij de 
behoefte, gewekt door de aanblik van vloeistof of voedsel, uit de 
uitwendige indruk. Klages stelt aandrift soms tegenover indruk. 
Indruk wordt dan beperkt tot de uitwendige indruk en van de aan
drift wordt afgezien, naarmate deze terugtreedt ten opzichte van de 
indruk. Aandrift is dan de spontane aandrift; uitwendige prikkels 
ontbreken en van de aanwezige innerlijke prikkels wordt afgezien, 
naarmate zij op de achtergrond treden, vergeleken bij de aandrift. 
Beelden worden steeds beleefd door middel van indrukken. Veel 
„leibesursprüngliche" indrukken dienen meteen om uitwendige in
drukken te wekken. 4 ) 

§ 3. Qualiteit en intensiteit der driften. 

ledere drift heeft twee kenmerken of zijden, nl. haar qualiteit en 
haar intensiteit. De qualiteit is a.h.w. subjectief en objectief te be
schrijven. De subjectieve zijde is de gevoelstoestand (hoe is het mij 
te moede?); de objectieve wordt gevormd door het doel van de 
drift. 6) 

Naast de intensiteit van een aandrift onderscheiden wij de diepte 
harer qualiteit. Diepte heeft betrekking op de aard van het getrokken 
worden, de sterkte op het bewegingstempo, op het gedreven worden 

») Die Triebe und der Wille, Ыг. 101. 
' ) Vgl. Hfdst. II, § 6. Toepassing van de theorie der functionele „Bilder". 
>) G.a.W.d.S. blz. 593. 
*) G.a.W.d.S. blz. 593-594. 
») Die Triebe und der Wille, blz. 97. 
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overeenkomstig de heftigheid van het ontberen. De diepte geeft de 
stemmingszij de van de aandrift weer, de sterkte het bewegings
aspect. 1 ) Het getrokken worden uit zich niet, gelijk het gedreven 
worden in lichamelijke beweging, maar meer in toestand van een 
aangegrepen, geboeid zijn. Het eindpunt van het getrokken worden 
is niet een lichamelijke vereniging, maar het zich verdiepen in de 
aanschouwing van het beeld, het psychisch ermee versmelten. 

De driftkracht Tk (sterkte) is gericht tegen de weerstand W , 
die de bereiking van het doel in de weg staat; zij is een indivi
dueel constante eigenschap. Zij (Tk) bepaalt de (constant blij
vende) wilskracht of wilsenergie. De weerstanden bepalen de 
mate, waarin het wilsgemak ontbreekt of waarin de zg. „Willens
fähigkeit" der gevoelens tekort schiet. Het temperament of de 
aanspreekbaarheid van het willen is de verhouding van Tk en W . 2 ) 

De een wordt sterker door driften beheerst dan de ander; de 
een is vrijwel zonder weerstand aan zijn driftopwellingen over
geleverd, terwijl de ander die goed kan beheersen; bij de een 
voert de geslachtsdrift de boventoon, bij de ander bijv. de lust 
tot braspartijen. De driften vormen de vitale onderlaag, de basis 
van het persoonlijk karakter; zij steken in de drijfveren. Het is een 
belangrijke taak voor de karakterologie, de drijfveren na te speu
ren tot in de laag der driften en zodoende de verbindingen van 
geest en leven bloot te leggen. Al weten wij van iemand, dat hij 
in staat is tot orgasmus, dan hebben wij daarmee nog slechts een 
probleemstelling, zolang wij niet tevens weten, welke persoonlijke 
gesteltenis vereist en voldoende is om dergelijke toestanden mo
gelijk te maken. De wetenschap tast in deze nog in het duister. 3 ) 

§ 4. Driften-drijfveren. 

Voorzover de mens aan de dieren verwant is, heeft hij driften 
evenals zij; voorzover hij bovendien een „Ik-wezen", een persoon is, 
heeft hij daarnaast, en vooral, drijfveren of, wat karakterologisch 
hetzelfde betekent, „Interessen".4) „Die Affekthandlung" kann 

>) A.U.G. 1913 biz. 32 ; Gr.d.W.v.A. biz. 152. 
a) Gr.dCh. biz. 112-113 . 
») Gr.d.Ch. biz. 6 1 - 6 2 . 
4) Vorschule der Charakterkunde, biz. 25. 
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ebensowohl von der Grösze eines Interesses wie von der Stärke 
eines Triebes zeugen." * ) 

Drijfveren moeten worden onderscheiden van driften. De taal 
zegt het reeds: wij spreken van geslachtsdrift, niet van geslachts-
drijfveer. Een streven als eerzucht kan slechts tot de drijfveren 
gerekend worden, niet tot de driften. 2 ) Als wij bij uitingen van 
eerzucht letten op de aard van het gevoel (waardering. Sehr.), 
waarin de grondslag ligt voor het nastreven van het ene doel 
en het vermijden van het andere, dan spreken wij van gevoels-
disposities; letten wij daarentegen op de activiteit van het willen, 
dat ermee verbonden is, dan zijn het drijfveren. Onder drijfveer 
is te verstaan de innerlijke oorzaak van een streven in het alge
meen en van een willen (Wollung) in het bijzonder. Willen wij 
aangeven, wat iemand pleegt te willen, dan kunnen de sterkte, 
de heftigheid, de volharding van zijn streven (begaafdheidseigen-
schappen) daartoe niet dienen, maar wel zijn doeleinden. Drijf-
veren zijn wilsoorzaken, wat iets anders is dan bewegingsoorza
ken. Nauwkeuriger kunnen wij zeggen: iedere drijfveer is de blij
vende voorwaarde voor een richting van het willen. 3 ) 

Als bewegers staan de driften tot de drijfveren als de ,,ziel
bestimmte" impuls staat tot de „zweckbestimmte" (planmatige), 
„zielvorbestimmte", „vorgesetzte" wilsact.4) Drijfveren veroor
zaken niet een beweging, maar sturen het verloop van een bewe
ging, door driften veroorzaakt, in een bepaalde richting. Drijf
veren hebben de driften nodig. Drijfveren hebben drijf- en rem-
kracht (waarop de naam drijfveer" duidt). Hun kracht stamt uit 
de vitale sfeer, maar niet uit het levenscentrum, het Es zonder meer, 
maar wel uit het compositum van het levenscentrum en het „Ik", uit 
de persoonlijk gebonden vitaliteit. Overeenkomstig de verhouding 
Ich-Es zijn er „Selbstbehauptungs"- en „Selbsthingebungstrieb-
federn". 

Evenals de kracht der drijfveren stammen de gevoelens (Wal 
lungen), welke de drijfveren begeleiden, uit de driften; wel krijgen 
zij, als de gevoelszijde van drijfveren, een bijzondere kleur. Op grond 
van de eenheid, die een persoon is, kunnen driften door drijf-

») G.a.W.d.S. blz. 602. 
г) Gr.d.Ch. blz. 55; Vorschule der Charakterkunde, blz. 25. 
*) Gr.d.Ch. blz. 55; Vorschule der Charakterkunde, blz. 27. 
*) A.u.G. 1913 blz. 38 ; A.u.G. 1923 blz. 46—48 ; Gr.d.W.v.A. blz. 180. 

164 



veren in beroering, d.w.z. tot verhoogde aanspreekbaarheid wor

den gebracht. De driften van den mens zijn gesubordineerd aan zijn 

drijfveren en wel zo, dat driften zich doorgaans eerst met behulp 

van drijfveren kunnen verwerkelijken. Het verschil tusschen de 

drift van mens en dier is dan ook hierin gelegen, dat de mens 

aan zijn driftopwelling nog slechts middellijk kan voldoen, nl. 

langs de omweg van het willen.1 ) 

Driften zijn soortelijk. Zij krijgen hun richting van buitenaf; 

hun doel is transcendent; in de beleving van de driftaandrift is 

het doel, dat een oerbeeld is, noch bewust, noch aanschouwelijk 

present. Drijfveren ontlenen hun richtinggevende kracht aan de 

aandrift en hebben een gegeven in een „wensbeeld"; de persoon 

heeft een weten omtrent de toekomst: hij kent het nog niet ver

wezenlijkt zijn van het doel. (Daar aan dieren alle weten omtrent 

de toekomst ontbreekt, hebben zij geen wensen en dus ook geen 

drijfveren, slechts driften). Drijfveren dragen (evenals wils

handelingen) op grond van hun immanente doelstelling een 

persoonlijk cachet. 2 ) Zij zijn niet slechts doelgericht, maar „ziel-

vorbestimmt". 3 ) Eerst in de wil wordt de aandrift ook in zijn 

bestaan zelfstandig en onafhankelijk van het leven. Het doel van 

een drift is steeds een nabij gelegen doel, het doel van een drijf

veer is een relatief ver doel. Een drift gaat onmiddellijk op haar 

doel af, de aandriftsbeweging van een drijfveer middellijk, nl. 

langs een reeks van tussentreden. De driftbeweging is, wat haar 

richting betreft, uitgeleverd aan de storende en afleidende krach

ten van de buitenwereld, die op het subject inwerken. Een drijf

veer stuurt zichzelf en kan dergelijke afdwalingen vermijden. Een 

drijfveer kan, gebruikmakend van ervaringskennis, de louter vitale 

aandriftsbeweging tegen haar oospronkelijke verloopsrichting in, 

in bepaalde richting dwingen, nl. in de richting van een doel, dat nog 

veraf ligt in de tijd. Een drijfveer stelt a.h.w. zichzelf haar doel 

en richting; toch wordt haar deze nog min of meer door de drift 

opgedrongen, anders dan bij het willen. Bij drijfveren ontbreekt nog 

het bewust stelselmatige. 

Een verder verschil tussen driften en drijfveren is te vinden in 

de gevoelens. De animale driften worden steeds begeleid door 

η Vorschule der Charakterkunde, biz. 27; Gr.d.Ch. biz. 152, 157. 
*) Gr.d.W.v.A., biz. 156-158, 180—184; A.u.G. 1923 biz. 45—49; G. 

Schaber : Die Theorie des Willens, blz. 77—79. 
3) Gr.d.W.v.A. blz. 180. 
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polaire gevoelens van wellust en angst, van verrukking en af
schuw, of van gevoelens, welke op de scala tussen die twee ex
tremen liggen. Deze gevoelens zijn nooit op een „zaak" te betrek
ken, omdat het bewuste aandriftsdoel ontbreekt. Daartegenover 
staan de personale gevoelens, met name de gevoelens van succes 
en vrees, wier aanleiding steeds een zaak of gedachte is. Indien 
wij bij reflexie geen wellust, angst, verrukking of afschuw kun
nen vaststellen, werden wij gedreven door drijfveren.1) 

§ 5. Tegengestelde drijfveren in elke handeling. 

Drijfveren oefenen een versterkende of een remmende wer
king op elkaar uit. De winzucht en het plichtsgevoel bijv. gaan 
in sommige gevallen in tegengestelde richting. In beginsel kan 
iedere drijfveer met elke andere drijfveer (van dezelfde persoon) 
in conflict komen. Daadwerkelijk spelen zich de meeste innerlijke 
conflicten niet af tussen het „geistige" Ik eri de „untergeistige" 
vitaliteit, maar tussen de verschillende drijfveren der persoonlijk
heid. Wij moeten dus alle drijfveren behandelen als concur
renten. 2 ) 

Daar er geen drijfveer te vinden is, waar geen drijfveer tegen
over staat, is alle specifiek menselijk gedrag fundamenteel op twee
ledige wijze te verklaren. Ieder gedrag is „doppeldeutig" (zoals 
ook elke uitdrukkingsbeweging op twee wijzen „gedeutet" kan 
worden) . 3 ) Ook een zeer zelfzuchtig karakter ontbreekt het niet 
geheel en al aan het vermogen tot liefhebben, aan een drang tot 
geven (Schenklust). Hij kan het doel van zijn zelfzucht berei
ken door de eisen van zijn drang om te geven af te wijzen. Als die 
drang ongeveer even sterk is als zijn zelfzucht, dan zal die per
soon zeer dikwijls in innerlijke conflicten geraken. Wanneer wij 
getuige zijn van een handelwijze, die slechts begrepen wordt door 
haar te zien als een uiting van zelfzucht, dan is dat gedrag op 
tweevoudige wijze te verklaren. Het is immers nog een redelijke 
vraag, of het handelen van de persoon in kwestie meer bepaald 
werd door de sterkte van zijn zelfzucht of door de zwakheid van 
zijn vermogen tot liefhebben. Omgekeerd kan iemand tot geven 
geneigd zijn uit sterke liefde of uit zwakke zelfzucht. 

») Ca.W.d.S.. blz. 604-605. 
») Gr.d.Ch. blz. 180. 
a) Vorschule der Charakterkunde, blz. 50—51. 
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§ 6. Drijfveren-waardering (gevoel). 

Wij moeten voor iets voelen, het is als waardevol voor ons 
taxeren, alvorens wij ernaar kunnen streven. „Mit der Emp
fänglichkeit des Gefühls dafür nimmt zu oder ab die Intensität 
des Wunsches, sei es nach Besitz, sei es nach Ehre, Macht, Ver
geltung usw., kurz jeglichen Antriebs überhaupt." !) 

ledere drijfveer is tegelijk een specifieke gevoelsaanleg en iedere 
gevoelsaanleg een drijfveer. „Jede Triebfeder oder Richtungs
eigenschaft ist zugleich eine besondere (spezifische) Gefühlsan
lage, jede Gefühlsanlage eine Triebfeder oder Richtungseigen
schaft."2) Ter verduidelijking geven wij een voorbeeld. Men 
streeft uit winstbejag naar het bezit van materieel geld en goed, 
omdat men het bezit daarvan prettig vindt. De anachoreten gaven 
geld en goed weg en trokken de woestijn in, zegt Klages, omdat 
hun gevoelsgeaardheid een andere was dan die van de tegenwoor-
woordige mens, die het stoffelijk bezit hartstochtelijk begeert. 
Zij gevoelden een weerzin tegen stoffelijk bezit: het kwijt te worden 
waardeerden zij als een bevrijding.3) 

Het plichtsgevoel duidt niet slechts op een bijzondere ontvan
kelijkheid voor het plichtmatige, maar ook op een aandrift als 
voorwaarde tot uitvoering van plichten. Plichtsverzuim laat in zijn 
gevolgen duidelijk zien het „Interesse", dat men bezit voor plichts
vervulling: immers hoe anders de knaging van het geweten te 
verklaren? 4) 

De taal drukt de gevoels- en de streefzijde duidelijk uit: plichts
gevoel, eergevoel, kunstzin, gerechtigheidszin, winzucht, heers
zucht, hebzucht, drankzucht, eerzucht, vechtlust, sexuele begeerte 
(of drift), eergierigheid, speeldrift enz. Nu eens ligt meer de na
druk op de ontvankelijkheid, op het gevoel, dan weer op de aan
drift. Van zucht, begeerte, gierigheid, drang, drift spreekt de 
taal vooral daar, waar men wordt aangezet tot het stellen van 
daden; van zin, gevoel, indien het zedelijke neigingen betreft, die 
vooral op het achterwege laten van bepaalde daden gericht zijn. 
Waar beide woorden naast elkaar voorkomen en de taal het 

») Gr.d.Ch. blz. 56-57. 
') Gr.d.Ch. blz. 56. 
') Gr.d.Ch. blz. 56. 
«) Gr.d.Ch. blz. 57. 
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onderscheid niet scherp maakt, is des te sterker uitgedrukt, dat er 
twee kanten aan de drijfveer zitten: eergevoel-eerzucht, sexuele 
drift-sexuele lust. 

Een gevoel kan meteen drijfveer zijn, omdat het naast de stem
ming een tweede component bezit: de aandrift. Het gevoel van 
vrees sluit in een aandrift tot vluchten; vandaar dat het als prikkel 
kan werken om bepaalde vreesaanjagende situaties te vermijden. 

Plichtsgevoel en het verlangen om uit te blinken zijn eigenschap
pen van het gemoed. Ten aanzien van het verlangen uit te blin
ken zal niemand aarzelen om het een drijfveer te noemen; minder 
duidelijk is het, dat wij in dat geval tevens te maken hebben met 
een gevoelsdispositie. Toch hoort bij dat verlangen een ontvan
kelijkheid van het gevoel voor bepaalde bevredigingsmiddelen 
(„Erfüllungen"), die juist daarom bij voorkeur tot doeleinden wor
den voor het willen en handelen van het subject. Men zou geen 
verlangen kunnen hebben uit te blinken, indien aan dit uitblinken 
niet een gevoel van bevrediging voor het subject verbonden was, 
en anderzijds met het verliezen van de wedstrijd met rivalen niet 
een gevoel van onlust samenging. Anderzijds wijst het woord 
plichtsgevoel op een gevoelsdispositie, terwijl iemand misschien 
bezwaar zou maken het een drijfveer te noemen. Toch is het een 
drijfveer en wel inzover het bepaalde handelwijzen voorschrijft; 
onder handeling is meebegrepen het nalaten van bepaalde daden.1) 
Waarom brengen wij ten aanzien van die twee genoemde eigen
schappen van het gemoed bij de ene het gevoels-aspect en bij de 
andere het streef-aspect naar voren? Wij hebben in het eerste geval 
de gemoedseigenschap beschouwd naar haar eindpunt, in het 
tweede geval naar de oorsprong van haar proces. De term 
„streven" (drijfveer, drift, verlangen, begeren, wensen enz.) wijst 
naar het activiteitsaspect; de term „gevoel" op het stemmings
aspect, op de kleur, de toon van het proces. 2 ) Klages onderscheidt 
aan het gevoel de qualitatieve zijde (Farbe, Stimmung) en de aan-
driftszijde (Bewegung). Stemming en aandrift bepalen elkaar. In 
iedere gemoedseigenschap schuilt een vitale aandrift. Iemand, die 
sterk tot afgunst neigt, zal niet alleen vaker en bij geringere aan-

') Vorschule der Charakterkunde, blz. 19; Die Triebe und der Wille, biz. 
106; G.a.W.d.S. blz. 641-642. 

') Pr.d.Ch. blz. 59; Vorschule der Charakterkunde, blz. 21; A.u.G. 1923 
blz. 34 -36 ; Gr.d.Ch. blz. 112, 131. 

168 



leiding reeds in stemming van afgunst geraken; hij zal tevens de 
opwelling beleven, die gericht is op vermindering van de geluks-
goederen van de ander.1 ) 

De aandrift kan meer of minder sterk zijn. De sterkte komt tot 
uiting in het activiteitsaspect. De aandrift werkt soms als een oor
zaak van versnelling, soms remmend of vertragend; vgl. opge
wektheid met neerslachtigheid, de verschillende graden van depres
sie of opgewektheid onderling.2) 

De qualiteit of de gerichtheid van de aandrift bepaalt mee de 
qualiteit van de stemming. Bij vernietigingsdrang is het gevoel, 
de stemming anders dan bij de drang tot vereniging. 3 ) 

§ 7. Classificatie der drijfveren. 4) 

Om voor de drijfveren een goede dasssificatie te vinden, gaat 
Klages uit van de innerlijke onenigheid: iedere persoon is een 
wezen bestaande uit een geesteshelft en een vitale helft.5) Klages 
deelde het systeem der drijfveren (of gevoelsdisposities) in op 
grond van zijn metaphysisch-dualistische opvatting van de ziel 
in conflict met de geest. 1. Ziel en geest vinden hun respectieve 
uitingsvormen in de geneigdheid om zich te geven en in de drang 
tot behoud. Indien in het streefproces het Ik het wint van het 
Es, de geest van het leven, de wil van het gevoel, dan overwegen 
de drijfveren tot zelfbehoud (Behauptungstriebfedern), de fixe
rende drijfveren („Bindungen") ; in het tegenovergestelde geval 
de drijfveren tot zelfovergave (Hingebungstriebfedern) of de 
bevrijdende drijfveren („Lösungen"). De geest is op bevestiging, 
op fixatie, op existentie uit; het Ik is het terrein van de geest 
binnen de vitaliteit. ledere „Bindung" is in verhouding tot de vita
liteit een aandrift, die levensprocessen fixeert; iedere drijfveer tot 
zelfovergave is een aandrift, die levensprocessen ontbindt, bevrijdt. 
2. Die tweevoudige gerichtheid is aanwezig zowel in de „gene
relle" of „geistige" drijfveren („Allgemeininteressen" = „Sachinte
ressen"), als in de „personele" drijfveren („Eigeninteressen"). 

Als dragers van de geest of van het zg. absolute Ik, hebben 

*) Vorschule der Charakterkunde, biz. 23. 
: ) Vorschule der Charakterkunde, blz. 22. 
' ) Vorschule der Charakterkunde, blz. 23 . 
«) Gr.d.Ch. Hfdst. X . 
B) Gr.d.Ch. blz. 180—181. 
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wij „geistige" drijfveren; inzover wij individueel verschillende 
personen zijn en dus op de basis van onze individuele ziel 
ook van elkaar in geest onderscheiden zijn, beschikken wij over 
„personelle" drijfveren. !) Zo ontstaan vier hoofdgroepen, nl.: 

Geistige Bindungen Personelle Bindungen 
Geistige Lösungen Personelle Lösungen 

Wij zullen verder spreken van de „algemeen menselijke" en 
van de .personale" drijfveren. 

De algemeen menselijke, bindende drijfveren kan men weer 
onderverdelen in theoretische, aesthetische en ethische ; de per
soonlijke, bindende drijfveren („Egoismen") laten zich enerzijds 
indelen naar het object van het streven (bijv. eigenbelang naast 
geldingsdrift), anderzijds naar de grondvormen van het strevend 
gericht zijn op het object; deze vorm kan zijn actief, passief of 
reactief. De drijfveren tot zelfovergave vallen in analoge groepen 
uiteen: geestdrift (op het gebied der waarheid, schoonheid, goed
heid) en liefde (spontaan, actief, reactief). 3. Voor de verdere 
indeling is de leer der Doppeldeutigkeit van gewicht. Iemand kan be
schikken over een positieve drang tot behoud van het „algemene Ik"; 
iemand anders kan negatief op het behoud van het „generelle Selbst" 
gericht zijn, omdat de drang tot prijsgave van het „algemene Ik" te 
zwak is. Ook wat betreft de overgave of het behoud van het „per
sonelle" Ik, zijn er deze twee mogelijkheden. Aldus komt Klages tot 
acht rubrieken in zijn drijfverensysteem. 4. Indien wij daar nog 
(met Klages) de zinnelijke drijfveren aan toe voegen (weer in hun 
tweezijdige gerichtheid), dan ontstaat een schema van twaalf 
groepen van eigenschappen. Zie Tafel I. 

Een indeling der drijfveren is geen indeling der persoonlijk
heden. Geen mens heeft enkel en alleen drijfveren, die hem bin
den, of uitsluitend drijfveren, die hem van zichzelf bevrijden. АПе 
in het schema genoemde drijfveren kunnen in één persoon voor
komen. Zelfs van een overwegen van de ene groep boven de andere 
kan slechts in uitzonderingsgevallen sprake zijn; doorgaans zijn 

*) De „algemene" drijfveren zijn vanzelfsprekend ook persoonlijk, maar zij 
hebben betrekking op het eigen terrein van de geest : waarheid, schoonheid, 
goedheid. (Sehr.). Het Is het gebied van het stabiele Ik, terwijl de „personale" 
drijfveren uit het labiele Ik voortkomen (zie blz. 33-34). 
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TABEL I. 

System der Triebfedern. 

Lösungen Geis t ige Triebfedern Bindungen 
A'. Geistige Selbsthingebung = Begeieterongsvermögen A. Geistige Selbstbehauptung = Vernünftigkeit 

I. Wahrheitsdnrst I. Theoretische Vemünftigkelt = Wille zur Begreiflichkeit der Welt 
Intellektuelle Leidenschaft. Erkenntnistneb. „Liebe zur Sache". 

IL Gestaltungedrang 
Liebe zur Schönheit. Schaffenstneb. Fonntneb (Enthusiasmus) 

III. Gerechtigkeitsliebe 
Wahrhaftigkeitspathos „Seelenadel". Ursprungliche Treue. 
(Gefahren- Schwannerei, Utopismus ) 

Sachlichkeit Unterscheidungswille Tendenz zur Kntik 

Ästhetische Vemünftigkelt = Wille zur Faszlichkeit der Anschauungswelt 
Tendenz zur Gleichförmigkeit, zur Regelung. Anordnungssinn. Verein
fachungswille Stilbedurfms 

Ethische Venünftigkeit = Wille zur Gleichheit (Humanität) 
Gefühl des Sollens. „Kategorischer Imperativ". Pflichtgefühl. Gewissen 
(Reuefahigkeit). Unparteilichkeit. 

Personel le Triebfedern 

IL 

III. 

B' . Persön l i che Se lbs th ingebung = Gefühl t i e fe (Le idenschaf ts - fähigke i t ) 

1. Spontane Hingebungsneignngen 
1. Z u r a u s ζ e г р е r s o n 11 с h e η W e l t 

Naturliebe. Heimatliebe Liebe zur Scholle. Tierliebe. Pflanzenliebe. 
Liebe zum Artefakt. Liebe zum Andenken. 
Ahnendienst („Pietät"). 
Liebe zum All („kosmischer Affekt"). 

2. Z u r m e n s c h l i c h - p e r s ö n l i c h e n W e l t 
Leidenschaftlichkeit „Liebefahigkeit". Bewunderungshang. Ver-
ehrungstneb. Anbetungshang. 
Inbrunst. Preisgebung „Schenkende Liebe" 
(Freigebigkeit. Schenklust Verschwendungssucht.) 
Mütterlichkeit. Aufopferungsdrang. 

II. Passive Hingebungsneignngen 
Wohlwollen. Gute. Milde. Warme. Treuherzigkeit. Sanftmut. 
(Kontemplation. Beschaulichkeit. Retrospeküvitat.) 

III. Reaktive Hingebungsneigungen 
Teilnahmefahigkeit Mitgefühl. Mitleid. Mitfreude. 
Barmherzigkeit. Entsagungsfreudigkeit. 
„Gemüt". 

C.' Mangel an geistigen Bindungen 
Unverständigkeit. „Unvernunft". „Leichter Sinn" 

D ' , M a n g e l a n E g o i s m e n 
Uneigennutzigkeit „Selbstlosigkeit". 
Willfährigkeit. Langmut. Geduld. (Bescheidenheit.) 
Sorglosigkeit. Arglosigkeit Vertrauensseligkeit 

B. Persönliche Selbstbehauptung = Egoismus (Selbstsinn» Selbetsucht) 
I Ich er Weiterungstriebfedern (Spontane Egoismen) 

1. N e u t r a l e oder a l l g e m e i n e 
Unternehmungsgeist Erfolgshunger. Tatendrang. 
Angriffslust. Neuerungssucht. 
(Teils auf der Losungsseite Selbstbestimmungsdrang. Freiheitsdrang. 
Unabhangigkeitssinn.) 

2. B e s o n d e r e 
a) Aneignungstneb Besitzwille. 
b) Eigennutz Erwerbssinn. 
cj Herrschsucht Protektionslust. 
d) Ehrgeiz Anerkennungstrieb (Eitelkeit). 
e) Gemutsegoismus. Gefallsucht. 

II. Ichbewahrungstriebfedern (Passive Egoismen) 
Vorsicht. Wachsamkeit. Berechnung 
Misztrauen Argwohn. Furchtsamkeit. (Scham.) 
Verschlagenheit. List. Heuchelei. 

III. Ichwiederherstellungstriebfedern (Reaktive Egoismen) 
Eigensinn. Starrsinn Widerspruchsgeist Verstocktheit. 
Unfugsamkeit Unbotmaszigkeit. Widerspenstigkeit. 
Krankbarkeit Übelnehmerei 
Vergeltungsbedurfnis. Rachsucht. 
Boshaftigkeit Spottsucht. Rankesucht. 
Neid Übelwollen Schadenfreude. 
„Ressentiment" Hamischkeit. Heimtücke. 

C. Mangel an Begeisterungsfähigkeit 
Nüchternheit Trockenheit. Verstandesherrschaft. 
Strenge Kalte Unnachsichtigkeit. 
Unerbitthchkeit Unduldsamkeit. 

D. Mangel an Liebefähigkeit 
Harte Mitleidlosigkeit Erbarmungslosigkelt 
Gefühllosigkeit Teilnahmelosigkeit. 

E ' . S innl iches Hingebungsbedürfn i s 
Lebensdrang. Rauschverlangen. (Narkosetneb ) 
Eros der Preisgebung 

Sinnliche Triebfedern 
E. Sinnliches Genuszbedürfnis 

Genuszsucht. Vergnügungssucht. 
Schlemmtneb. Trunksucht. (Morphiumsucht etc.) 
Geschlechtsbegierde. Brunstigkeit. Geilheit Lüsternheit Naschhaftigkeit. 

[ F ' . S c h w ä c h e n d e r Se lbs tbeherrschung] 
Hinreiszungsfahigkeit. Maszlosigkeit. Zugellosigkeit Fessellosigkeit. 
Haltlosigkeit. 

[ F . Se lbs tbeherrschungeformen] 
Maszigung Widerstandskraft. „Selbstüberwindung" 
Standhaftigkeit Festigkeit. 

Zurückhaltung. 

Lebensgrandstinunong » Ρ а t h о s Vergangenheitsglaube Ehrfurcht. 
Stimmungspolet Grauen (Schwermut) — Seligkeit (Heiterkeit). 
Pole des Selbstgefühls ι Stolz — Demut. 
Grundüberzeogang« Wirklichkeit = Wel t beseelter Erscheinungen (ge

schehend, unbesitzbar). 

A k t i v i t ä t Zukunftsglaube Bemachtigungswille. (Utihtansmus). 
Erfolgslust (Euphone) — Miszerfolgsunlust (Niedergeschlagenheit). 
Selbstschatzung — Selbstzweifel. 
Wirklichkeit = Welt der Tatsachen (ergreifbar, besitzbar). 









ten aanzien van streefobjecten beide groepen van drijfveren aan
wezig. 1) 

De indeling van drijfveren of gevoelens naar zelfbehoud en 
overgave valt geenszins samen met die naar morele onbaatzuchtig
heid en egoisme. 2) Het begerig verlangen naar een perzik om 
te genieten van de smaak, of naar een steen om zijn mooie 
kleur, is in morele zin egoistisch te noemen, echter niet in biolo
gische zin, want dit begeren eist een overgave van het Ik. Dit 
streven kan wel tot zelfbevestiging worden, nl. als men naar die 
steen verlangt om hem te verkopen, of omdat men hem bij een 
verzameling wil voegen. W a t is het geval, indien men de perzik 
wil, omdat men honger heeft? Honger is een animale drang tot 
vereniging, maar heeft op zich genomen niets met het streven naar 
zelfbehoud uit te staan. Animale behoeften echter komen in de 
mens zelden onmiddellijk tot gelding, meestal slechts in dienst 
van een egoistische wil tot behoud en macht. Daarom en daarom 
alleen ligt de bron van de handeling, wier doel is voedsel of sexuele 
bevrediging, in de regel aan de zijde van de „Selbstbehauptung"; 
nauwkeuriger gezegd: op het terrein van de drang naar bezit. 3 ) 

Met de opzet van een schema is geen antwoord gegeven op de 
vraag naar het correlatici verband der eigenschappen. Hun samen
gaan wordt niet volgens een statistisch-inductieve methode door 
Klages vastgelegd; hij leidt hun samenhang af langs de weg van 
een deductieve redenering. 4 ) 

Klages is een heftig tegenstander van typologieën, die wegens 
hun algemeen karakter een onvolledig beeld geven van de per
soon en van voorname facetten abstractie maken. Hij wenst een 
volledige persoonsbeschrijving daartegenover te stellen. Des
ondanks ligt een typologische onderscheiding aan zijn systeem 
ten grondslag. De vooropgestelde verhouding ziel-geest, die iedere 
persoonlijke geaardheid kenmerkt, laat hem vier grote karakter-
groepen onderscheiden. б ) 

») Gr.d.Ch. blz. 184. 
2) Gr.d.Ch. blz. 183. 
*) Gr.d.Ch. blz. 183. 
*) Zie Aanhangsel in H.u.Ch. 1936 „Aus der Charakterkunde". 
»; Gr.d.Ch. Hfdst. IX; Vorschule der Charakterkunde, Hfdst. VII. 

Es en Ik streven in tegengestelde richting: 
1. Es overheerst: Rausch-Geistabkehr; 2. Ik overheerst: Geist-Weltabkehr. 

Es en Ik streven naar elkaar toe: 
3. Es wint: Passion-Geistzukehr; 4. Ik wint: Vermmft-Weltzukehr. 
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§ 8. De geistige Bindungen of de Vemünftigkeit. (Α) ι ) 

Deze worden onderverdeeld in theoretische (I) , aesthetische (II) 
en ethische (III) drijfveren. 

I. Theoretische Vernünftigkeit. 

Wij antwoorden op de wereld buiten ons met een drang naar 
kennis. Dit geestelijk streven naar waarheid is te onderscheiden 
van de wil tot waarachtigheid. Om de werkelijkheid, zoals die 
zich aan ons voordoet, juist te 'beoordelen, moet men zich van de 
werkelijkheid bewust worden, en dat gebeurt, in Klages' termen 
uitgedrukt, doordat de geest voorbijgaand aan het leven in de per
soon ten offer val t" .2) Dat is mogelijk dank zij ons vermogen tot 
vitaal contact nemen. Deze dispositie heet daarom realiteitszin of 
„Wirklichkeitsfühlung". 3) Om de waarheid te vinden, is boven
dien het identiteitsbeginsel vereist; dat is het enige princiep, waar
over wij beschikken om de werkelijkheid verstandelijk te kennen. 
Aan het identiteitsbeginsel wordt de werkelijkheid gemeten. De 
geest (widerstrebt) „gegen den logischen Widerspruch".4) Zo 
is de „theoretische Vemünftigkeit" mogelijk. Positief gezien, leidt 
de „logische drift" tot zakelijkheid, tot critische zin. Naarmate de 
„theoretische Vernünftigkeit" de realiteitszin beheerst, treden in 
plaats van de ware onderzoekingslust: de formalistische kortzich
tigheid en het hoogmoedig subjectivisme. 

II. Aesthetische Vernünftigkeit. 

Wanneer de mens verstandelijk onderzoekend tegenover de 
aanschouwelijke wereld staat, ondergaat hij de wirwar der „beel
den", die de voorwaarden vormen voor de waarnemingsactiviteit, 
als een stoornis. De „waarnemende geest" wordt gehinderd door 

·) Gr.d.Ch. blz. 185—192. 
s) Gr.d.Ch. blz. 166. 
') „Wirklichkeitsfühlung = reines Erleben = Schauen (vgl. blz. 49). Het 

resultaat hiervan is een vinden van de „Bedeutungseinheit", het wezen, het over
eenkomstige In verschillende gelijksoortige objecten (zie blz. 133—135). 

4) Gr.d.Ch. blz. 186. 
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de onoverzichtelijkheid, de toevalligheid, de onregelmatigheid, de 
verwardheid. Wij zoeken gelijksoortigheid en regelmaat. De ont
vankelijkheid voor het storende van de onregelmatigheid in de 
aanschouwelijke wereld en de tendentie om die stoornis om te 
vormen tot regelmaat in de ruimte en in de tijd, kenmerkt de „aes-
thetische Vernünftigkeit". Voor de „Gestaltungsdrang" is „aesthe-
tische Vernünftigkeit" nodig; blijft deze echter niet ondergeschikt, 
dienend, dan volgt er een ontaarding: het streven naar mechani
satie. De geschiedenis der kunst wijst steeds weer op de strijd 
tussen het bloed en het schabloon. Voorzoover de „aesthetische 
Vernünftigkeit" deel heeft aan de Gestaltungsdrang, noemen wij 
deze Gestaltungsdrang schikkingslust, streven tot vereenvoudiging, 
stijl-behoefte. Er is weinig gevaar voor conflicten met persoonlijke 
drijfveren; des te groter echter is het gevaar, dat men zich overgeeft 
aan de lokkende kracht van de „Wildnis". 

III. Ethische Vernünftigkeit. 

De bepalingsgrond van al ons verstandelijk en aesthetisch 
waarderen is gelegen in het feit. dat wij persoon zijn, in onze 
„Ik-heid" — zegt Klages —. De mens, als drager van het Ik, de 
geest voert de boventoon in de werkelijkheid, 's Mensen Ik is de 
hoogste waarde, waaraan hij alle andere waarden afmeet. Iets heeft 
voor hem dan ook slechts waarde, inzover het een Ik is (van geest 
getuigt. Sehr.); daarbuiten heeft het geen waarde. De geest speelt 
dus een rol bij de samenstelling van elke waarde-scala. Aan die 
geest danken wij ook het streven naar gelijke waardering van alle 
mensen. De ontvankelijkheid voor de storing van deze gelijkheid 
van de kant van het leven en de tendentie om het storende uit te 
roeien tegen elke prijs, vormt de inhoud van de „ethische Vernünf
tigkeit". Deze zit in de liefde tot gerechtigheid, maar veel meer 
in de zg. humaniteit, die de cosmos ziet als het voetstuk, dat de 
mensheid draagt. De „Willensvernunft" heeft slechts oog voor 
de mensheid. Het Joods-christelijke beginsel der naastenliefde had 
sterke invloed op het terrein der practische ethiek. De moraal der 
naastenliefde wil de gevoelens uitroeien: men moet zich gelijkelijk 
verhouden ten opzichte van iedereen. Het handelen geschiedt niet 
langer uit genegenheid, maar wegens een moeten (de categorische 
imperatief), uit plicht, omdat anders het geweten knaagt. 
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§ 9. De persoonlijke Bindung of het Egoïsme. (В) ! ) 

Het geheel der persoonlijke bindingen, dus het streven naar het 
behoud van het persoonlijke Ik, vat Klages samen onder de naam 
van „Egoismen". Het „egoisme" is het eigenlijke schouwtoneel van 
het menselijk gedrag. 

De taal bezit een rijke woordenschat voor de verschillende vor
men van egoisme. Om het schema der drijfveren niet overmatig 
te belasten gaf Klages de soorten van egoisme in een afzonder
lijke tabel (zie Tabel II) . Het Ik staat, als ware 'het een onver
anderlijke grootheid, tegenover de voortdurend veranderende 
wereld. Zijn bestaanswil („Daseinswille") wordt tot een zichzelf 
bevestigende vernietigingswil ( „Verschlingungswille" en „Zer
störungswille"). Voordat deze werkelijkheid wordt, moeten drie 
voorwaarden vervuld zijn, welke slechts zelden samen aanwezig 
zijn: 1. een verregaande atrophie van alle bevrijdende drijfveren; 
2. een vrijwel geheel ontbreken van geestelijke bindingen; 3. een 
onbeperkte activiteit, die sterke, zo goed als qualiteitsloos gewor
den, driften vooronderstelt. 

Naar het object der verschillende vormen van (spontaan) 
egoisme valt te onderscheiden allereerst het algemene egoisme 
( I I ) Dat is niet verder te definieren; zijn object is algemeen; 
daarom sprak Klages ook van neutraal egoisme. W a a r het zich 
voordoet, zonder meer, staan wij tegenover de uitgesproken 
boosaardige mens, tegenover de despoot (Iwan, de Verschrikke
lijke), grote misdadigers, giftmengsters. In zwakke dosering komt 
het algemene egoisme veel voor, niet alleen onder de misdadigers, 
maar ook bij de Mammonisten (I 1 a ) . 

Soms gaat met het neutrale egoisme een geestelijke gebonden
heid samen. De verschijningsvormen zijn dan: werklust, onderne
mingsgeest, dadendrang, de typische eigenschappen van de onder
nemers, van de record-jagers, van de ontdekkingsreizigers, die de 
hoogste toppen willen beklimmen (I 1 b ) . Zij zijn beter te begrij
pen vanuit hun honger naar praestaties als zodanig, dan vanuit 
drijfveren van eerzucht of eigenbelang. Van de geestelijke bindin
gen staan de ethische uiteraard het dichtst bij de neutrale vor-

») Gr.dCh. blz. 192-201. 
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TABEL II. 
Die persönliche Selbstbehauptung oder der Egoismus 

I. Persönliche Icherweiterungstriebfedern (Spontane Egoismen) 
1. N e u t r a l e = Allgemeine Willensvorherrschaft 

a. O h n e geistige Bindungen 
Bösartigkeit. Hasz. Grausamkeit. ZerstorungswiUe. Satanismus. 

b. M i t geistigen Bindungen 
Unternehmungsgeist Wirktneb. Erfolgshunger. Tatendrang. 
(Ehrgeiz. „Willkür". Neuerungssucht.) 
( Selbstbestimmungswille. ) 

2. B e s o n d e r e 
a. Aneignungstrieb 

Besitzwille. Spartrieb. Geldgier. (Habsucht ) 
Sammeltneb. Knauserei Filzigkeit. Geiz 
(Neugier. Lernbegier. Wiszbegier.) 

b. Eigennutz 
Erwerbssinn Gewinnsucht. Geschäftsgeist. (Habsucht.) 

с Herrschinteresse 
Dominationstneb. Uberlegenheitswille. Ranggefühl. Standes-
bewusztsein. Protektionslust. 

d. Ehrgeiz 
Anerkennungstneb Auszeichnungsverlangen. Geltungsdrang. 
Beifallsbedurfnis Ruhmsucht. (Eitelkeit.) Geistiges Bedeutungs-
bedurfnis. 
In primitiver Form Schmucktneb des Mannes. 

e. Gemutsegoismus 
Gefallsucht „Koketterie". Wille zur Beliebtheit. 
In primitiver Form beteiligt am Schmucktneb des Weibes. 

II. Persönliche Ichbewahrungstriebfedem (Passive Egoismen) 
1. N e u t r a l e 

Vorsicht Umsicht Wachsamkeit Berechnung. 
2. B e s o n d e r e 

Furchtsamkeit. Argwohn. Misztrauen. (Scham.) 
Schlauheit. List. Verschlagenheit. 
Falschheit Heuchelei Schemheihgkeit. 

III. Persönliche Ichwiederherstellnngstriebfedem (Reaktive Egoismen) 
1. N e u t r a l e 

Widerspruchsgeist Oppositionslust. Rechthaberei. (Launische Willkur. 
Streitsucht ) 
Eigensinn Starrsinn Widerspenstigkeit Verstocktheit Trotz 
Unfugsamkeit Unbotmaszigkeit. Unwillfahngkeit. [Querkopfigkeit. 

2. B e s o n d e r e 
Empfindlichkeit Krankbarkeit. Übelnehmerei Nachtragerei. 
Vergeltungsbedurfms. Rachsucht. [Unversohnlichkeit 
Zanksucht Handelsucht. Unverträglichkeit. 
Spottlust. Kntiklust. Sarkasmus. 
Klatschsucht Rankesucht. 
Neid Miszgunst Übelwollen „Ressentiment". 
Schadenfreude. Hamischkeit. Heimtücke. 
(Elf ersucht.) 

IV. Persönliche Ichanfbaaschangstriebfedem (Isolierte Egoismen) 
Absondemngsbedurfms Eigenbrodelei 
Selbstbeachtungstendenz. Selbstbeobachtungshang. 
Eigenbezughchkeit Egozentrizität. 
Beziehungswahn. — ,,Idiotismus". 
(Sentimentalität. Ruhrseligkeit). 

V . Erleichternde Triebfedern 
1. M a n g e l a n g e i s t i g e n B i n d u n g e n 

Parteilichkeit Ungrundlichkeit. Oberflächlichkeit. 
Unzuverlassigkeit Unverlaszhchkeit. Pflichtvergessenheit. Gewissen-
Wetterwendischkeit. Gesinnungslosigkeit. Wurdelosigkeit [losigkeit. 

2. M a n g e l a n L o s u n g e n 
Nüchternheit Trockenheit. Unsinnlichkelt 
Kalte. Harte Teilnahmslosigkeit. 
Herzlosigkeit. Erbarmungslosigkeit. „Gemutlosigkeit". 









men van egoisme. Zo kunnen wij de enorme wilsbereidheid van 
ethische naturen, hun bekerings- of missieijver begrijpen. De 
„zedelijke" en de „boze" mens zijn twee takken aan dezelfde 
boom, zegt Klages, nl. aan de w i 1 s boom. Een theoretische ethica 
zelf, die van het vermijden van het kwade het kernprobleem maakt, 
wijst op die samenhang. Het willen en het egoisme worden beiden 
vergemakkelijkt, indien „geistige Bindungen" en ontbindende drijf
veren ontbreken. * ) Egoisme kan ook anders gezien worden, nl. 
onder het gezichtspunt van een tekort aan bereidheid tot overgave. 

Tegenover de vormen van het neutrale egoisme staat de gequa-
lificeerde vorm van egoisme (12) . De wil (die altijd ontkent) 
wordt, naarmate wij gebonden zijn aan de wereld der zinnen, tot 
„wil tot macht" 2 ) , of ten opzichte van een ander tot „wil tot 
overmacht", hetzij in de vorm van willen-hebben, hetzij in de zin 
van willen-overtreffen. Het willen-hebben is een kenmerk van elke 
gequalificeerde vorm van egoisme; het willen-overtreffen even
eens. Toch zijn zij te onderscheiden; nu eens overweegt de ene, 
dan de andere. De meest oorspronkelijke vorm van alle menselijk 
egoisme is de „Aneignungswille". Indien deze drang om zich din
gen toe te eigenen tot overheersende drijfveer geworden is, komt 
aan het licht, dat hij gericht is op verzamelen, ophopen, opslaan. 
Dus tot de bezitsdrang behoort iedere verzameldrift, ook die, 
welke in eigenschappen als nieuwsgierigheid, kendrang, gierigheid 
en hebzucht ligt opgesloten 3 ) (I 2 a ) . Eigenbelang, winzucht, koop-

>) Vgl. blz. 174. 
') In de sympathie voor het beeld van overwicht openbaart zich de drang, 

zich de meerdere te voelen, d.w.z. de wens naar grootheid. Het grotere, vooral 
het hogere, doet zich steeds voor als zetel of vorm van evenredig grotere macht. 
Vandaar, dat kinderen voorliefde hebben voor het grootste werelddeel en de 
grootste oceaan op de landkaart, voor de breedste plas op straat, voor de hoogste 
boom in het bos ; vandaar stamt ook hun respect voor de grootste onder hun 
speelmakkers. Op dezelfde grond steunt de bijzondere aantrekkingskracht, die op 
den toerist uitgaat van de hoogste top van een bergketen, die hij door bestijging, 
„meester" wordt, de „baas" wordt. Wij zeggen, dat een heuvel, die een ver uit
zicht biedt, de omgeving „beheerst"; de kerk beheerst de stad en de toren de 
kerk. Het respect voor de grootste blijft bij de meer naïeve mens ook op vol
wassen leeftijd voortbestaan. In de 3de eeuw n. Chr., toen over de troons
bestijging vaak door de soldaten beslist werd, kwam het dikwijls voor, dat de 
keuze eenvoudig viel op den grootste en sterkste. (Pr.d.Gr. blz. 206—207; 
H.u.Ch. 1936 blz. 119; H.u.Ch. 1940 blz. 161). 

3) „Eine Sonderart des Sammlertriebes ist der Geiz, unter dessen intellektu
ellen Begleitanlagen der Mangel an Abstraktionsfähigkeit oft genug auffällt." 
(Pr.d.Ch. blz. 50). 
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mansgeest moeten, vergeleken bij de verzameldrift ( I 2 b ) , als veel 
abstractere vormen van de drang tot toeeigening worden beschouwd. 
In iedere drijfveer steekt de wil en deze kan men steeds wil tot 
macht noemen. 

Aan de drijfveren tot overtreffen van anderen heeft de heers
drift ( I 2 c ) veel minder deel dan aan het streven tot toeeigening. 
In de grond strekt de drang tot overtreffen zich uit tot alles en 
allen. Als een kind iets ten geschenke krijgt, wil het vriendje ook 
iets ontvangen en het voelt een bevrediging van bijzondere aard, 
indien dat geschenk nog groter uitvalt. 

Wij beleven ons kunnen als overmacht ten opzichte van iets 
of iemand en hebben de tendentie tot vergelijking der machts-
sferen. Daarin vlecht zich het egoistisch zelfgevoel. Omdat wij ons 
willen „behaupten", beleven wij ons succes als lust, mislukte pogin
gen en tegenslag echter als onlust. Het gevoel van succes („Er-
folgsgefühl") is de grond voor de zelfwaardering. Daardoor krijgt 
het menselijke streven tot overtreffen een inhoud, die aan de dieren 
onbekend is en van grote betekenis is voor het egoisme. De zelf
waardering en de wil tot overtreffen kunnen onmiddellijk of mid
dellijk deel hebben aan het streven. Wie naar deugd streeft, streeft 
onmiddellijk naar de deugd en is slechts middellijk gericht op het 
overtreffen van anderen in deugd. W i e echter naar erkenning 
streeft, is het rechtstreeks te doen om toename of bevestiging van 
zijn zelfwaardering. 

Eigen superioriteit, eigen kracht, eigen voortreffelijkheid ervaart 
men vooral aan tekorten bij anderen. Eigen gebreken voelt men 
vooral aan het grotere kunnen van anderen. Heeft een misda
diger een domheid begaan, dan geeft hem dat onlust; die onlust 
wordt versterkt, wanneer hij verneemt, dat een collega in een 
soortgelijke aangelegenheid glansrijk geslaagd is. Het steekt de 
deugdzame, dat er mensen zijn, die deugdzamer zijn dan hij; dat 
betekent immers een vermindering van zijn waardigheid. 

Voor de theorie van de zelfwaardering is Klages in de leer gegaan bij 
Nietzsche. *) Deze formuleerde de geldingsdrang (in „Morgenröte") als 
volgt: „DEIS Streben nach Auszeichnung ist das Streben nach Überwäl
tigung des Nächsten, sei es auch eine sehr mittelbare und nur gefühlte 
oder gar erträumte." Geldingsdrift en eerzucht hangen samen met eigen-

1) Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches, Hfdst. VIII; Gr.d.Ch. 
Ыг. 201-203. 
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schappen als nijd, afgunst, boosaardigheid, wreedheid, leedvermaak. Het 
„Streben nach Überwältigung " behoeft geenszins bewust te zijn. 
Nietzsche was veeleer van mening, dat die wens weliswaar wordt be
leefd, maar als regel niet bedoeld wordt, omdat de persoon zijn zelf
zucht, d.i. de op machtsvermeerdering gerichte zijde zijner impulsen, 
voor het eigen bewustzijn tracht te versluieren en daarin ook slaagt 
door de een of andere fraaie naamsverandering van zijn streven. Men 
legt bijv. de nadruk op het nut van leden der samenleving, die ernaar 
streven uit te blinken. De waardering slaat naar de andere zijde door, 
indien men de nadruk legt op hun eerzucht, op het feit, dat zij op de 
voorgrond willen treden, op de „Streberei", welke algemeen wordt afge
keurd en waarbij de negatieve eigenschappen als nijd, afgunst, boosaar
digheid aan iedereen duidelijk zijn. Minder goed ziet men die ten aan
zien van het hooggeprezen eergevoel. 

Nietzsche onderscheidde een wil tot macht, gepaard aan het ver
mogen zijn wensen door te zetten en bevrediging te zoeken, en een 
wil tot macht, die tekort schiet om de macht, waar de persoon aan
spraak op maakt, te verwerkelijken. Nietzsche achtte alleen de laatste 
vorm afkeurenswaardig; Klages wijst beide vormen af. Hij waardeert het 
inzicht van Nietzsche, dat de nijd, als ze eemaal aanwezig is, een 
werkterrein moet vinden; omdat immers spanningen zonder uitlaat de 
mens bedreigen met stoornissen, die erger zouden kunnen zijn dan 
die, welke de ontspanning meestal teweegbrengt. 

Aan Nietzsche ontleent Klages ook de vraag: hoe kan de erkenning 
door anderen de eigen waardering verhogen en de zelfwaardering doen 
toenemen? En hij stemt in met het antwoord van zijn leermeester: „Der 
Eitle will nicht sowohl hervorragen als sich hervorragend fühlen; des
halb verschmäht er kein Mittel... der Selbstüberlistung. Nicht die Mei
nung der Anderen, sondern seine Meinungen von deren Meinung liegt 
ihm am Herzen", (in: „Menschliches Allzumenschliches"). 

De erkenning door anderen verrijkt mij, inzover ik die bevestig en 
daardoor tot zelferkenning overga. Dat zou kunnen gebeuren door zake
lijke vergelijking met andermans praestaties. Het geschiedt echter tal
loze malen wegens de erkenning, die iemand oogst voor slechts voor
gespiegelde praestaties. Hoe is dat mogelijk? Terwijl ik voor anderen 
een rol speel om erkenning waard te lijken of slechts een op bijval beluste 
houding aanneem, stel ik mij onwillekeurig in de plaats van de ander 
en waardeer mijzelf met zijn ogen; m.a.w. ik stel de waarderende andere 
persoon in plaats van de waarderende eigen persoon. Zo raakt de mens 
eraan gewend, de toeschouwer van zijn rol te zijn, en verliest hij in 
dezelfde mate het vermogen om tussen zijn schijn- en zijn werkelijk 
wezen te onderscheiden. Tenslotte houdt men zijn rol voor echt en 
verstrekt goedgelovig zichzelf de bijval. 
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Klages voegt aan de mening van Nietzsche toe, dat de wens, 
de eigen waarde door anderen bevestigd te zien, toeneemt, 
naarmate de zelfwaardering zonder die bevrediging tekort zou 
schieten. Niet enkel in de behoefte aan bijval en in de ijdel
heid, maar ook in de wedijverende eerzucht en in de geldings
drang moeten wij de onbevredigdheid zien, die uit de belevenis 
van een minderwaardigheid kan voortkomen. De sterkte der be
hoefte aan erkenning verschilt aanmerkelijk van mens tot mens. 
De behoefte aan bijval groeit met de drang naar gemeenschap 
en vindt vooral voedsel in de ervaringen van tekort schieten en 
in de wil tot overtreffen ( I 2 d ) . Bij sommigen treft men aan een 
pathos van het zelfgevoel (trots en deemoed); voor hen is, bij 
overigens onverminderde gevoeligheid voor bijval, de bevrediging 
door bijval nauwelijks acceptabel. Hij, die practisch slechts door 
een drijfveer gevangen gehouden wordt, gelijk de blasé, is onge
veer ongevoelig voor bijval. Weinig behoefte aan bijval hebben 
degenen, die een „roeping", een „zending" vervullen, en zij, die 
geheel geboeid zijn door de „liefde tot de zaak" of vol zijn van 
een „taak"; zij, die slechts op hun herinnering leven of voor wat 
zij tot hun god gemaakt hebben; ook zij, die bezeten zijn door 
een hevige begeerte (zucht of fanatisme). Dergelijke mensen zijn 
asociaal, het zijn eenzamen. Hun zelfwaardering hangt vooral af 
van het succes, niet van de vergelijking met anderen. 

Klages geeft een tabel tot overzicht van de zelfwaarderingsdrift, 
zo zegt hij (zie Tabel III).1) Hij geeft ze onder dcbenaming van het 
zelfbewustzijn. De tabel moet niet verkeerd verstaan worden. De 
linkerzijde vermeldt vormen en graden van zelfbewustzijn, de rech
terkant geeft een aantal uitingswijzen aan. ledere zijde staat op 
zichzelf; er bestaat geen eenvoudige correpondentie van de aan de 
linkerzijde genoemde vormen en graden van zelfbewustzijn met de 
rechts genoemde vormen van uitdrukking van het zelfbewustzijn.2 ) 

Een andere indeling der verschillende vormen van egoisme is 
die naar het verschil in egoistische activiteit, naar de grondvor
men van het strevend gericht zijn op het object. 3) Die betrek
king kan spontaan of actief zijn, passief en reactief. Daarnaast 

») Gr.d.Ch. blz. 201; Graphologisches Lesebuch, biz. 64—69. 
ä) Gr.d.Ch. noot 52 blz. 232. 
») Gr.d.Ch. blz. 205-210. 
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TABEL III. 

Das Selbstbewuaztsein. 

Formen und Grade. 

Selbstgefühl. Selbstbewusztseln. 
Selbstschätzung. Selbstüberschätzung. 

Selbstvertrauen. Selbstsicherheit. 
Selbstherrlichkeit. (Souveränität.) 

Selbstunterschätzung. Selbstzweifel. 
Kleinmut. Selbstquälerei. (Buszfertigkeit). Untertänigkeit. Servilität. 

Äuszerungsweisen. 

Anspruchvolles Wesen. 
Autoritäres Wesen. Diktatorisches 

Wesen. 
Hochfahrendes Wesen. 
Befehlshaberei, (Rücksichtslosigkeit. ) 

Bescheidenheit. Anspruchslosigkeit. 

Gröszenwahn. 
Kleinheitswahn. 

Selbstgenügsamkeit. Selbstzufriedenheit. 
Selbstgerechtigkeit. Selbstgefälligkeit. 
Suffisance. 

Eigenliebe. Selbstliebe. 
Selbstbewunderung. 
Selbstanbetung. 
Selbstvergottung. 

Eitelkeit. Eingebildetheit. 
Aufgeblasenheit. (Geschwollenheit.) 

Selbstüberhebung. 
Hochmut. „Hybris". 
Dünkel. Eigendünkel. 

Ehrgefühl. 

Stolz. Vornehmheit. 
Demut. 

Unterwürfigkeit. (Subalternitat.) 
Würdelosigkeit. (Augendienerel.) 

Kaprice. 
Unverschämtheit. 
Frechheit. Patzigkeit. 
„Pose". (Blasiertheit.) 
Wegwerfendes Wesen. 

Prätention. 
Prahlerei. Renommisterei. 
Ruhmredigkeit. Selbstlob. 
Selbstverherrlichung. 

Hoffart. Herablassung. 
Anmaszlichkelt. Arroganz. 
Aufdringlichkeit. 

Würde. 

Ehrerbietigkeit. 

Staat dan nog als nevengroep het „geïsoleerde egoisme". 

1. Het spontane egoisme doelt op machtsuitbreiding; het omvat 

de drijfveren tot „Icherweiterung". 2. Het passieve egoisme is ge

richt op handhaving der macht: „Ichbewahrungstriebfedern". 3. Het 

reactieve egoisme heeft tot doel: herstel van verloren macht: „Ich-

wiederherstellungstriebf edem". 

De eerste vorm (waarover tot nu toe uitsluitend gehandeld 

werd) komt in het leven natuurlijk nooit voor zonder de twee 

andere. Nu eens overweegt de ene groep, dan de andere. 

Over de drijfveren tot zelf handhaving valt niets bijzonders te 

vermelden. De tabel spreekt voor zich zelf. 

179 



Het reactieve egoisme. 

Het reactieve egoisme komt voor in twee typen: in een alge
mene en in een gequalificeerde vorm. 

Het reactieve egoisme is het meest doorvlochten met zelfgevoe-
lens, wijl geen machtsverlies kan plaats vinden, noch gevreesd of 
vermeend kan worden, zonder een daarmee gepaard gaand verlies 
aan zelfvertrouwen. Daarom is het reactieve egoisme het meest 
hardnekkig en het meest gevaarlijk. 

Het willen, dat een prikkel van buiten af nodig heeft, in de 
vorm van het willen van een ander of in de vorm van een wils-
analoge weerstand, noemt Klages een onzelfstandig, reactief willen 
of ook tegenwil. De klassieke vorm daarvan is de eigenzinnigheid 
(III 1 ). Bij eigenzinnigheid wordt langs een omweg toch de vreemde 
invloed gevolgd. Andere vormen zijn stugheid, trots, koppigheid, 
verstoktheid, verbetenheid. Meer actieve vormen van reactief egois
me zijn: oppositiedrang, geest van tegenspraak, rechthebberij, grillig
heid, onverdraagzaamheid, strijdlust. 

Tot de gequalificeerde vorm van reactief egoisme (III 2) is te 
rekenen de krenkbaarheid, met name als reactie op stoornissen 
van de eerzucht en van het zg. Gemütsegoisme. Dit is het streven 
genegenheid te verwerven; het vindt zijn uitingsvormen in coquet
terie, behaagzucht, het verlangen gewild te zijn. W i e onbedui
dende beledigingen niet kan vergeten, is behept met een reactieve 
zelfzucht. Is de drang tot overtreffen meer actief, dan wordt op 
kwetsing van de ijdelheid van nature gereageerd met een ver
geldingsbehoefte en een zucht naar wraak. Met nijd, waartoe het 
ressentiment of de levensnijd behoort, wordt gereageerd op de 
beperktheid, die het subject ontwaart bij vergelijking van het eigen 
bezit (aan stoffelijke, lichamelijke, psychische of geestelijke goe
deren) met het vermeend of werkelijk bezit van een ander. Het 
meer van de ander tast het zelfgevoel aan; men voelt het aan als 
een verwijt van eigen minderwaardigheid. De nijd kan meer gees
telijke vormen aannemen: spotlust, sarcasme, lust tot critiek. Nijd 
heeft tot gevolg leedvermaak, arglist, heimelijke streken en ijverzucht. 

Aan de ijverzucht hebben steeds twee drijfveren deel: de gene
genheid en de drang naar bezit; echter in zeer verscheiden mate 
De drang naar bezit („Besitzwille") overweegt meestal. Naarmate 
de genegenheid („Liebefähigkeit") overweegt, zoekt de ijverzucht 
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haar uitweg graag in dramatische scènes, in gewelddaden en 
vooral in spitsvondige kwellingen van het geliefd object. Met ijver
zucht wordt ook primair gereageerd op bedreiging van de gene
genheid, die men bezit („Gemütsegoisme"). De ijverzuchtige rea
geert dus niet zozeer op het gevaar, het beschikkingsrecht over 
het object der genegenheid te verliezen, als wel op het gevaar, 
dat hij loopt ten aanzien van het bezit van eens anders ge
negenheid. Een meisje kan ijverzuchtig worden op de boeken 
van haar beminde, zodra zij vreest, dat hij veel liever met zijn 
boeken bezig is dan met haar. De afgunst richt zich tegen de 
factor, die de genegenheid van de geliefde tot zich dreigt te trek
ken. Een liefde met zelfovergave is niet in staat tot afgunst. 

Wanneer ik een vreemde hond streel, dan zal mijn hond niet 
mij bijten, maar de andere hond. De ijverzucht doet de liefde niet 
noodzakelijk in haat veranderen: zij kan de liefde zelfs doen toe
nemen, deels omdat het werven door anderen het besef der kost
baarheid van het object der liefde versterkt, deels omdat de 
gedachte aan een mogelijk verlies der wederliefde deze een ver
hoogde waarde verleent (door contrastwerking). In de omgang 
der sexen is de opwekking van afgunst een beproefd middel om een 
nog talmende liefde in hartstocht te doen ontvlammen. 

Het terrein van alle egoisme is de samenleving. Is de contact
zone tussen mens en mens smal, dan manifesteert zich het egoisme 
in een versterkte neiging tot zelfobservatie, zelfanalyse, in een 
zichzelf te gewichtig nemen en in een licht ziekelijke opgebla
zenheid ( IV) . 

Alle vormen van egoisme krijgen meer kans bij het ontbreken 
van algemeen menselijke, bindende drijfveren (dus als de mens 
gewetenloos is, wankelmoedig, geen zelfrespect bezit) en bij het ont
breken van bevrijdende drijfveren (dus als de mens dor is, weinig 
zinnelijk, koud of hard van gemoed is, gebrekkig meevoelt) 
( V I en 2) . 

§ 10. Bevrijdende drijfveren.1) 

A'. Klages vat de bevrijdende drijfveren samen onder de 
naam „liefde". Naar het object moeten wij onderscheiden de liefde 
van de geest, die steeds de beschikking behoeft over waarheid, 

*) Gr.d.Ch. blz. 210-213. 
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schoonheid of gerechtigheid, en de liefde van de persoon, die steeds 
concrete gegevens nodig heeft; anders gezegd: de liefdesband met 
de niet-persoonlijke wereld en de liefde tot de (menselijk-)persoon
lijke wereld. Tot de uitingen van „liefde" tot de niet-persoonlijke 
wereld rekent Klages ook de eredienst. De eerste heet geestdrift, de 
tweede is de liefde in engere zin, de gevoelsdiepte of „hartstochte
lijkheid". 

Aan de „logische Vernünftigkeit" beantwoorden de liefde tot de 
waarheid, de hartstochtelijke kennisdrang en de „liefde tot de 
zaak". Met de „aesthetische Vernünftigkeit" corresponderen de 
liefde tot de schoonheid of tot de vorm (haar motorische zijde is 
de „Gestaltungsdrang") en het scheppend enthousiasme van de 
Oudheid. Aan de „ethische Vernünftigkeit" beantwoorden de 
liefde tot de gerechtigheid en tot waarachtigheid (met als voor
naamste gevolg de trouw). Weer moet men begaafdheid en drang 
scherp onderscheiden. De „Pathos der Vernunft" staat er niet 
borg voor, dat men de waarheid vindt, de schoonheid schept, de 
gerechtigheid beoefent. 

B'. Naar de wijze van het betrokken zijn op het object zijn ook 
hier te onderscheiden: spontane, actieve en reactieve vormen. 

Nietzsche noemde de spontane liefde „schenkende Liebe"; Klages 
spreekt liever van „Preisgebung", omdat haar geven een z i c h 
geven is. Op alle liefde kan opoffering volgen; wij mogen echter 
bij opoffering niet zonder meer tot liefde concluderen; opoffering 
kan evengoed getuigen van geestelijke gebondenheid. — Onder 
de passieve liefdesdisposities zijn vooral te noemen de goedheid 
en de welwillendheid. Tot de reactieve vormen behoren: het ver
mogen tot geestelijke deelneming, de barmhartigheid, het medelijden 
en vrijwel alle aanleg-qualiteiten, welke liggen opgesloten in de term 
„gemoed". Met reactieve „Hingebung" wordt bedoeld, dat de liefde 
eerst ontwaakt door het meebeleven van andermans gevoelens en 
dan in antwoord daarop tot ontplooiing komt. 

Wij zagen, dat er drijfveren zijn, die de persoonlijke zelfbeves
tiging vergemakkelijken (nl. de zwakte van de bevrijdende drijf
veren). Er zijn ook drijfveren, die de zelfovergave begunstigen: 
de zwakte der bindende drijfveren brengt nl. belangeloosheid 
met zich mee. De bevrijdende drijfveren staan dicht bij de driften 
(triebnah), de bindende staan er ver vandaan (triebfern). De 
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laatste groep is dan ook verwant aan matiging, weerstandskracht, 
zelfoverwinning, remming, standvastigheid, en de eerste met on
matigheid, bandeloosheid, teugelloosheid, gebrek aan houvast, ver-
leidbaarheid. 

De houding ten opzichte van het leven van de mens, die zich
zelf geeft („der geloste Mensch"), is pathisch; de „Lebensgrund
stimmung" van de overwegend gebonden mens is activiteit. „Die 
Lebensgrundstimmung des vorwaltend gelösten Menschen ist 
P a t h o s , des vorwaltend gebundenen Menschen A k t i v i 
t ä t . " 1 ) Het pathisch type beziet de wereld als een voortdurend 
worden, de actieve mens beziet haar als een fixeerbare, verover-
bare wereld van feiten. Het eerste type is dan ook gericht op het 
heden, het tweede op de toekomst. 

De polen van de pathos zijn afschuw (lichte pool) en zaligheid 
(donkere pool); de polen van de activiteit zijn lust bij succes 
(lichte pool) en onlust bij tegenslag (donkere pool). De polen 
van het pathisch zelfgevoel zijn trots en deemoed; van het actieve 
zelfgevoel zelfwaardering en twijfel aan zichzelf. De lichte pool 
bestaat nooit zonder de sombere; er ontstaan grote verschillen 
naarmate de ene pool of de andere sterker is. Aan de zijde der 
prijsgave staan resp. de zwaarmoedigen en zij, die stralen van 
geluk; aan de bindingszijde de depressieven en de euphoren. 

Hiermee is over de qualiteit als het systeem der drijfveren vol
doende gezegd; als geheel van gevoelsdisposities komt zij nog nader 
aan de orde. 

§ 11. Indeling der gevoelens. 

Zoals wij zagen neemt Klages de onderscheiding in lust- en 
onlustgevoelens niet aan. 2 ) 

De stemming wordt dikwijls verwisseld met de te gradueren 
bevrediging van het strevende, willende of verwachtende Ik. 
Klages noemt het misleidend, gevoelens toestanden van het Ik te 
noemen, omdat daarmee onuitgesproken blijft, dat het subject iets 
ondergaat. W i e gevoelens toestanden noemt, komt er door die be
gripsbepaling gemakkelijk toe de passiviteit van het Ik te verwisse
len met de activiteit ervan. Weliswaar kennen wij ook streefgevoe-

») Gr.d.Ch. blz. 212. 
г) Zie blz. 75. 
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lens van een zeer bijzonder Ik-karakter; deze zijn echter slechts inzo-
ver gevoelens, als hun activiteit versmolten blijft met een telkenmale 
typische stemming. Wie bij stemming mee insluit, wat veeleer 
de reflex van een corresponderende drift in de sfeer van het willen 
is, kan menen ervaringen te beschrijven, die hij, alsof het praes-
taties waren, betrokken denkt op succes en mislukking. Dit, en niets 
anders, is de betekenis van de vermeende tegenstelling van „lust" 
en „onlust". Overeenkomstig het oorspronkelijk gebruik, dat nu 
nog naklinkt, betekent „lust" de toestand, welke ontstaat, indien 
iets werkelijkheid wordt, wat overeenkomstig het verlangen is. Z o 
zegt men, dat iemand met lust zijn werk doet, hij heeft er lust in, 
het lust hem, en anderzijds: hij gaat er met tegenzin, met onlust aan 
beginnen. Indien wij, ofschoon te laat van huis gegaan, toch nog 
de trein halen, verschaft ons dat een personale lust; een algemeen 
menselijke lust is het te verwijlen in de beschouwing van regelma
tig golvende lijnen. Uit de harmonie van het leven met de geest 
komt eveneens voort, dat ons het weldadig gewaargewordene met 
„lust" vervult, zoals omgekeerd uit hun disharmonie voortkomt, 
dat lichamelijke pijn ons „onlust" verschaft. !) 

Daar alle gevoelens naast de Ik-zijde een Es-zijde hebben (die 
veelal over het hoofd gezien werd) 2 ) , zijn alle gevoelens dus te 
gradueren naar hun lustgehalte van lust tot onlust. Vanwege zijn 
tendenz tot zelfbevestiging beleeft het Ik iedere uitbreiding van 
zijn machtssfeer als aangenaam, iedere inkrimping daarvan als 
onaangenaam. En omdat alle gevoelens deel hebben aan het Ik, 
geldt datzelfde voor de gevoelens, m.a.w. lust wil zeggen: welsla
gen, onlust: mislukking. 3 ) 

Aangezien in ieder gevoel een aandrift schuilt, zijn de gevoelens 
te onderscheiden naar de richting van de aandrift op een doel. 
Toorn is een drang tot vernietiging, verwondering tot oriëntatie, 
genegenheid doelt op vereniging met haar object, tegenzin op af
weer, vrees op vlucht enz. 4 ) 

Naar het meer of minder overwegen van het streef-aspect of 
van het stemmings-aspect („Bildgehalt") zijn te onderscheiden de 

») Vom Traumbewusztsein, Dl. Π, blz. 413—414; Gr.d.W.v.A. blz. 150. 
') Gr.d.Ch. blz. 180; Vorschule der Charaktefkunde, blz. 41. 
·) Gr.d.Ch. blz. 200; Vorschule der Charakterkunde, blz. 43. 
*) Pr.d.Ch. blz. 60; A.u.G. 1923 blz. 51—52; Vorschule der Charakter

kunde, blz. 22. 
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„bildschwache" gevoelens (het aandriftsaspect overweegt, bijv. bij 
toorn, woede, dolle vreugde) en de zg. „bildstarke" gevoelens (het 
stemmingsaspect treedt op de voorgrond, bijv. verdrietigheid, ter
neergeslagenheid, melancholie, weemoed, berusting, liefdesmart, 
vrolijkheid). !) 

Naar het streefaspect kunnen de gevoelens worden ingedeeld 
in actieve gevoelens (Begierde, waartoe de haat, toom, nieuws
gierigheid en geslachtsdrift behoren); passieve (Ergriffenheit, 
waartoe de schroom en de bewondering te rekenen zijn) en reac
tieve gevoelens ( Mitgefühl ). 2 ) Bij de eerste groep overweegt het 
gedreven worden (vis a tergo), bij de laatste het aangetrokken 
worden (vis a fronte). 

In ieder gevoel kunnen wij onderscheiden de qualiteit of de 
geaardheid en de intensiteit of de sterkte. De verschillen in sterkte 
wijzen op de meer of mindere hevigheid van de aandrift 3 ) ; wij 
spreken van heftige gemoedsbewegingen. 

Komt de gevoelskleur, de stemming meer op de voorgrond, 
dan spreken wij van een gevoel zonder meer; overheerst de 
sterkte, dan van gemoedsbeweging (affect, emotie, Wallung). Ge
voelens in engere zin, d.w.z. gevoelens, waarbij de stemming prae-
valeert, zijn o.a. neerslachtigheid, kommer, ontevredenheid, mat
heid, leed, vrolijkheid. Gemoedsbewegingen zijn: schrik, verrassing, 
dolle vreugde, toorn e.a. Als een gevoel (in engere zin) overgaat 
in een affect, dan wil dat zeggen, dat de aandrift heviger wordt. 4 ) 

De sterkte van een gevoel is nog iets anders dan zijn diepte. Het
zelfde gevoel kan diep of vlak zijn. Diepte kan samengaan zowel 
met hevig als met zwak; eveneens kan een vlak gevoel sterk of 
zwak zijn. De beleefde toorn, genegenheid, lust is nu eens diep, 
dan weer vlak. Er zijn gevoelens, die als zodanig uitgesproken 
vlak zijn (ongeduld, ergernis, koppigheid, nieuwsgierigheid, ver-

») Gr.d.Ch. blz. 131, 137, noot 35 blz. 225. 
») Pr.d.Ch. blz. 66. 
») Gr.d.Ch. blz. 103, 112; Vorschule der Charakterkunde, blz. 21; Gr.d.W. 

v.A. blz. 149, 152. 
') Pr.d.Ch. blz. 59; A.u.G. 1923 blz. 32; A.u.G. 1923 blz. 34-36; Vor

schule der Charakterkunde, blz. 21—22; Gr.d.W.v.A. blz. 153. In de benamingen 
ligt de aanschouwelijk waarneembare graad van de gevoelens, resp. drijfveren, 
zij het niet altijd even duidelijk, opgesloten. Bijv. kommer betekende oorspronkelijk 
belasten, bezwaren ; vreugde gaat terug op het Oud-noordse frár, dat snel, flink 
betekent. (W.d.B. blz. 33; Gr.d.W.v.A. blz. 165). 
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veling), andere worden als zodanig door diepte gekenmerkt (harts
tochtelijk verlangen, weemoed, berusting).1) 

Klages noemt als aparte categorie de wilsgevoelens. De aard 
van het wilsgevoel wordt duidelijk, als wij uitgaan van het ver
schil tussen agressieve gevoelens (haat e.a.) en genegenheid. De 
aandrift van de liefde bestaat in een getrokken worden naar het 
doel (vis a fronte), de aandrift van agressieve gevoelens in een 
gedreven worden (vis a tergo) ter vernietiging van het doel. De 
aandrift van de haat heeft een actief karakter, die der liefde ver
toont daarbij vergeleken een uiterste passiviteit. Agressiegevoelens 
hebben dus iets gemeen met de activiteit van het Ik, dat in het 
willen als werkende kracht wordt beleefd en in het handelen tot 
uitdrukking komt. 2 ) 

In de sfeer van de vitaliteit (het Es) kunnen wij onderscheiden 
als het ware bevestigende genegenheidsgevoelens en ontkennende 
a f weer gevoelens. Als het ware, omdat in de loutere vitaliteit 
geen „ja" en „neen" voorkomt. Zodra wij echter het Es ge
koppeld denken aan de geest, waardoor dus de driften tot drijfveren 
worden, dan vervalt de tegenstelling voelen-willen en moet de anti
nomie in de gevoelens zelf verlegd worden. Wij moeten dan 
onderscheiden de „Hingebungsgefühle" en de „Behauptungsge
fühle".3) Komen de driften onmiddellijk tot werking, onder uit
sluiting van het willen, zoals bijv. op het moment der geslachte
lijke vereniging, dan worden driften niet tot drijfveren. Doorgaans 
worden wij geleid door drijfveren, niet door driften; daarom ken
nen wij ook geen uitsluitend vitale gevoelens. Zij zijn meteen ook 
Ik-gevoelens. Omgekeerd zijn alle Ik-gevoelens tegelijkertijd vitale 
gevoelens. Ieder gevoel is in verhouding tot het Ik een bevesti
ging van dat Ik of eeri ontkenning (Behauptungs- of Hingebungs-
gevoel). Gevoelens zijn geen werkende machten, maar slechts 
boden, die bevelen overbrengen van de werkende vitaliteit aan 
het werkende Ik. Indien het Es de boodschappen van het Ik op
volgt, treden gevoelens van zelfbevestiging op; gehoorzaamt het 
Ik aan het Es, dan treden gevoelens van overgave op. 4 ) 

») A.u.G. 1913 blr. 32—33; A.u.G. 1923 blz. 35—36; Vorschule der Cha
rakterkunde, blz. 21 ; Gr.d.W.v.A. blz. 153. 

») Grd.Ch. blz. 155. 
») Gr.d.Ch. blz. 168. 
·) Gr.d.Ch. blz. 168-169. 
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Inzover een gevoel tot de vitale sfeer behoort, hebben wij met 
zijn Es-zijde te maken; behoort het tot de sfeer van de geest, dan 
met zijn Ik-zijde. Klages spreekt niet van de Ik-, resp. Es-zijde 
der gevoelens, maar kortweg van Ik-gevoelens en Es- of levens-
gevoelens. De eerste zijn de gevoelens van behoud en bevestiging 
van het Ik, de tweede die der prijsgave van het Ik. In de Ik-
gevoelens moet men onderscheiden de Ik-gevoelens in engere zin, 
waarin zich het personale Ik bevestigt, en de geestelijke gevoe
lens, waarin de bevestigingstendenz van de geest in het Ik tot 
uiting komt. De Es-gevoelens zijn te onderscheiden in overwe
gend lichamelijke (of zinnelijke) en overwegend psychische, naar
mate de lichamelijke pool of de psychische (het Schauen der Bilder, 
de stemming) overheerst. Dat overheersen van de ene of van 
de andere component kan gelukkigmakend of kwellend wer
ken; daarom bewegen de zinnelijke gevoelens zich tussen de polen 
wellust en angst, de psychische tussen verrukking en afschuw. 
Tussen de twee polen bestaat slechts een gradueel verschil; het 
verschil tussen wellust en verrukking en het verschil tussen angst 
en afschuw is qualitatief. Wellust en verrukking mag men, al 
wekken zij allebei lust op, niet enkel als gradueel verschillend 
zien. Evenmin angst en afschuw, die beide onlust bevatten. Er zijn 
mensen, bij wie wellust en verrukking onlust opwekken, omdat zij 
die beschouwen als een inbreuk van het leven op de geest. Klages 
dacht hierbij aan de uitgesproken verstandsmensen, aan asceten, aan 
plichtsfanatici.1 ) 

Alle Ik-gevoelens zijn wils-nabij en drift-ver, de gevoelens van 
overgave van het Ik wils-ver en drift-nabij. Met het overheersen van 
Ik-drijfveren is een terugdringen der driften in meerdere of mindere 
mate verbonden, terwijl het overwegen van de drijfveren tot prijs
gave de terugkeer van de heerschappij der driften begunstigt met 
het gevaar, dat de wil van zijn macht wordt beroofd. 2 ) 

§ 12. Gevoelen-willen. 

In de omgangstaal gebruikt men de term gevoel dikwijls in de 
beperkte betekenis van: gevoel van deelneming, van: medelijden. 

') Vorschule der Charakterkunde, biz. 44—45. 
>) Gr.d.Ch. Ыг. 182, 167; G.a.W.d.S. blz. 74. 
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van: liefde. Een man met gevoel is zoveel als een man van gemoed. 
Hij kan goed iets aanvoelen, voelt mee; dikwijls is hij weekhartig; 
men schrijft hem weinig energie toe. Wils- en daadnaturen 
hebben doorzettingsvermogen, zijn onverbiddelijk, hard, meer of 
minder gevoelloos. Bedoelde tegenstelling komt in de taal tot uit
drukking in samenstellingen met hart en hoofd. Het hart wijst dan 
op het gevoel en vooral op het gevoel van genegenheid. Het hoofd 
wijst op het verstand (scherpte van geest) of op de wil (hard
nekkigheid, eigenzinnigheid, zelfbeheersing).1) 

Tussen genegenheid en het zelfzuchtig streven tot door
zetten (wil) bestaat een diepgaande tegenstelling. Er komen veel 
meer handelingen voort uit heerszucht, eigenbelang, rivaliteit, kort
weg uit zelfzucht, dan uit meevoelen, uit liefde, uit verering. Er 
bestaat een „Verhältnis der Anziehung" tussen dadendrang en 
agressie, afweer- en vluchtgevoelens. en een „Verhältnis der Ab-
stoszung" tussen activiteit en de bevestigende genegenheidsge-
voelens. Het taalgebruik schijnt aan te wijzen, dat het wezen 
der gevoelens ligt in de genegenheid, in laatste instantie in de 
liefde, en dat er een tegenstelling is tussen het willen (in het 
algemeen) en het gevoelen (in het algemeen). 2) 

Ook langs een andere bezinning komt die tegenstelling te voor
schijn. Een gevoel, welk ook, heb niet ik, maar het gevoel heeft 
mij. Een willen daarentegen heeft niet mij, maar ik ben het, die 
het willen verwekt. In ieder gevoel is m.a.w. het Ik het passieve deel, 
in ieder willen het Ik het actieve deel. 3 ) Aan ieder willend streven, 
alhoewel ook dat weer te onderscheiden is naar activiteit of passivi
teit, is eigen een specifieke activiteit of „Eigenmächtigkeit". Daarin 
wordt zijn herkomst uit het Ik (de persoon als geest) uitge
drukt. In vrijwel ieder gevoel heeft de geest de rol van een 
relatief passieve component. Het willende streven bezit activiteit, 
het gevoelende streven passiviteit met betrekking tot het Ik. In 
het willen domineert het Ik, in het gevoelen geeft het Ik zich 
gewonnen aan het Es. 4 ) 

*) Gr.d.Ch. blz. 153. 
') Gr.d.Ch. blz. 153. 167. 
') Gr.d.Ch. blz. 154. Vgl. Dt denk, ik wil enz., maar : het heeft mij aange

grepen, geschokt, overweldigd enz.; pathos, passie, hartstocht, „Leidenschaft". 
(Vom kosmogonlschen Eros, blz. 67; Gr.d.Ch. blz. 172; Pr.d.Ch. blz. 70). 

·) Pr.d.Ch. blz. 63. 
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In het willende streven streeft het Ik naar de handeling als 
eindpunt; in het voelende streven streeft ook het Ik, maar tevens 
wordt het Ik door iets anders in de persoon weerstreefd. Het 
gevoel heeft niet een eindpunt, het oscilleert tussen twee eindpun
ten. Het is een toestand van innerlijke strijd tussen de twee kernen: 
het Ik en het Es, de geest en het leven met hun respectieve drang 
tot zelfbevestiging en overgave. l) In het spraakgebruik staat 
tegenover de geest, als drager van het Ik-beginsel, de „wereld" 
(d.i. het leven), als drager van het Es. 2) 

Er is geen vloeiende overgang tussen gevoelen en willen: het 
zijn geen twee phasen van één proces, zij volgen ook niet op elkaar; 
het willen treedt in de plaats van het gevoel, als een in wezen 
tegengestelde toestand. 3 ) Bij de overgang in de wilsact wordt het 
streven van een min of meer pathisch tot een absoluut nuchter 
streven. „Das Wollen kann zwar Affekt, aber nie pathetisch wer
den: es ist unter allen Gefühlen das einzige absolut wache und 
unbedingt nüchterne." 4) Relatieve onbepaaldheid, verte en pas
siviteit zijn wezenlijke bestanddelen van wat de Ouden „pathos" 
noemden; bepaaldheid, nabijheid en activiteit vormen de elemen
ten der nuchterheid. 5) 

De zin van het willen, zo resumeert Klages, valt samen met 
de benaming: drift tot zelfbehoud.6) In ieder gevoel kan men de 
zelfovergave herkennen; en dat niet enkel in de liefde, maar ook 
in de egoistische gevoelens als haat en hebzucht. 7 ) Het „volun-
tarische Krafterlebnis" is de naakte aandriftsopwelling, die van 
de agressieve of afweergevoelens als rest overblijft, na afsplitsing 
•(door de geest) van de qualiteit dier gevoelens (haat, woede, 
toom). Al is het willen een ontkennende activiteit ten aanzien 
van de gevoelsqualiteit, toch kan de wil de doelstellingen van 
liefde en meevoelen dienen, omdat aan hem alleen de rol toekomt 
hindernissen weg te ruimen, die aan de verwerkelijking der doel
einden in de weg staan. De wil is slechts middellijk op een doel 

») Pr.d.Ch. blz. 75 ; Gr.d.Ch. blz. 172^173 ; Vorschule der Charakterkunde, 
Ыі. 41. 

») Gr.d.Ch. blz. 173. 
η Gr.d.Ch. blz. 154. 
») Pr.d.Gr. 170—171. 
») Pr.d.Ch. blz. 63. 
·) Pr.d.Ch. blz. 71 ; Gr.d.Ch. blz. 162. 
7) Pr.d.Ch. blz. 74. 
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gericht, o η middellijk tegen de „Widerstand der „Welt" ." 1 ) 

Is de wil onontbeerlijk ter verwerkelijking van een doel? Hij 

kan volgens Klages best gemist worden. Er zijn twee geheel wils

vrije wijzen van doelverwezenlijking, nl. de magische en de drift

matige. 2 ) De magische vond plaats in vroeger tijden, waarvan 

sprookjes en legenden getuigen (bijv. tafeltje dek je; drie wensen). 

De wens was voldoende ter realisatie van het „doel"; van wilsac

tiviteit was daarbij geen sprake. Wij kennen die wilsvrije wens-

verwerkelijking nog in onze waak-, echter vooral in onze slaap-

dromen. Wie daartegen wil inbrengen, dat het slechts dromen 

zijn, vindt bij Klages geen gehoor. De andere vorm van wilsvrije 

doelverwerkelijking is de driftmatige. De bij verzamelt honig, het 

jonge eendje begeeft zich te water zonder voornemen, zonder 

vooraf een plan te hebben beraamd. De aantrekkingskracht van 

het doel (Zug der Bilder) verwekt de bewegingen, die tot het 

bereiken van het doel leiden. Bij dieren werkt die kracht onmid

dellijk op de bewegingsaandriften; bij de mens slechts middellijk, 

via de omweg van wilsbesluiten (behoudens uitzonderingsgeval

len). Nog slechts bij uitzondering is de mens tot driftmatige doel

verwezenlijking in staat. 3 ) 

Tussen de beelden der wereld en de ziel is een scheidsmuur opge
trokken en daarom is het vernietigende werktuig, dat de wil is, noodzake
lijk geworden. Om het willen te begrijpen moeten wij volgens Klages terug
gaan naar de macht, die de mens uit de wereldsamenhang rukte, nl. 
het Ik-bewustzijn, waarmee de buiten de tijd staande geest reageerde op 
het beleven van de altijd wordende werkelijkheid. De geest, die het 
„worden", de ziel van het leven ontkent, moet het leven zelf ontkennen, 
en de wil is het werktuig van die ontkennende macht. 

Het willend wezen staat niet zoals het driftwezen i η de 

wereldsamenhang, maar daarnaast . 4 ) Met behulp van de wil 

werkt het Ik in op het organisme; dus hebben alle wilsaandriften 

deel aan de drang van het Ik om zich tegenover het leven te beves

tigen, m.a.w. aan de drift tot behoud. „Daseinserhaltungstrieb" of 

„Selbstbehauptungstrieb" is de onmiddellijke basis voor het wil

len. Zonder drift tot zelfbevestiging, zonder drang tot zelfbehoud 

») Gr.d.Ch. blz. 155. 
') Gr.d.Ch. blz. 156-157. 
') Gr.d.Ch. blz. 157. 
«) Gr.d.Ch. blz. 157 ; Vorschule der Charakterkunde, blz. 36, 39, 40. 
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kan geen willen plaats vinden.1 ) Het willen moet worden opge
vat als een „Selbsterhaltungstrieb", de „Selbsthingebungstrieb" vat 
het affectieve streven samen. 

Daar het Es onophoudelijk in beweging is gelijk een golven-
spel, volhardt de mens in geen enkele toestand zonder meer. Als 
hij toch aan eenzelfde doel jarenlang vasthoudt (tochten naar 
de Zuidpool), kan hij dit slechts, omdat hij zijn gevoelens be
heerst. Voelend bevindt het Ik zich in een toestand van gedreven 
worden; willend heeft het Ik het Es onderworpen, en daarom 
heeft het dan ook slechts inzover kans het doel te bereiken, als 
het de voortdurende boodschappen van het Es — i.e. de ge
voelens — telkens opnieuw afwijst. Gemeten aan het gevoel, 
is de zin van de wilsact een onverbiddelijk „neen". Naarmate 
de gevoelens gemakkelijk of moeilijk overgaan in een levenshou
ding, die ontvankelijk is voor het Ik-bevel, spreekt men van ge-
voels- en wilsmensen. Nauwkeuriger uitgedrukt: hoe gemakkelijker 
de Ik-zijde der gevoelens de overmacht krijgt over de vitaal-zijde, 
des te meer wilsmens is men; in het omgekeerde geval is men ge
voelsmens. Daar ieder willen in enigerlei opzicht van een voelen 
is afgedwongen, hoort het omgekeerd tot de natuur van het gevoel, 
zich tegen de Ik-bevelen te verzetten. Dit is de grond voor de 
antithese van alle menselijke drijfveren. 2) 

Het Ik is wel het beheersende middelpunt van de persoon, 
maar het zou ophouden te bestaan, indien het werd losgemaakt 
van zijn vitale ondergrond. Geen Ik-activiteit zonder gevoelens. 
Deze stemming kan zo zwak zijn, dat wij ons daarvan ternauwer
nood bewust worden. Houdt zo'n toestand van „onverschilligheid" 
langere tijd aan, dan gaat die over in verveling of in lusteloosheid, 
met een duidelijk onlust-accent. M.a.w. door versterking wordt 
het stemmingsgehalte, dat vanaf het begin aanwezig was, onthuld. 
Afgezien van de stemming, die haar oorsprong vindt in onze 
waarnemingen en in omstandigheden, waarin wij verkeren, heb
ben wij een grondstemming. Men kan „zonder reden" zeer opge
wekt of somber gestemd zijn. Deze grondstemmingen zijn zelfs 
meer of minder habitueel en vertonen vaak een periodieke afwis
seling. Aan de Ik-zijde vinden wij de opgewekten of euphoren en 

i) Gr.dCh. blz. 162. 
») Vorschule der Charakterkunde, blz. 48—49. 
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de terneergeslagenen of depressieven; aan de levens-zijde de echt 
gelukkigen (Mozart) en de echte melancholici (Lenau) . l ) 

W a t bedoelt Klages met de „Willensfähigkeit" der gevoelens 
of drijfveren? Inzover in een streven een toekomstbewustzijn be
sloten ligt, kunnen wij dat streven „wensen" noemen. Dat wensen 
kan tot willen worden, in tegenstelling tot het vitale „wensen", 
waarbij niet de drang, de aandrift, maar de stemming overweegt; 
het laatste kan zich als „Sehnsucht" op het verleden richten. In-
zover gevoelens drijfveer zijn, zijn zij „willensfähig", d.w.z. kun
nen zij in willen overgaan, zijn zij wilsverwant. Men zet zijn wil 
door handhaaft zich tegen een stoornis; hoe sterker de drijf
veer-aandrift zich tegen stoornissen richt, des te meer leent zij 
zich om tot basis van een willen te worden. Vandaar dat juist 
die gevoelsopwellingen, welke als reactie op beleefde stoornissen 
van het zelfbehoud zijn op te vatten en onder het begrip „prik
kelbaarheid" te rangschikken, het veelvuldigst overgaan in wils-
processen. 

Door hun „Willensfähigkeit" staan de drijfveren tussen de drif
ten en het willen. De drijfveren hebben nog deel aan de drift; door 
de drift wordt het doel van een drijfveer min of meer opge
drongen. Anderzijds zijn drijfveren aan de loutere vitaliteit ont
trokken; zij hebben deel aan het geestescentrum van de persoon. 

Op de drijfveren en niet op de driften kan een wilsdaad volgen. 
Drijfveren vormen de basis voor de richting van het willen. 2) Als 
tegendrang (ter overwinning van weerstanden) opgevat, mist de 
drijfveer qualiteitskarakter en behoeft zij niet veranderd te wor
den, als zij in het wilsproces overgaat, en daarom vormt zij de naaste 
en onmiddellijke grond van de „Willensfähigkeit", van het wils-
karakter der drijfveren; voor de drijvende en sturende component, 
die de drijfveer aan de drift ontleent, gaat dat niet op. Daaruit 
volgt, dat slechts die drijfveren, welke „Interessen" in engere zin 
zijn, onmiddellijk tot basis voor een willen kunnen worden. Dat zijn 
de drijfveren, die voortkomen uit de driftensfeer der agressie- en 
a f weergevoelens. 

Klages onderscheidt positieve ( = actieve) en negatieve ( = 

1) Vorschule, der Charakterkunde, blz. 43—44. 
») Gr.d.Ch. blz. 55 ; Vorschule der Charakterkunde, blz. 27. 
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passieve) gevoelens en drijfveren. De eerste zijn positief, inzover 
daarin positieve opwellingen liggen opgesloten (liefde, bewon
dering, verering); de andere zijn negatief, inzover hun „Willens
fähigkeit" toeneemt met de mate, waarin het-leven-ontkennende-
opwellingen (angst, schrik, haat) daaraan deelhebben.1) De 
negatieve drijfveren zijn gepraedisponeerd om over te gaan in 
een willen, omdat bij de agressie- en afweergevoelens de over
heersende component van het streefproces bestaat in tegendrang 
tegen de weerstanden. Bij de opwellingen tot zelfovergave treedt 
de tegendrang sterk terug ten opzichte van de voortdrijvende 
component van de aandrift, zodat daarbij nog andere, nl. over
wegend ontkennende drijfveren moeten komen, om de weerstan
den, die zich bij de doelverwerkelijking voordoen, te kunnen 
pverwinnen en langs die indirecte weg ook de positieve gevoelens 
„willensfähig" te maken. Wilsverwante drijfveren (of gevoelens 
van zelfbehoud) bewerkstelligen de wilshandeling onmiddellijk; 
wilsvreemde gevoelens van zelfovergave slechts via de eerste. 

Het streven, dat in ieder gevoel schuilt, kan — zoals boven duide
lijk werd — hetzij een behoudend, positief, hetzij een ontken
nend, negatief „wensen" genoemd worden. In de haat ligt de 
negatieve „wens" tot vernietiging, in de verachting tot waarde
vermindering, in de nijd tot afbreuk doen aan het „levensgevoel" 
van de ander; in de liefde ligt de positieve „wens" tot opoffe
ring voor of aan de ander, in de bewondering tot eerbetuiging, 
in de verwondering tot oriëntatie enz. Er bestaat geen enkel 
menselijk gevoel, waar het wensen geen deel van uitmaakt. Wij 
mogen het wensen dan ook niet als een bijzonder geaard gevoel 
opvatten, maar wij moeten het wensen zien als een zeer typische 
factor van alle gevoelens. 2 ) Als gevoelens tot doorslag gevende 
motieven van ons handelen worden, verandert dat bijzondere 
„wensen" in een willen, dat een volkomen gelijksoortig doel heeft 
en zich van het willen dus niet door de inhoud onderscheidt. 3) 

») A.U.G. 1923 blz. 45; G.a.W.d.S. blz. 411, 628—629. 662; Gr.d.Ch. blz. 
154—155, 167. De positieve gevoelens openen de ziel van het subject voor in-
drukken, de negatieve sluiten haar. (Ca.W.d.S. blz. 411). „Bildgehalt,, en 
„Willensfähigkeit" der gevoelens zijn dus omgekeerd evenredig (G.a.W.d.S. 
blz. 628). 

») Ga.W.d.S. blz. 657. 
') Aanvankelijk rekende Klages het willen nog tot het voelen. Het spraak

gebruik onderscheidt het terecht van het voelen, want : „das „Wollen" obschon 
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De wens d o e l t op datgene, wat de wil als doel s t e l t . „Der 
Wunsch zielt ab darauf, der Wille bezweckt es." 1) Ondanks hun 
gelijke inhoud treedt het verschil tussen wensen (drijfveren) en wil
len naar voren, indien men bedenkt, dat niet ieder doel tot doel 
g e s t e l d kan worden: „Nicht jedes Ziel ist bezweckbar". Men 
hoopt op goed weer voor morgen; men beraamt dat echter niet, 
men kan het zich niet ten doel stellen („nicht aber plant man 
oder beabsichtigt solches" ). 2 ) De meest hartstochtelijke wens het 
gebeurde ongedaan te maken wordt nooit als wilsdoel (Willens
zweck) gesteld. Mogelijk wensdoel is al het voorstelbare; daarvan 
kan slechts datgene, tot doel van het willen worden, wat men 
tegelijk voor realiseerbaar houdt. 

Ons willen houdt op onder de druk van het inzicht, dat de 
verwezenlijking van het doel onmogelijk is; het is zeer intens, in
dien de doelvoorstelling werkzaam blijft ondanks sterke hinder
nissen. 3) „Wollende sind wir, sofern unser Streben gebunden ist 
an die Wel t der (äusseren und inneren) „Gegenstände" und die 
Gesetze ihrer Verknüpfung, kurz und umfassend gesagt: sofern 
es Rechnung trägt der gegenständlichen Wirklichkeit."4) „So 
lange wir nach etwas streben haben wir es nicht und das gilt in 
ganz besonderem Masze vom wollenden Streben. Erfüllung bedeu
tet auch Ende des Strebens; weshalb wir nicht wollen können 
auszer sofern uns noch etwas vom Ziele trennt. Die Anspannung 
des Wollens kann daher nur wachsen mit der Grösze der Hinder
nisse." 6 ) 

lets willen betekent: erop aansturen, dat iets gebeurt. Dit is slechts 
mogelijk door „Rückgang des Strebens vom Zielobjekt auf die Be
dingungen seiner Verwirklichung".6) Tot het realiseren, d.i. tot 
de activiteit ter bereiking van het doel, behoort: het zich bewust zijn 
van de oorzaken of voorwaarden te zijner verwerkelijking, zodat 
het willende streven behalve het doel ook de oorzaken of voor
waarden wil. Het willende streven zoekt het doel langs de omweg 

Gefühl, ist von allen übrigen kategorisch verschieden." (Pr.d.Gr. blz. 167). 
(Vgl. noot 2 blz. 159). 

») Pr.d.Ch.. blz. 60. 
*) Pr.dCh. blz. 60-61. 
·) Pr.d.Ch. blz. 165. 
*) Pr.d.Gr. blz. 168. 
») Zur Theorie des Schreibdrucks 1902/1903 (in A.u.Ch. [blz. 67-89] blz. 74). 
·) Pr.d.Gr., blz. 167. 
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over de middelen te zijner verwerkelijking. Daarin bestaat het 
willen.1 ) Wijl de voorwaarden voor het voorkomen van een gebeur
tenis blijkens ervaring eens en voor goed vaststaan, doet het 
willende streven, in onderscheid met het slechts wensende streven 
zich voor, als gebonden aan de buiten-persoonlijke samenhang der 
ervaringswereld. Vandaar: als zelfstandige dispositie gedacht, zou 
de wil de universele remdrijfveer zijn. 2) 

In onze wensen stellen wij ons tevreden met een schildering 
van de vervulling; willend daarentegen bereiden wij de handelin
gen voor, die de vervulling zullen brengen. W i e het bereiken van 
een doel niet slechts wenselijk vindt, maar dat ook handelend 
tracht te verwerkelijken, is aangewezen op een weten omtrent het 
verband tussen doel en middel. De toestand van willen onder
scheidt zich fundamenteel van wensen niet alleen, maar ook van 
iedere driftmatige neiging door het gebonden zijn aan de wet der 
feiten. Willend zijn wij in de ban van normen. Vandaar, dat de 
uitdrukkingsvorm van de heerschappij van de wil is de toe
nemende regelmatigheid. Door een sterk overwicht van recht
lijnige omtrekken onderscheiden zich de producten van mensen
werk van de natuurproducten: vergelijk de pijl-rechte telegraaf-
palen met de scheve bomen, de gesneden kanten van onze ge
bruiksvoorwerpen met de ribben van een blad, de lijnvormige 
kanalen met de kronkelloop der rivieren. 3 ) 

Het verschil tussen wensen en willen is dus niet een kwestie van 
verschil in inhoud. Door een verandering van de inhoud wordt 
een ,,Ziel" niet tot een „Zweck". Het verschil bestaat in een ver
andering in de aard van de betrekking tussen de wensende instan
tie en de gewenste zaak. 4 ) Wij willen eerst, indien wij ook de gehele 
reeks van veranderingen nastreven, die van een voorstellen van 
het doel kunnen leiden tot de zekerheid, dat het aanwezig en 

») Pr.d.Ch. blz. 61: Pr.d.Gr. blz. 167; G.a.W.d.S. blz. 647; Gr.d.W.v.A. 
blz. 230. 

') Pr.d.Ch. blz. 61. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 230-231 : A.u.G. 1913 blz. 57-58 ; A.u.G. 1923 blz. 

82—83. Als wij op een planeet koordrechte greppels zouden aantreffen of volledig 
ronde cirkels, exacte ellipsen, parabolen, hyperbolen, kortweg : streng geome
trische figuren, dan zouden wij concluderen tot de aanwezigheid van intelligenties 
en daarmee onwillekeurig veronderstellen, dat de natuur zich niet herhaalt, de 
regelgevende geest echter wel. 

«) Pr.d.Gr. blz. 168. 
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bereikt is, tevens nastreven. „Wir wollen sie (die Sache) erst, statt 
nur sie zu wünschen, wenn wir die ganze Kette der Wandlungen 
miterstreben, die vom Zustand der V o r s t e l l u n g ihrer 
überführt zu dem der Gewissheit, dass sie v o r h a n d e n sei." 1) 
Daartoe hebben wij de voorwaarden nodig, waarvan het bereiken 
van het doel afhankelijk is. 

Het willen heeft een bindend karakter (denk aan zelfbeheer
sing), het gevoel heeft een vrijmakend karakter (denk aan zich 
laten gaan). Door omzetting in een wilsact verliest het gevoel 
tegelijk aan qualiteitsmomenten, zoals wij boven betoogd hebben. 2 ) 

In verhouding tot het doel (Ziel) van het louter wensen, is de 
do;l-(Zweck)voorstelling van het willen altijd nog éénzinniger 
of ontdaan van de versluieringen van het onbewuste; het vluchtige, 
onbepaalde is verdwenen. Hetgeen men wenst, bevindt zich steeds 
in een onderscheidbare geestesverte: er is „distantie"; hetgeen men 
wil, bevindt zich in bereikbare geestelijke nabijheid; het volbrachte 
treedt daar weer uit terug. Het specifieke van het willende streven 
vindt zijn basis in de bepaaldheid van het doel; het doel en de weg 
daarheen is een concreet gesteld geheel. 3 ) 

De ontkennende, afwijzende activiteit van de wil behoeft П05 
een korte toelichting. 4 ) 

De activiteit van de wilsact bestaat niet in een aanzetten tot 
de wilshandeling; zij veroorzaakt de laatste niet, brengt haar niet 
Voort; zij s t u u r t alleen. De geest bezit geen scheppende kracht; 
daarover beschikt alleen het leven. De louter sturende functie 
van de wil verzinnebeeldt Klages door het subject te vergelijken 
met een schip, de aandriften met de roeispanen, of met de wind, 
die in de zeilen blaast, en de wil met het stuur. Ook noemt hij de 
aandriften wel het vehikel van het willen en het willen de bestuur
der van dit vehikel. 3 ) Bij het willen komt dus naast de vitale 
zei f stuwing van de drijfveer niet nog een tweede stuwing; maar 
zij maakt plaats voor het sturen door de wil, en de vitale aan
drift wordt gelijktijdig omgezet in de wilsaandrift. In plaats van 

i) Pr.d.Gr. blz. 167—168. 
') Pr.d.Ch. blz. 63. 
') Pr.d.Ch. blz. 63. 
') Die Triebe und der Wille. blz. 94—108. 
») G.a.W.d.S. blz. 641, 642, 651 ; Die Triebe und der Wille, blz. 103 ; Vor

schule der Charakterkunde, blz. 28. 
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het zichzelf richten van de drijfveer treedt het bewuste sturen 
van het willen. In plaats van het onbepaalde wensdoel treedt het 
nauw omschreven doel. Hieraan wordt de aandrift gebonden, na
dat daaraan door de wilsact het qualitatief bepaalde drang-gevoel 
ontnomen was. * ) 

Zoals de schutter geen bewegingen oproept, maar juist iedere 
onwillekeurige beweging van het lichaam tracht te vermijden om 
de gerichtheid op het doel te bewaren, zo ook bestaat het wezen 
van de wil niet in het opwekken van bewegingen, maar in het 
onderdrukken daarvan. Willen betekent in zijn onmiddellijke werk
zaamheid altijd: een niet-laten-gebeuren, een verhinderen, een af
wijzen, een ontkennen. Willen is slechts nodig, waar een weer
stand optreedt. Waren er geen weerstanden, dan had het willen 
geen zin meer. Opheffen van een weerstand betekent echter altijd 
verhindering van een gebeuren, i.e. van het natuurlijk beloop van 
een tegenstrevende aandrift. Bij nieuwe hindernissen wordt de 
aandrift automatisch vernieuwd, herhaald. Dat is niet het geval 
met de drijfveren. Zijn zij eenmaal afgeleid van hun doel, dan 
zijn zij voor die drijfveerhandeling verloren. „Der Glanz der Ferne 
zieht den Abenteurer nicht länger, als ihn nicht stärker eine 
liebenswürdige Kalypso fesselt, und der Bergbesteiger, blosz von 
einer Gipfelsehnsucht getrieben, erläge sofort dem Gegenwunsch, 
sich auszuruhen, bei entsprechend gesteigerter Ermüdung, oder 
vom ganzen Unternehmen abzustehen angesichts eines bedroh
lichen Steinfalls!"2) 

Men heeft het willen altijd beschouwd naar analogie van de bewe
gingsoorzaken. Maar nogmaals: dat is het willen niet! Men kan 
een verlamde arm willen opheffen, maar dat lukt niet. Het willen 
roept de beweging niet op. 3) Men wil niet roken, gaat zelfs wan
delen om aan de behoefte niet toe te geven en ontdekt plotseling, 
dat men toch aan het roken geslagen is. De wil was hier toch 
Zeker niet de oorzaak! Bovendien: a b willen op een lijn stond 
met vitale aandriften, waarom zou de wil dan geen invloed kun
nen hebben op de functies der spieren van de darmperistaltiek, 
van de inwendige secretie, van het vegetatief zenuwstelsel, van 
de vasomotoriek? 

») G. Schaber: Die Theorie des Willens, blz. 91—92. 
η G.a.W.d.S. blz. 666. 
») Die Triebe und der Wille, blz. 102, 104 ; G.a.W.d.S. blz. 650-651. 
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Bij het innerlijke willen is het niet anders. Ik kan niet een struik 
waarnemen, waar een grasspriet staat, ook al wil ik dat; wel kan 
ik letten op de kleur in plaats van op de vorm. ledere leiding van 
de aandacht is een wilspraestatie, iedere denkactiviteit is een 
keten van wilspraestaties. Zelfs de sterkste wilsinpanning kan 
echter niet de denkstof aanvoeren. D e examencandidaat tracht 
zonder succes de antwoorden te vinden, hoezeer hij zich ook in
spant; later vallen ze hem spontaan in. „Der Wi l l e ist keine 
bewegende Kraft oder etwas einer solchen Analoges, sondern eine 
einzigartige Hemmvorkehrung, und die Wol lung, was immer der 
Zweck des Wol lenden, zielt auf Steuerung eines vitalen Vorgan
ges und steuert ihn wirklich, soweit er ihr zur Verfügung steht." 1) 

Driftaandriften kunnen elkaar remmen, bijv. honger en de vrees 
om het voedsel te pikken uit de hand van de m e n s . 2 ) Z o ook 
drijfveren, bijv. zelfzucht en de drang tot geven aan anderen. De 
remming, ontstaan uit de stuurkracht van de wil, trekt zich niets 
aan van het bijzonder doel van het willend subject. D e wil is altijd 
dezelfde nl. „Hemmantrieb". „Die „Kraft" des Wil lens ist Hemm
kraft und nichts auszerdem." 3 ) „Das Hemmen und nur das Hem
men macht nämlich ihr W e s e n aus." 4 ) 

De wil kan geen bewegingen opwekken, slechts sturen. D e wil 
kan slechts neen zeggen. „Das Identische in den „Motiven" aller 
nur möglichen Wol lungen heiszt: B r e c h u n g von Widerstän
d e n . " 6 ) W e g e n s dat ongespecificeerde karakter spreekt de taal 
van de wil in het enkelvoud, terwijl er talloze driften zijn, ieder 
van een eigen qualiteit. 6 ) Bij zelf reflexie blijkt, dat het Ik de stu
rende macht van het willen is. Inzover het Ik zich vermag te 
verzetten tegen de drijvende kracht van het Es, spreken wij van 
het willende Ik of korter van de wil. Ieder Ik is er maar één, dus 
ook de wil. 

Dat het willen slechts bestaat in het sturen van de aandrift der 
drijfveren naar een voorgesteld doel, blijkt weer duidelijk uit het 
taalgebruik. D e stuwende kracht der drijfveren geven wij weer in 

*) Die Triebe und der Wille, biz. 103. 
») Die Triebe und der Wille, blz. 103; G.a.W.d.S. blz. 438. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 227. 
«) Die Triebe und der Wille, blz. 104. 
») G.a.W.d.S. blz. 678. 
·) Die Triebe und der Wille, blz. 104 ; G.a.W.d.S. blz. 678. 
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uitdrukkingen als oplaaiende toorn, stormachtige vreugde, razende 
woede, teugelloze begeerte enz. De kracht van de wil duiden wij 
aan met uitdrukkingen, die een weerstand en niet een bewogen 
worden uitdrukken: taaie wil, ijzeren wil, stalen wil, vaste wil, 
standvastigheid, bestendigheid, volharding, onafleidbaarheid, on
wrikbaarheid, onverstoorbaarheid. De remmende werking vindt 
uitdrukking in het woordje „Zweck", dat in zijn oorspronkelijke 
betekenis het midden van de schijf aanduidde, het doelwit van 
den schutter, die immers de „roos" slechts treffen kan, indien hij alle 
bijbewegingen van arm en hand remt.1 ) 

De wil mist de kracht bewegingen op te wekken. Hoe is het 
dan mogelijk, dat hij bewegingen vermag te remmen? In de toe
stand van willen heeft er een splitsing plaats van de drift, ten
gevolge waarvan een deel der drijfkracht wordt gebruikt om 
het andere deel te onderdrukken.2) 

Men zag het remmend karakter van de wil niet, omdat alle 
willen is: een iets d o e n willen, en omdat wij, met het oog op 
de uiterlijke activiteiten bij het doen, aan de uitvoering van 
bewegingen denken, dus aan activiteit. Men kan echter ook een 
niet-handelen willen, een negatief doen, een nalaten, bijv. thuis 
blijven in plaats van wandelen, stilzitten, zwijgen, nergens aan 
denken.3) Onder het begrip doen valt ook een nalaten, het niet 
doen; er is zelfs geen doen, dat niet een zeker niet-doen insluit 
(weerstandbieden tegen afleidende prikkels: de zg. zelfbeheer
sing). De wil verhindert de afwijking van de richting ter berei
king van het doel. „Wollen ist Tunwollen, Tunwollen aber ist 
Nichtgeschehenlassenwollen." 4 ) 

De mens alleen is in staat aan zijn driften stelselmatig bevredi
ging te ontzeggen. Hij kan dat zelfs doen ten koste van het eigen 
bestaan (hongerstaking). Men sterft dan aan zijn eigen wil. De 
iwil kan de driften door „uithongering" uitdoven (ascese). Het 
is de proef op de som, dat de wil de drift als zodanig remt, dus 

») Die Triebe und der Wille, biz. 105 ; G.a.W.d.S. Ыг. 643-644 ; A.u.G. 
1913 biz. 38: A.u.G. 1923 biz. 47; Gr.d.W.v.A. biz. 183» Vorschule der 
Charakterkunde, blz. 28. 

') Gr.d.W.v.A. noot 43 blz. 357 ; G.a.W.d.S. blz. 563, Hfdst. 46 ; A.u.G. 
1923 blz. 80-81. 

») G.a.W.d.S. blz. 641-642 ; Die Triebe und der Wille, blz. 106. 
«) G.a.W.d.S. blz. 641 ; Die Triebe und der Wille, blz. 107. 
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de „universele remdrijfveer" is .1) Remmende driften remmen 
slechts een bepaalde andere drift. Waren zij algemene remdrijf-
kracht, dan zou de drift zich zelf mee opheffen. 

Driften zijn onderworpen aan de wet van het groeien en afster
ven. De wil kan, onberoerd door de wisseling van driftaandriften, 
zijn doel jaren en tientallen van jaren blijven nastreven zelfs over de 
duur van het eigen leven heen (testament). 2) 

Het karakter van de wil als regulerende en remmende kracht 
zal nog duidelijker worden bij de afgrenzing van de willekeurige 
bewegingen tegenover de uitdrukkingsbewegingen. (Wij verwij
zen daartoe naar Hoofdstuk VIII, § 4) . 

§ 13 Individuele verschillen in bet willen. 3) 

Klages stelde zich de vraag naar de voornaamste individuele 
verschillen ten aanzien van het willen. Door bezinning op de gege
vens der eigen ervaring leidde hij die verschillen af. 

Met het willen is dikwijls verbonden een gevoel van inspanning. 
Wij voelen ons des te meer willend, naarmate wij ons hebben inge
spannen en omgekeerd. Van het willen zouden wij geen kennis 
hebben, indien het willen niet op de praestatie, op de handeling 
zou uitlopen. Herhaaldelijk hebben wij een grens van ons vermo
gen tot inspanning moeten vaststellen; daarboven zou onze wil 
verlammen. De bevinding van ieder onzer, dat het willen zich on
derscheidt door zelfwerkende inspanning, geeft ons het recht van 
wilskracht te spreken. De ervaring van verschil in inspanning bij 
verschillende gelegenheden doet ons de wilskracht voor iets gra-
dueerbaars houden. De erkenning van onze grenzen tot inspan
ning doet ons een persoonlijke energie aannemen, en wel in de zin 
van een voor de persoon karakteristieke grens van het vermogen 
tot inspanning. De reeks van gradueerbare, persoonlijke inspan
ning kunnen wij over de voor ons specifieke variatiebreedte heen 
willekeurig voortzetten; aan de ene kant kunnen wij die reeks 
practisch voortzetten tot het nulpunt (aboulie), aan de andere 

«) G.a.W.d.S. blz. 649—650 ; Die Triebe und der Wille, biz. 107. 
») G.a.W.d.S. blz. 599, 668, 678 ; Vorschule der Charakterkunde, blz. 29-30 ; 

Pr.d.Ch. blz. 61; A.u.G. 1913 blz. 54; A.u.G. 1923 blz. 80; Die Triebe und 
der Wille, blz. 108. 

') Gr.d.Ch. blz. 37-39 ; G.a.W.d.S. blz. 560-562, 652, 669-670 ; A.u.G. 
1923 blz. 77-80 ; Gr.d.W.v.A. blz. 225-226. 
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Jcant tot een veelvoud onzer eigen wilsstcrkte. (Wel blijft zij steeds 
een beperkte grootheid). 

Wilskracht staat in nauwe relatie tot daadkracht. Deze laatste 
berust niet alleen op de graad van de persoonlijke energie. Een
zelfde praestatie, bijv. de oplossing van een rekenkundig vraag
stuk, hebben wij nu eens spelenderwijze, dan weer met veel moeite 
geleverd. In het eerste geval rolden wij a.h.w. over gladde rails 
naar het doel, in het tweede schenen zich tussen willen en vol
brengen hindernissen op te stapelen. Er zijn eveneens persoonlijke 
verschillen wat betreft het „wilsgemak" of het „wilstalent". !) Het 
kunnen willen zou in alle mensen gelijk zijn, indien zij zich niet 
door hun vitaliteit onderscheidden. Er zijn veel mensen, die zich 
steeds geweld moeten aandoen, bij wie de totaalhandeling in veel 
deelhandelingen uiteenvalt; waar dus veel meer wilsacten noodzake
lijk zijn; anderen zijn van nature geconcentreerd, aandachtig, met 
hun geest erbij. In dat opzicht verschillen ook de volkeren en 
rassen onderling (Romeinen, Caesar, Napoleon). 

Er zijn gevoels- en wilsmensen. Een grove uitdrukking, gebe
zigd in een toestand van • geërgerde geprikkeldheid, is geen 
uiting van energie, maar van ergernis; en als wij onmiddellijk 
daarna moeten toegeven, dat wij daarmee een domheid heb
ben begaan, begrijpen wij, dat die uitdrukking tegen onze be
doeling in ons ontvallen is. Meer algemeen gezegd, wat wij ook 
beramen, wij zullen het slechts kunnen uitvoeren, naar de mate, 
waarin wij ons de inmenging van gevoelens ontzeggen, ofwel de 
gevoelens zoveel mogelijk in dienst stellen van onze bedoeling. 
Dat valt de ene keer gemakkelijk, een andere maal gelukt dat 
moeilijk. Ook het willen heeft immers een vitale basis; het wordt 
door karakteristieke gevoelens (wilsgevoelens) begeleid. Het 
nemen van een besluit en de volharding in de uitvoering daar
van hangt mede af van de verhouding onzer wilsgevoelens tot 
onze overige gevoelens. Wij kunnen dienovereenkomstig persoon
lijke verschillen in de „Willensfähigkeit" der gevoelens aannemen. 
Op die verschillen berust de tegenstelling, die het spraakgebruik 
maakt tussen wilsmensen en gevoelsmensen. 

Na het voorafgaande wordt duidelijk, dat de onderscheiding van 

*) In Gr.d.W.vA. blz. 226 spreekt Klages van „Willensschwungkraft". Daar
mee gaan eigenschappen als koudbloedigheid, tegenwoordigheid van geest en 
concentratie gepaard. 
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wilssterkte en wilszwakte berust op een zeer gecompliceerde 
situatie. De zg. wilszwakte kan berusten op gebrek aan energie 
of op gebrek aan wilsgemak of op een verminderde „Willens
fähigkeit" der gevoelens. Bij de wilssterkte omgekeerd. Daarmee 
doemen enkele onderscheidingen op. De „Willensfähigkeit" der 
gevoelens omvat klaarblijkelijk het vermogen tot onderdrukking 
van affecten, of korter: het vermogen tot zelfbeheersing. De 
eelfbeheersing dient nu eens tot verwerkelijking van uiterlijke 
wensen, dan weer wordt zij om haar zelfs wil nagestreefd. Is de 
geweldige zelfbeheersing, waarover een heilige, een yogin, een 
asceet moet beschikken, niet verschillend van die, welke Napoleon 
nodig had om zijn wereldveroveringsplannen door te voeren? 

De wil is dus op vele wijzen samengeweven met het karakter. Er 
zijn drie groepen van wilstypen: energieke tegenover slappe na
turen; wilsmensen tegenover gevoelsmensen (•— beide vormen 
zijn een kwestie van begaafdheid — ); lichte en trage wilsnaturen 
(—- het zg. wilsgemak is een structuureigenschap — ). 

In elk der drie vormen kan men weer onderscheiden het actieve, 
het passieve en het reactieve type. „Der aktiv aus sich heraus
gehende, handelnd von Ziel zu Ziel vorschreitende Wille, die uner-
läszlichste Komponente der „Tatkraft", pflegt gemeint zu sein, wo 
schlechthin von „Willenskraft" oder mit noch ungenauerer Bezeich
nung von „Energie" die Rede ist, wohingegen die Fähigkeit des wol
lenden Beharrenkönnens, also die vorwaltend passive Willenskraft, 
zum Ausdruck kommt in Wörtern wie: Standhaftigkeit, Beharrungs
vermögen, Widerstandskraft. Reaktiv endlich, d.h. erst auf fremde 
Willenskundgebungen hin erfolgend, ist die Willensenergie des 
Eigensinns." 1 ) En in de reactieve wil zijn weer de meer spontane 
vormen te onderscheiden van de meer passieve, zoals boven 
bleek. 2) 

η Prd.Ch. Ыг. 67. 
') Gr.d.Ch. blz. 207 ; Graphologisches Lesebuch, biz. 53. 
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HOOFDSTUK Vil i . 

BEWEGING. 

§ 1. Classificatie der bewegingen. 

Wij kunnen aan de hand van Klages' geschriften onderscheiden: 
1. de reflexbeweging, 2. de driftaandriftsbeweging, 3. de uitdruk
kingsbeweging, 4. de willekeurige beweging, 5. de automatische 
beweging. !) 

Hij legt vooral nadruk op de onderscheiding: driftaandriftsbe
weging (kortweg aandrifts- of driftmatige beweging) en uitdruk-
kings- of expressieve beweging. Aan elke uitdrukkingsbeweging 
hebben reflexen deel.2 ) Deze zijn slechts een bestanddeel der 
uitdrukkingsbeweging zelf; het zijn reacties, die zonder onze wil 
regelmatig bij bepaalde prikkels optreden; zij hebben geen doel. 
Automatismen zijn gewezen aandriftsbewegingen, die tengevolge 
van veel oefening zich vanzelf voltrekken. 

De uitdrukkingsbeweging verloopt onbewust en draagt het 
stempel van de eigen geaardheid van het individu. Alle bewegin
gen, ook de willekeurige, hebben uitdrukkingskarakter, vertonen 
persoonlijk cachet. 3) Over de mogelijkheid en de voorwaarden 
om de bewegingen als uitdrukking, als teken van het persoonlijke 
te lezen, werd reeds gesproken. 

W a t zijn uitdrukkingsbewegingen in de enge zin van het woord? 
De indeling in bewuste en onbewuste bewegingen wijst Klages 
af; een beweging kan wel geheel onbewust verlopen, maar nooit 
geheel bewust. 4 ) Ook maakt hij om analoge reden geen onderscheid 
tussen willekeurige en onwillekeurige bewegingen. 

W a a r de ziel. zoals Klages zegt, zich noodzakelijk uitdrukt en 

*) Gr.d.W.v.A. Hfdst. I. In dit laatste werk over de uitdrukkingsleer noemt 
Klages het geheel van bewegingen van „Eigenwesen" of individuen vitale be
wegingen. Hij verstaat er hier slechts onder mens en dier, niet de plant, daar deze 
zelfbeweging mist. (Gr.d.W.v.A. blz. 1). 

») Gr.d.W.v.A. blz. 17. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 28, 31, 323: A.u.G. 1913 blz. 1; A.u.G. 1923 blz. 1. 
*) A.U.G. 1913 blz. 1 ; A.u.G. 1923 blz. 1. 
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onvermijdelijk aan al onze bewegingen, van reflex tot wille
keurige handeling, haar aandeel heeft, zit in iedere beweging een 
onbewust moment. Geen enkele beweging verloopt geheel bewust. 
Wel kan een beweging geheel onbewust verlopen. De indeling 
in bewuste en onbewuste bewegingen is daarom niet houdbaar. Het 
onbewuste is het criterium, waardoor wij gewend zijn de willekeu
rige bewegingen te onderscheiden van de onwillekeurige. Ook de 
indeling: willekeurige en onwillekeurige, moet verworpen worden. 
Bij de term willekeurige bewegingen denken wij onwillekeurig, 
dat het onbewuste daar geen rol speelt en het innerlijk dus niet 
verraden wordt. 

§ 2. ReHexen en automatismen.1 ) 

De reflex is een reactie, welke buiten onze wil om regelmatig 
bij bepaalde prikkels optreedt. Zij heeft in zich genomen geen doel. 
De reflex hangt niet alleen af van de sterkte van de prikkel, maar 
ook van de toestand van de levensdrager. De aandriftsbeweging 
heeft een doel en dus ook een „gezicht" (vlug, langzaam, hoekig, 
rond enz.); het laatste dankt zij aan de toestandsuitdrukking. De 
onzelfstandige reflexbewegingen hebben dan ook geen eigen 
„gezicht", maar zijn, nu eens meer, dan eens minder, een bestand
deel van het uitdrukkingsverschijnsel. Bij adacquate prikkels treedt 
reflectorisch speekselafscheiding op, bij lekkere spijzen in een 
sterkere mate dan bij slecht smakende; tevens verandert de 
chemische samenstelling van het speeksel. De speekselafscheiding 
neemt toe in toestand van honger, vermindert bij verzadiging; 
bij eetlust treedt zij reeds op bij het zien of ruiken der spijs; 
reeds bij het denken daaraan bijv. tijdens de verwachting van 
een bepaalde spijs. Bij teleurstelling, moedeloosheid, zorg treedt 
vaatvernauwing op en wordt de huid slap en bleek; vreugde, 
spanning en toorn daarentegen brengen vaatverwijding met zich 
en daarmee een gespannen en bloedrijke huid. 

Automatismen zijn gewezen aandriftsbewegingen, die tengevolge 
van veelvuldige oefening vanzelf verlopen. Ook de automatismen 
zitten nog geheel vast aan het organisme en kunnen niet zonder 
meer uitdrukkingsloos worden, al verbleekt, naargelang hun aan
wezigheid, de „physiognomic". 

>) Gr.d-W.vJV. Ыг. 15-17, 1-2, 215. 
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Hierboven is betoogd, dat elke toestand van het levend orga
nisme steeds ook toestand van een driftsysteem is, dat elke 
houding, wortelend in een driftsysteem, een uitdrukkingsaspect 
heeft, en dat aan alle uitdrukking reflexen deel hebben. Het is 
dan ook juister, in plaats van verschillende soorten van bewegingen 
te onderscheiden, aan iedere vitale beweging verscheidene kan
ten te zien, met name de driftmatige en de expressieve. De reflexen 
vallen onder het expressief, de automatismen onder het driftmatig 
aspect. !) 

De verschillende soorten van bewegingen zijn eigenschappen van 
de vitale beweging. De reflexbeweging zou, indien zij zelfstandig 
zou kunnen optreden, geen vitale, maar een mechanische bewe
ging zijn. Op de mechanische beweging immers is het doelbegrip 
niet toepasselijk. De regendruppel streeft niet naar de plaats, 
waar hij zal neervallen. De mechanische beweging is doelloos en 
dus uitdrukkingloos. Daartegenover is het vitale karakter der 
beweging of kortweg de vitale beweging, voorzover zij doel-
bepaalde beweging ís, expressief.2 ) Dat blijkt ook in feite het 
geval te zijn. We l zijn de uitdrukkingskenmerken van een aan
driftsbeweging te onderscheiden van die beweging zelf; zijzelf 
echter drukt reeds iets uit, nl. een streven naar, of een afwenden 
van iets, zonder echter te zeggen, wat gezocht of gemeden wordt. 
Wij zien het de voorbijlopende hond niet aan, waarheen hij loopt 
en waarom. We l nemen wij zijn z i c h - b e w e g e n waar, en dit 
veronderstelt, dat wij in zijn bewegingen mede waarnemen, dat 
zij voortkomen uit aandriften of strevingen van het levend lichaam. 
Er ligt dus in het proces van het zich voortbewegen iets, dat ver
schillend is van datgene, wat in het bewogen-worden ligt, en 
dat geheel verschilt van het mechanische proces, waarin in het 
geheel niets ligt. Hetgeen in de aandriftsbeweging ligt, behoeft 
aanvulling van iets, dat buiten haar aanwezig is; zij blijft daarom 
onvolledig. 3) 

§ 3. Aandriftsbeweging-uitdrukkingsbeweging. 

„Jeden Antrieb, von dem man zu glauben Grund hat, dasz sich 
mit ihm ein Trieb bekunde, nennen wir Triebantrieb und jede 

») Gr.d.W.v.A. blr. 17. 
') Gr.d.W.v.A. Ыг. 18. 
') Gr.d.W.vA. Ыг. 18-19. 
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Bewegung, die den Antrieb verwirklicht, Triebantriebsbewegung 
oder Antriebsbewegung."1) 

Klages tracht de driftmatige beweging af te palen tegen de 
expressieve aan de hand van hun verschil in verstaanbaarheid. 
De aandriftsbeweging is slechts te verstaan in verband met gege
vens der buitenwereld, omdat zij haar doel heeft in de buitenwereld. 
De uitdrukkingsbeweging daarentegen draagt haar doel in zichzelf 
en wordt daarom verstaan, v o o r z o v e r ζ ij v e r s t a a n 
b a a r is, zonder te letten op de gegevens, die de buitenwereld 
voor het kennend subject biedt. 2 ) 

Uitdrukkingsbewegingen vormen slechts een deel, en in het 
dierenrijk zelfs het kleinste deel, der uitdrukkingsverschijnselen. 
Er zijn ook niet-motorische uitdrukkingsverschijnselen, zoals ver
andering van adem, pols, spiertonus, darmbeweging, pupillenwijdte; 
de vermeerdering of vermindering van kliersecretie; de verandering 
van geur, kleur, licht; kortom alle lichamelijke processen (zg. visce
rale aandoeningen). 3 ) 

De aandriftsbeweging stemt met de wilspraestatie hierin over
een, dat ook haar doel slechts bereikt wordt onder wijziging van 
de „animale levensruimte" en slechts te begrijpen is in verband 
met de gegevens der buitenwereld. Neem als voorbeeld het eten 
als driftuiting. De vreetdrift van het dier is een zinvol gedrag voor 
ons, omdat er een verandering van de buitenwereld mee gepaard 
jgaat: het voedsel wordt naar binnen gespeeld. Wij zoudeïi rade
doos staan tegenover een gedrag als het pikken van graankorrels 
door de kippen, indien zij de korrels weer stuk voor stuk lieten 
vallen. Wij zouden dat dan misschien als bewegingsspel uit
leggen. Hoe eenvoudig de pik-beweging ook is, zij draagt haar doel 
niet in zichzelf en vertoont derhalve ook haar zinvolle betrekking 
¡slechts in verbinding met het inslikken, waardoor een deel van de 
buitenwereld: de korrel, verdwijnt.4) 

Een reeks van aandriftsbewegingen kan tot een omvorming 
(„Umgestaltung") van de buitenwereld leiden. Dit is het geval bij 
het nestbouwen der vogels. Door het opnemen van de stroohal-
men, nodig voor het nest, verandert de buitenwereld, ook voor 

*) Gr.d.W.v.A. blz. 4. 
3) Gr.d.W.v.A. blz. 5 - 7 . 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 10. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 5 - 6 . 
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onze waarneming. Soms is de verandering, welke de buitenwereld 
ondergaat door de aandriftsbewegingen van het dier, slechts voor 
het dier aanwezig, terwijl onze waarnemingswereld onveranderd 
blijft. Zo betekent het „loeren" bij het verwachten of besluipen van 
de buit een verandering van de aanschouwingswereld voor het 
l o e r e n d e d i e r . Het is iets anders, wat de kat ervaart, wan
neer zij op het grasveld rust of rondloopt, dan wat zij op het
zelfde grasveld bemerkt, terwijl zij zich in loer-houding bevindt. Als 
een zoogdier vlucht voor een ander, mogen wij het buigen van hal
men en takjes, dat er mogelijk mee gepaard gaat, en evenmin de ver
andering in de aanschouwingsbeelden, die met de voortbeweging 
verbonden is, als omvorming van de buitenwereld beschouwen. Die 
gevolgen staan immers niet in betrekking tot het doel van het vluch
ten. De zinvolle, door de vlucht te bewerken verandering van de om
geving bestaat veeleer daarin, dat haar qualiteit van gevaarlijke be
dreiging gewijzigd wordt in die van behaaglijkheid. M.a.w. het gaat 
hier niet om een objectieve verandering, maar om een verandering 
voor de beleving van het dier .1 ) Men is veelal geneigd de aan
driftsbewegingen, welke een min of meer rijke ervaring veronder
stellen, op één lijn te plaatsen met handelingen en te menen, dat de 
vogels hun jongen w i l l e n voederen, dat de roofdieren andere die
ren van het nest w i l l e n weglokken, dat zij w i 11 e η vluchten, zich 
voor dood w i l l e n houden, het wijfje w i l l e n werven (of dat niet 
w i l l e n ) . Neen, zegt Klages, het keuzevermogen van het dier 
is beperkt. Het kan wel kiezen en doet dit ook voortdurend, maar 
dat is geen ,,Will-Kür". Hierin ligt het verschil tussen de aan-
Üriftsbeweging van het dier en de willekeurige handeling van de 
mens en eveneens de grond voor de verschillen tussen hun praes-
taties. Hierin ligt ook de verklaring, dat de aandriftsbewegingen 
van het dier een veel geringere variatiebreedte vertonen dan de 
willekeurige bewegingen van de mens. 2 ) 

De uitdrukkingsbeweging draagt haar zin in zichzelf. Dat wil 
n i e t zeggen, dat zij geen verband houdt met de omgeving. Nor
maliter beantwoordt de uitdrukking aan de ogenblikkelijke toe
stand en deze weer aan een gebeuren in de onmiddellijk vooraf
gaande of presente situatie; daarom hangt de vorm van de uit-

') Gr.d.W.v.A. blr. 6-7. 
η Gr.d.W.v.A. blz. 7. 
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drukking o o k van haar oorzaken af. Ergert iemand zich, omdat 
de trein voor zijn neus wegstoomt, dan is dat een andere erger
nis dan die, welke wij opmerken naar aanleiding van het breken 
Van de onmisbare bril. En de ergernis heeft telkens weer een 
andere nuance, naargelang de teleurstelling te wijten was aan eigen 
onoplettendheid of veroorzaakt werd door een kennis, die met zijn 
kletspraatje ons de trein deed missen. Al is het principieel niet 
noodzakelijk de omgeving in aanmerking te brengen om de uitdruk
kingsbeweging te verstaan, toch neemt dat niet weg, dat de grenzen 
van verstaan ruimer worden bij gelijktijdige waarneming van dat
gene, wat aanleiding was tot die uitdrukkingsbeweging. l) 

Hoe verhoudt zich het doelstreven van de aandriftsbeweging tot 
het streefkarakter van de uitdrukkingsbeweging? 

Bij het dier moet altijd een drift-aanvullend beeld aanwezig zijn: 
heeft het honger, dan streeft het naar voedsel. Men kan zeggen, 
dat de aandriftsbeweging op een soort, een „Gattung" aanstuwt, 
en dan nog niet eens op het soortelijk ding, niet op een mug als 
zodanig, maar op de mug-eigenschap.2) Het doel van de uit
drukkingsbeweging is echter nog minder concreet, nog „abstrac
ter". Haar doel openbaart zich immers in haarzelf zonder dat 
met enige buitenwereld rekening behoeft gehouden te worden. 3) 
,De aanval van een dier op een ander dier is een driftaandrift; 
zij is gericht op een exemplaar van een soort. „Der Trieb paszt 
sich nur an Gattungen an . " 4 ) De agressieve beweging van de 
toorn daarentegen draagt haar doel in zich zelf en kan dus 
niet gericht zijn op een soort-groep van objecten, maar slechts 
op iets veel algemeners, nl. op het breken van weerstanden.5 ) 
Het is een vernietigingsdrift, die v e r n i e t i g t , zonder aan
dacht voor datgene, w a t vernietigd wordt; dit laatste was 
geen aanleiding tot de toorn; het staat er zelfs niet mee in ver
wijderd verband. Wanneer naar aanleiding van een financieel 
schandaal in een grote stad een oproer uitbreekt, wordt niet de 
grote dief opgehangen, misschien zelfs geen der kleine dieven; 

i) Gr.d.W.v.A. blz. 7-8. 
*) Gr.d.W.vA. blz. 157-158. 
') Gr.d.W.vA. blz. 158. Eerst bij een geheel concreet doel kan men van 

willen In strenge zin spreken. Vgl. blz. 200, 212. 
«) A.u.G. 1923 blz. 63. 
B) Gr.d.W.v.A. blz. 168. 
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men slaat dan vensterruiten stuk, haalt lantaarnpalen omver, doet 
tramwagens ontsporen, vernietigt standbeelden, breekt straten op 
enz. „In der Ausdrucksbewegung ist das Ziel der Antriebsbewe
gung derart verallgemeinert, dasz es abgelöst vom „Beweggrunde" 
in die Erscheinung tr i t t ."1) Wie zojuist een brief ontvangen 
heeft, die hem uitermate ergert, slaat wellicht met de vuist op tafel, 
hoewel hij niet de bedoeling had die te vernietigen. Mogelijk 
schrikt hij er zelf van, of heeft hij er onmiddellijk spijt van, wan
neer hij er een inkpot mee heeft om gestoten. De uitdrukkingsbe
weging was niet slechts doelloos, maar zelfs ondoelmatig; desniet
temin was zij zinvol, omdat zij de vernietigingsdrang van de toorn, 
losgemaakt van de oorzaak, verwerkelijkte en op die wijze de toorn 
tot uitdrukking bracht. 2 ) Bij begeerte-drang is specifiek een drang 
naar iets toe; bij vlucht-drang de drang van iets weg. Die drang 
verraadt zich in houding en bewegingen. Waarop de drang is 
gericht of waarvan weg, verraden ons dergelijke bewegingen echter 
niet onmiddellijk. 3) 

Dieren beschikken slechts over één enkel middel om elkaar te 
verstaan, nl. over de uitdrukkingen met ongewilde mededelings
waarde. De mens daarentegen beschikt daarnaast over de taal en 
is dus niet uitsluitend op de uitdrukkingsbewegingen aangewezen, 
met het gevolg, dat hij door niet gebruik ervan aan ongereflec
teerde physiognomiek heeft ingeboet.4) Klages vermeldt, dat 
Schjelderup-Ebbe 11 typische klankuitingen van de hen onder
scheidt, waarop door haar soortgenoten gereageerd wordt met 
bewegingen, die aan de zin der klankuiting beantwoorden. De 
mededelingswaarde daarvan is echter ongewild; het klankgeluid 
is louter uitdrukking en het verstaan worden louter gevolg van 
de uitdrukkingswerking. Het is de prikkel, welke de toestand en 
ook de voor soortgenooten verstaanbare uitdrukking oproept. 6 ) 
„Der Hahn warnt vor einer aufziehenden Gefahr auch dann, 
wenn gar keine Hühner in der Umgebung sind, die gewarnt wer
den könnten." 6 ) 

η Gr.d.W.vA. blz. 169. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 169. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 159. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 8. 
») Gr.d.W.vA. blz. 9-10. 
·) D. Katz: Sozialpsychologie der Vögel (in: Ergebnisse der Biologie, 1926, 

Bd. I, blz. 454), geciteerd in Gr.d.W.v.A. blz. 10. 
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Er komen gevallen voor, waarbij twijfel kan rijzen, of men te 
doen heeft met een uitdrukkingsbeweging of met een aandrifts
beweging. Klages noemt de „Schwänzeltanz" der „Pollensamm
lerinnen" onder de bijen, die, als zij met velen zijn, een geur ver
spreiden, die de omgeving voor haar soortgenoten sterk wijzigt, 
en daarom mogelijk geen vreugdeuiting is, maar een driftuiting. 
Al is het onderscheid soms moeilijk te maken, toch is de indeling 
niet onbruikbaar, indien wij er rekening mee houden, dat het 
uitdrukkingsverschijnsel en dus ook de uitdrukkingsbeweging 
nooit zelfstandig voorkomt, echter steeds slechts als w ij ζ i g i η g 
ener houding of beweging, welke als drifthouding of driftbewe
ging kan bepaald worden. Vgl. de wijziging in klankkleur van 
dezelfde melodie bij verwisseling van instrument. !) 

De verschillende levenstoestanden geven aan de aandriftsbe-
iwegingen een ander uiterlijk. Dit uiterlijk, dit gezicht is de uit
drukkingsbeweging. Aan het lopen (op zich beschouwd) van de 
hond, zien wij niet of hij op een andere hond toeloopt ter begroe
ting, uit nieuwsgierigheid, uit aanvalslust, of dat hij integendeel 
Kroor een andere hond vlucht, of gehoorzaamt aan het appèlfluitje 
fvan zijn baas, ofwel loopt te spelen, of een kat achtervolgt. In
dien niet reeds in het lopen zelf het doel ervan ligt, dan is het 
lopen een aandriftsbeweging. De toestand van de hond, die speelt, 
vlucht, achtervolgt, is echter telkens een andere; en door die 
toestand zijn de a a r d en w ij ζ e van lopen telkens anders. 
Daarom is het geen lopen zonder meer, maar een spelend, vluch
tend of achtervolgend lopen, en kan het ook in beginsel (ook als 
dat in feite niet lukt) als zodanig worden herkend.2) 

Er is verschil in uitdrukkingskracht tussen de verschillende vor
men van lopen. Achtervolgend lopen bijv. is veel expressiever dan 
het spelend lopen; vluchtend lopen bezit nog meer uitdrukkings
karakter dan achtervolgend lopen. Bijgevolg doen zich graadver
schillen voor in overeenkomst wat de gerichtheid betreft, in de 
„Gleichsinnigkeit" der driftmatige en expressieve bewegingen, 
variërend van niet te onderscheiden versmelting tot gespletenheid 
(door tegengesteldheid) toe. Aandriftsbeweging en uitdrukkings
beweging kunnen dus consoneren: dan werkt de uitdrukkingsbe-

») Gr.d.W.v.A. blz. 10—11. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 11. 
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weging versterkend op het aandriftskarakter der beweging in. Zij 
kunnen dissoneren, d.w.z. elkaar kruisen en alternerend optreden. 
Een voorbeeld van consonantie: bij een vreesverwekkende indruk 
ontstaat de aandriftsbeweging tot vluchten; hoe sterker de vrees
toestand feitelijk is, des te meer versterking ontvangt de aandrifts
beweging door de uitdrukkingsbeweging van vrees. Gevallen van 
dissonantie zien wij o.m. in het duiken, samenballen, zich dood 
houden van het dier. Deze gedragingen zijn in strijd met de uit
drukkingen van vrees, die immers tot vlucht aanzet. In elk geval 
is hier geen zelfbeheersing in het spel; evenmin een collaps-achtige 
verlamming van schrik; deze gedragswijze kan aldus verklaard 
worden, dat door die reactie de angst zelf onderbroken wordt (is 
dus enigszins te vergelijken met het kind, dat zich onzichtbaar 
waant, indien het met de ogen dicht in een hoek van de kamer gaat 
staan); een andere verklaring is, dat de angst niet onderbroken 
wordt, maar haar uitdrukking meer naar binnen wordt verschoven. * ) 

§ 4. Uitdrukkingsbeweging-willekeurige beweging. 

In elke gemoedstoestand valt te onderscheiden de stemming 
of qualiteit en het bewegingsmoment, d.i. het moment van aan
drift of streven. Overweegt het stemmingsmoment, dan spreekt 
men bij voorkeur van gevoel, overweegt het bewegingsmoment, 
dan is de term affect meer op zijn plaats.2) In de uitdrukkings
beweging nu wordt de aandriftsbeweging verwerkelijkt, dus het 
affect-karakter. Willen wij de uitdrukkingsbeweging vergelijken 
met een willekeurige beweging, dan houdt dat in een vergelijking 
van het affect-streven met een wilsact. 

1. Er is tussen wilsact en uitdrukkingsbeweging een analogie 
van Ziel- en Zweck-activiteiten. 3) „Der Willensakt ist punktuell 
determiniert (singulares Ziel); der Affekt ein allgemeiner Drang, 
eine blosse Art der inneren Tätigkeit (generelles Ziel) ." 4) Het doel 
van het affect is aan te duiden met het woord „Ziel" alleen; ten 
aanzien van het wilsdoel kunnen wij spreken van „Zweck", in 
plaats van „Ziel". Men kan spreken van Triebziel en van 

*) Gr.dW.v.A. blz. 11-15. 
г ) A.U.G. 1913 blz. 32; A.u.G. 1923 blz. 34—36; Vorschule der Charakter

kunde, blz. 21 ; Gr.d.Ch. blz. 112; Gr.d.W.vA. blz. 153. 
η Pr.d.Gr. blz. 128. 
«) Pr.d.Gr. blz. 128. 
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Willensziel, van Willenszweck, maar niet van Zwecke der Triebe. 
2. De aanleiding voor de richting der uitdrukkingsbeweging ligt 

in het subject, die der willekeurige beweging in het object. !) W i e 
een brief ontvangt met een mededeling, die hem uitermate ergert, 
slaat misschien in toorn met de vuist op tafel — zo zeiden wij —; hij 
maakt een beweging, die hij ook zou kunnen maken met de bedoeling 
om de tafel te vernielen. Als wij het verschil in ontstaans-voorwaar-
den nagaan, dan is het ons onmiddellijk duidelijk, dat de wilsact niet 
te stellen was zonder een oordeel over de tafel, over haar eigen
schappen en haar vernielbaarheid. Welke rol de tafel ook spelen mag 
bij de uitbarsting van toorn, er bestaat geen twijfel, dat niet de 
vernieling van de tafel het motief vormde van het subject, al 
schijnen de bewegingen, waarin het subject zich uit, daarop gericht 
te zijn. Voor de vernielingshandeling zou de tafel niet weggedacht 
kunnen worden; de uitdrukkingsbeweging van de toorn echter, 
zou ook bij haar afwezigheid zijn opgetreden. Zij zou tegen een 
boek, tegen de muur, op een vaas zich hebben uitgewerkt en 
tenslotte in plaats van met de hand evengoed met de voet, door 
op de grond stampen zich geuit kunnen hebben.2) 

3. Wi l de wilshandeling effect sorteren, dan moet zij gericht 
zijn, en niet, zoals bij den schutter, op een ruimtelijk punt, 
maar op een ideëel, mathematisch punt, in een „begriffliche" rich
ting. 3 ) Zoals in de oordeelsact ons Schauen, zo richt de wilsact 
ons werken op een object-punt. 4 ) Tussen het „begriffliche" punt en 
het uitgangspunt kunnen willekeurige tussenacten worden inge
schakeld, die in verhouding tot het einddoel de betekenis van mid
del hebben.5) Het omgekeerde is het geval bij het doelstreven 
van het affect. Terwijl in de vuistslag bij toorn de subjectieve 
drang naar vernietiging ontladen wordt, is de drang noch tegen 
de tafel, noch tegen de vaas of de muur, in het geheel niet tegen 
een object gericht, maar tegen de indruksinhoud van een weer
stand, die instinctief werd opgezocht om hem te breken. Zo staan 
bij een uitdrukkingsbeweging vanaf het begin vele wegen open, 
maar de ene, die ingeslagen wordt, heeft niet het karakter van 

») A.U.G. 1913 blz. 37. 
') A.U.G. 1913 blz. 36 -37: A.u.G. 1923 blz. 45-46. 
*) A.U.G. 1913 blz. 38 ; A.u.G. 1923 blz. 47 ; Gr.d.W.v.A. blz. 182. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 227. 
») A.u.G. 1913 blz. 39. 
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een „begriffliche" richting. Het is de beperking van de uitdruk
kingsbeweging, dat zij b l i n d werkt, d.w.z. dat haar doel niet 
gekozen wordt, maar wordt opgelegd door de onmiddellijke prikkel 
van de indruk. De willekeurige beweging richt zich op een voor
af bepaald doel; de uitdrukkingsbeweging volgt ongebonden, 
blind, de prikkel van de indruk.1 ) De toornige slaat met de vuist 
op tafel, omdat de op dat ogenblik toevallig gegeven, concrete 
tafel „Aufforderungscharakter" had ten aanzien van de toornop-
welling. Dit zegt Klages niet expressis verbis, maar impliciet in 
zijn uiteenzettingen. De uitdrukkingsbeweging is dus altijd zonder 
„Zweck", in de meeste gevallen zelfs ondoelmatig (denk aan de 
afweerbewegingen tijdens een verhaal 2 ) ) . Zij is echter altijd zin
vol, niet onbepaald, maar doelgericht; niet als de willekeurige 
beweging „vorgesetzt", niet gericht op een bepaald doel, niet „ziel-
vorbestimmt", maar „zielbestimmt".3) 

4. Niet iedere indruk werkt als prikkel ten aanzien van de 
affect- of uitdrukkingsbeweging, maar slechts die indruk, welke 
complementair of polair is wat de innerlijke drang aangaat. 
De drift tot vernietiging heeft weerstanden nodig, de drift tot 
vluchten een toegankelijke ruimte, de drang tot vereren een 
„boven", dat de „hogere" macht verzinnelijkt, de drang tot min
achting een „beneden", dat het ruimtelijk symbool is van gering
heid. 4) 

Het affect kiest passief tussen de verschillende indrukken en wel 
zo, dat de toornige aan de stoot tegen vaste en breekbare licha
men instinctief de voorkeur geeft boven een „slag in het water"; 
hij zal zeker niet in de lege ruimte slaan. Hij zoekt dus naar licha
men. De lichamelijkheid verbindt de verschillende prikkelindruk-
ken tot een soort-groep. De richting van de willekeurige beweging 
wordt door een afzonderlijk gegeven iets bepaald, die der uitdruk
kingsbeweging door een soortelijk iets.6) 

5. In de driftaandrift w e r k t het doel als aantrekkende of 
afstotende macht, die met de kracht van de drift één geheel vormt; 
in de wilsaandrift is het doel losgemaakt van de aandrift en heeft 

*) A.U.G. 1913 blz. 39; A.u.G. 1923 blz. 48. 
2) Pr.d.Gr. blz. 128; A.u.G. 1913 blz. 40; A.u.G. 1923 blz. 52; Gr.d.W.v.A. 

blz. 184 (zie Hfdst. X, § 3). 
s) A.u.G. 1923 blz. 48 ; Gr.d.W.v.A. blz. 180. 
«) A.U.G. 1913 blz. 39; A.u.G. 1923 blz. 48. 
») A.u.G. 1913 blz. 39 ; A.u.G. 1923 blz. 48-49. 
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tegenover haar de geheel nieuwe taak haar als van buiten af te 

sturen, ι ) 

ledere levende beweging heeft een drijvende kracht nodig en 

deze is zonder uitzondering onwillekeurig; in de zg. willekeurige 

beweging komt daar echter bij de sturende kracht van de wil. Bij 

het affectieve streven hebben wij een richting zonder meer; de 

wil stelt het stuur van de driftbeweging in op rechtlijnigheid. 

(Denk aan den schutter). Hij houdt de levensbeweging vast in de 

doelrichting, als tussen de wanden van een kanaal, om te voorko

men, dat de levensgolven in zijbeddingen afspoelen. Hij damt in 

en houdt tegen (de wil als universele remdrijfveer). 2 ) De man, die 

zich op weg begeeft om zo snel mogelijk een bepaald doel te berei

ken, blijft, voorzover de wegen dat veroorloven, in een en dezelfde 

richting gaan; hij zal ook zijn tempo regelen. Wie slechts gaat 

Wandelen, slaat nu eens deze, dan die richting in, loopt nu eens 

vlugger, dan weer langzamer. Een kind beneden de zes jaar ver

toont, zelfs indien het met een bepaalde boodschap uitgestuurd is, 

het gedrag van den wandelaar in versterkte graad. De hond, die 

met zijn baas mag gaan wandelen, overtreft het kind ver in zijn 

afwijkingen van de weg recht naar het doel; hij loopt heen en 

weer, op en af, langzaam en vlug. Uit de beperking, welke — ver

geleken bij de diffuse „natuurlijkheid" — de wijze van zich voort

bewegen, het tempo en de richting der beweging ondergaan bij 

een door zijn doel geleiden zakenman, concluderen wij, zonder het 

doel te kennen, tot de aanwezigheid van een bedoeling: deze man, 

zo menen wij te „zien", gaat niet slechts daarheen, maar hij w i 1 

daarheen, omdat — zo kunnen wij aanvullen — hij ongetwijfeld, 

vaker zou afdwalen indien dat niet het geval was. 3 ) 

Wegens het remmend en regulerend karakter van het willen 

dragen de bewegingen van de mens, die zich in willende toestand 

bevindt, het kenmerk van regelmaat. 

6. ledere beweging, ook de willekeurige, is levensbeweging. In 

de uitdrukkingsbeweging nu kan het levensgehalte van het indi

vidu zich vrij uiten; in de willekeurige beweging heerst de nor

merende geest. En evenals het leven rhythmisch is, zo kenmerkt zich 

ook de uitdrukkingsbeweging door haar rhythme; in de willekeu-

l) Gr.d.W.v.A. blz. 180. 
η A.U.G. 1913 blz. 54; A.u.G. 1923 blz. 80; Gr.d.W.v.A. blz. 182. 
3) A.U.G. 1913 blz. 54—55 ; A.u.G. 1923 blz. 82—83. 
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lige beweging moet het rhythme plaats maken voor de tact. De 
regelmaat is kenmerk voor het overheersen van de wil. 

7. Tenslotte zijn uitdrukkingsbeweging en willekeurige bewe
ging beide op een doel gericht. De uitdrukkingsbeweging is geen 
handeling, maar haar beeld gelijkt op dat der handeling.1 ) 

§ 5. Alle bewegingen hebben uitdrukkrngskarakter. 

In iedere beweging, dus ook in de willekeurige, steekt, daar zij 
levende beweging is, een drijvende, stuwende kracht en a b zoda
nig vertoont zij uitdrukkingskenmerken. Ook iedere willekeurige 
beweging heeft een persoonlijk cachet. Wilsacten zijn altijd acten 
van een persoon. Het willen van twee verschillende personen is 
verschillend overeenkomstig hun aard en daarom ook de hande
lingen, die uit het willen voortvloeien: „In jeder Willkürbewegung 
steekt die persönliche Ausdrucksform."2) „Die beliebige Will-
kürbewegung drückt ungewollt die Persönlichkeit des Wollenden 
aus." 3 ) 

Gewilde, doelgelijke bewegingen verlopen bij verschillende per
sonen op individueel verschillende wijze, en bij eenzelfde persoon 
verloopt dezelfde gewilde handeling anders op verschillende tijden, 
ааагЪеі geheel van belevenissen, waarin zij geïnvesteerd is, voor 
de verschillende mensen onderling en voor dezelfde mens op ver
schillende tijden een ander is . 4 ) De bewegingswijze is niet alleen 
karakteristiek voor de persoon, dus verschillend van die van iedere 
andere persoon, maar zelfs verschilt iedere eigenschap van een 
persoonlijke beweging karakteristiek van dezelfde eigenschap van 
iedere andere beweging van diezelfde persoon. „Gewillt, den 
Arm auszustrecken, tut es der eine unwillkürlich rasch, der andere 
langsam, der dritte wuchtig, der vierte zögernd, der fünfte hastig, 
der sechste umständlich, der siebente gleitend, der achte eckig, der 
neunte ausfahrend und so fort, ein jeder gemäsz der Raschheit, 
Langsamkeit, Wucht, Gehemmtheit, Hast, Umständlichkeit, Flüs
sigkeit, Eckigkeit oder Übertriebenheit seiner Bewegungen ü b e г -

η Zie Hfdst. Χ, § 3. 
2) A.U.G. 1913 biz. 7 - 8 ; A.u.G. 1923 biz. 1 - 2 ; Gr.d.W.v.A. biz. 31. 
3) Gr.dW.v.A. biz. 28. 
«) A.U.G. 1913 biz. 8-9, 17 ; A.u.G. 1923 biz. 2 - 3 ; Gr.d.W.v.A. biz. 28-30. 
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h a u ρ t. Noch die einfachste Willkürbewegung nimmt ebensoviele 
Formen an, als wir Personen herbeiholen, sie auszuführen."1) 

§ 6. Uitdrukkingsbeweging en gebaar. 

Wij spreken van mimiek en pantomimiek. 2) De term mimiek 
wordt in de regel beperkt tot uitdrukkingsverschijnselen van het 
gelaat; bij pantomimiek denkt men vooral aan toneelgebaren. Cice
ro e.a. onderscheidden de „significatio" en de „gestus scenicus": 
de „demonstratio" door middel van de „gestus scenicus". Engel 
sprak van „ausdruckende" en „mahlende Gebärde". Klages stelt 
tegenover de uitdrukkingsbewegingen de bewegingen met een 
„darstellend" karakter.3) Deze bewegingen, die alleen de mens 
kan maken, beelden iets aanschouwelijk uit; zij schilderen, tonen 
aan, beschrijven, demonstreren. Ons Nederlands woord „gebaar" 
komt de inhoud van „Darstellung" het meest nabij. 

Gebaren of gestes zijn bewegingen, die een expressief moment 
bevatten, dat in de loop der tijden met een verworven gebruik 
versmolt: ja-knikken, neen-schudden, de hand reiken ter begroeting, 
het ophalen der schouders, ten teken van betreurd onvermogen, 
biddend de handen vouwen, de hand op het hart leggen, de tong 
uitsteken, kussen. 4 ) 

Zij zijn een bewijs voor de stelling, dat zelfs „die an und 
für sich ausdrucksfähige Bewegung durch gewohnheitsmäszige 
Ausübung ihren Gehalt verliert."6) Z o vindt het geven van een 
kus onder familieleden massaal plaats uit alledaagse gewoonte en 
daardoor gevoelsvlak; het knielen in de kerk kan zo automatisch ge
beuren, dat men intussen de kleding van een anderen kerkganger 
kan monsteren; de smekende handjes van kinderen, die iets willen 
hebben, zijn dikwijls nagenoeg even uitdrukkingloos als het door 
dressuur aangeleerde vragen met zijn voorpoten van de hond. Er 
blijft echter een expressief moment, dat nu eens meer aan de 
toestand, dan meer aan de persoonlijke geaardheid toegeschreven 

η A.U.G. 1913 blz. 9; A.u.G. 1923 blz. 3; Gr.d.W.v.A. blz. 30 (ongeveer 
gelijk). 

, ) Het eenvoudigst pantomimische uitdrukkingsverschijnsel is het wijsgebaar. 
Bewegingsnabootsingen behoren niet tot de uitdrukkingsbewegingen. (Gr.d.W. 
v.A. blz. 262). 

3) Gr.d.W.v.A. blz. 239-240. 
») Gr.d.W.vA. blz. 214. 
B) Gr.d.W.v.A. blz. 214. 
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moet worden: de kus kan heet, hartstochtelijk, zacht zijn; de 
handdruk krachtig, kort, dralend, lang, slap; het hoofdschudden 
geschiedt bedachtzaam of heftig enz. En dit is nooit een kwestie 
van „vaardigheid" en wordt daarmee ook nooit verwisseld.1) 
Kussen is als geste bij vele primitieve volkeren geheel onbekend. 
De tong uitsteken is bij ons een teken van verachting, in Tibet 
een groet. 2) 

Gebaren vertonen steeds een verband met de demonstratie
waarde der aanschouwelijke ruimte. Het „boven" drukt een hogere 
waardetrap uit dan het „beneden". Neerhurken is een teken van 
onmacht geworden: de beleefde meerwaardigheid van het hogere 
ten opzichte van het lagere wordt hierin weergegeven.3 ) Die 
waardebeleving steekt ook in de Europese geste van het buigen 
van het hoofd ten teken van beleefdheid, in het zich buigen, in 
het aanbiddend of zegen ontvangend knielen; in het Oosten en 
Midden-Azië werpt men zich onderdanig in het stof, kust men de 
zoom van het kleed of de voeten van den waardigheidsbekleder. 
Dezelfde beleving ligt ook in de afgeleide, vervangende bewegin
gen, Cook ervoer op de Tonga-eilanden, dat de koning, aan wien 
een onderdaan zijn hulde kwam bewijzen, zijn voet achterwaarts 
omhoog hield als een paard, en dat de onderdaan de voetzolen 
met zijn vingers aanraakte ten teken, dat hij zich a.h.w. onder de 
voetzool van zijn heer stelde. Een Polynesisch hoofdman weigerde 
in de scheepskajuit af te dalen, omdat hij zodoende beledigd zou 
worden door de zeelieden, die over zijn hoofd heenliepen; in Siam 
protesteerde men destijds om dezelfde reden tegen het bewaren van 
Buddha-beelden in de kajuit. De Arabier pleegt de verering 
slechts aan te duiden door zijn hand naar de grond te wenden en 
haar vervolgens aan voorhoofd en lippen te brengen. Op Egyp
tische sculptures vindt men het aanraken van de grond vervangen 
door een buigen van de knie met gelijktijdig vooroverbuigen.4) 
Het buigen van de hals, het neerslaan der ogen, het afwenden 
van de blik ontlenen allen hun zin aan de genoemde waarde
beleving. Б ) 

») Gr.d.W.v.A. Ыг. 214 ; A.u.G. 1923 blz. 66. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 214 ; A.u.G. 1923 blz. 65. 
') Gr.d.W.vA. blz. 241, 240. 
«) Gr.d.W.vA. blz. 240-241. 
«) Gr.d.W.vA. blz. 241. 
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Het neergebogen zijn in droefheid verschilt van het zich buigen 
in deemoed niet alleen feitelijk, maar is bovendien fundamenteel 
verschillend wat het ontstaan betreft. In het eerste geval zien 
wij de verwerkelijking van een aandriftsvorm. in het laatste 
de verwerkelijking van een demonstratieneiging, of (daar deze 
zich met de aandrift verenigt) van een aandriftsvorm, die slechts 
verstaan kan worden met het oog op de richtinggevende waarde
verschillen der aanschouwelijke ruimte.1 ) Men kan de gebedshou
ding aannemen van een enthousiaste huldiging met naar voren 
gestrekte handen en opgeheven armen; men kan ook knielend 
het hoofd buigen en de armen 'vouwen ten teken van onder
werping. Beide gebaren zijn gestes; zij zijn vaste tekens 
van resp. geestdriftige en deemoedige vroomheid. Het ver
schil tussen een uitdrukkende en een gebarende beweging is dui
delijk te maken door die twee vormen van gebedshouding. Over
eenkomstig zijn innerlijke verheffing neigt de geestdriftige mens 
tot het omhoog heffen zijner armen. Wij zien dat in de kunst 
uitgebeeld in de geste der oude adoranten.2) Vergelijken wij 
daarmee de uitdrukkingshouding van een Christen, die bidt, dan 
wijst ons het neergeslagen oog en het gebogen hoofd op de voor 
hem typische deemoed-stemming; de gevouwen handen doen dat 
niet. Trouwens er bestaat geen enkele stemming, welke zich uit
drukt in voorwaarts gestrekte, samengevouwen handen. Indien de 
biddende knielt en zijn handen samengevouwen omhoogheft, dan 
stelt hij een gevangene voor, die zijn volledige onderwerping be
tuigt door zijn handen aan den overwinnaar aan te bieden om ze 
te laten binden. Het is de vormelijke voorstelling van het Latijnse 
„dare manus", dat onderwerping betekent. Beide gebedsgebaren 
zijn gestes; de antieke heeft een uitdrukkende, de Christelijke een 
voorstellende beweging gebruikt. Dat de voorstelling „handen 
vouwen" tot teken van verdeemoediging werd, vindt zijn grond 
in de demonstrerende betekenis, die de beweging als zodanig voor 
de mens (en voor hem alleen) bezit. Die betekenis maakt de voor
stelling van de uitdrukking mogelijk. 3 ) 

Op weg naar de Ü b e r m e n s c h zei Nietzsche: „Jetzt sehe 
ich mich u n t e r mir". De driftaandrift van verering zoekt zijn 

») Gr.d.W.v.A. Ыг. 241. (Zie Hfdst. VI, § 3. Ruimtesymboliek). 
') A.U.G. 1923 biz. 93. 
») A.U.G. 1923 biz. 93 ; Gr.d.W.vA. biz. 240. 
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doel in de hoogte, die van het zwervend dromen in de verte; 
de vreugde voelt zich omhoog en naar het licht getrokken; het 
achteroverwerpen van het hoofd kan gebeuren in trotse minach
ting; het vooroverzakken van het hoofd kan rouwmoedig berouw 
demonstreren. l) 

Dat met het demonstratiebeginsel een ander terrein betreden 
wordt dan dat van het uitdrukkingsverschijnsel, wordt volledig dui
delijk, als men bedenkt, dat geen enkele der houdingen en bewegin
gen, die het psychische onbewust d e m o n s t e r e n , bij dieren 
wordt aangetroffen, terwijl er toch zoveel overeenstemming is in 
houding en bewegingen, die het psychische onbewust u i t d r u k 
k e n . Geen dier laat zijn blik dromend naar de verte dwalen of 
blikt vererend naar boven, verachtend omlaag, of werpt zijn kop 
achterover ten teken van minachting. Gedemonstreerde belevings-
inhouden liggen buiten de natuur van het dier en daarmede ook 
alle uitingen, die belevingsinhouden demonstreren. 2) 
• Allerlei woorden kan men op mens en dier gemeenschappelijk 
toepassen: wantrouwen, nieuwsgierigheid, honger, dorst, schrik, 
woede, moeheid, frisheid, wellust, angst enz. Andere woorden 
zijn alleen toepasselijk op de mens: aanbidding, bewondering, wee
moed, nijd, verachting, ironie, hoon enz. De eerste groep woorden 
duidt eigenschappen aan, die I к -gebonden zijn en inzover ver
schillen van dezelfde eigenschappen bij het dier; zij hebben echter 
dezelfde vitale basis. De tweede groep woorden duidt eigenschap
pen aan, die door uitschakeling van de geest het meest wezenlijke 
zouden missen. 3 ) Alleen de mens kan wensen; omdat wensen ver
eist, dat men kan denken aan iets, dat niet tegenwoordig is, het 
„Vergegenwärtigungsvermögen", doorgaans voorstellingsvermo
gen genoemd. 4 ) 

Het gebaar onderscheidt zich van de uitdrukkingsbeweging 
door de werking van een voorstelling omtrent het aanschouwe
lijk resultaat der beweging. Die voorstelling en haar leidinggevende 
werkdadigheid zijn onbewust. (Zie Hoofdstuk IX, § 5. Leitbild). Б ) 

Zonder voorstelling van de aandriftsdoeleinden zijn toestanden 

!) Gr.d.W.v.A. blz. 242. 
η Gr.d.W.v.A. blz. 242. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 243. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 244. 
s ) Gr.d.W.v.A. blz. 269. 
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als bewondering, aanbidding, afgunst enz. niet mogelijk. Vandaar, 
dat zij geheel buiten de levenssfeer van het dier liggen en, behalve 
onmiddellijk uitdrukkende, ook demonstrerende kenmerken moeten 
dragen. Hiermede zijn wij aangeland bij de kern, waardoor het 
menselijk gedrag zich van het gedrag van het dier onderscheidt, 
nl. het overwegen van zijn Schauung over het Empfinden. Op dat 
overwicht berust het voorstellingsvermogen, dat geheel en al door
drenkt is van de ruimtesymboliek.1 ) 

Gebaar en uitdrukking zijn twee onderscheiden momenten van 
een en dezelfde beweging. De uitdrukkingsbeweging kan tot ge
baar worden en het gebaar heeft steeds uitdrukkingswaarde.2 ) 
De onmiddellijke uitdrukking en de gebarende beweging kunnen 
in dezelfde richting gaan; zij kunnen interfereren, echter ook elkaar 
geheel of gedeeltelijk opheffen. 3) (Vgl. Hoofdstuk IX, § 5. Leitbild 
en Hoofdstuk X, § 2 en § 4 (Lezen van uitdrukkingsverschijnselen) ). 

Niet enkel bewegingen hebben demonstratieve waarde, ook 
lijnen, kleuren, geuren en klanken. Zo zijn veel taalgeluiden geba
rende geluiden.4) Klages is van mening, dat aanvankelijk de ken
merken der verschijnselen uitgebeeld werden door wezensver
wante geluiden. Dank zij die wezensverwantschap, menen wij, bij 
het vernemen van woorden als kletteren, lallen, toeteren, kraken, 
schreeuwen, ruisen en vele andere woorden, overeenkomsten te 
horen tussen die geluiden en hun betekenis. De wezensverwant
schap zit in wat de wetenschap onomatopeeën noemt. Door inmen
ging van de nabootsingsdrift in de demonstratiedrang treden 
klankwoorden als koekoek, kikeriki, oehoe, klipklap, bimbambom, 
wauwau, kortom de ietwat onbeholpen geluidnabeeldingspogingen, 
voor de dag Onomatopeen zijn geen imitaties; in het Engels kraait 
de haan „cock-a-doodle-doo". Overigens horen wij dezelfde 
overeenkomsten evengoed in talrijke woorden, die geenszins gerui
sen, maar processen en bewegingen aanduiden, zoals krabbelen, 
fladderen, gewemel, struikelen, vertroetelen, boemelen, flikkeren.5) 

*) Gr.d.W.vA. blz. 244, 253, 269. 
a) Gr.d.W.v.A. blz. 268. 
») Gr.d.W.vA. blz. 277, 251-252. 
') Gr.d.W.vA. blz. 260. 
5) Gr.d.W.vA. blz. 261. 
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HOOFDSTUK IX. 

GEDRAG ALS UITDRUKKING. 

§ 1. Uitdrukking (begrip). 

Lavater zegt in „Von der Physiognomik" (1772), dat, indien 
wij maar een scherper verstand bezaten, een enkele spier toerei
kend zou zijn om daaruit het hele karakter van een mens te ont
cijferen. Klages zou met de „Fingernagel" kunnen volstaan.1) 

Omdat de schrijfbewegingen blijvende sporen achterlaten, nam 
Klages de graphologie tot springplank ter verdieping der mensen
kennis. Aan de graphologie ligt natuurlijk een algemene leer over 
de uitdrukkingsvormen ten grondslag, waarvan zij een toepassing 
is op een bepaald terrein. De algemene beginselen dier uitdruk
kingsleer, welke het karakter voor ons openlegt, stellen wij in dit 
hoofdstuk aan de orde. 

Reeds in Klages' eerste graphologisch werk: „Die Probleme der 
Graphologie" (1910) staan stellingen omtrent de uitdrukkingsvor
men. In 1913 wijdde hij er een speciaal werkje aan: „Ausdrucks
bewegung und Gestaltungskraft"; in 1921 heeft hij dat belangrijk 
herzien; in 1936 liet hij het in een geheel nieuwe bewerking verschij
nen onder de titel: „Grundlegung der Wissenschaft vom Aus
druck". Deze titel is sterk misleidend. De term „Ausdruck" blijft 
gehandhaafd, maar er wordt nu een veel ruimere omvang aan 
gegeven dan in zijn eerste werken. Dit boek handelt niet meer 
speciaal over de lichamelijke uitdrukkingsverschijnselen van de 
mens en hun neerslag in schrift, kunstproducten enz., die ons 
kunnen inlichten omtrent de aard van het subject en zijn momentele 
gemoedstoestand; de term Ausdruck past Klages hier toe op de ge
hele beleefbare wereld. De uitdrukkingsleer in genoemd werk valt 
samen met de leer over de verschijnende werkelijkheid. In zijn 
voorwoord zegt de schrijver, dat hij het werk dan ook „Grund-

*) Gr.d.W.vA. blz. 298. 

221 



lagen der Erscheinungswissenschaft" zou genoemd hebben, indien 
deze term gangbaar was . 1 ) 

Alles wat ons verschijnt, wat wij zien, horen, tasten bevat een 
zin. „Erscheinungen sind und können nur sein solche von Seelen 
oder Wesen." 2) „Der Anlasz ist immer Erscheinung, und die 
Erscheinung hat immer einen Sinn." 3) Het gaat erom die zin te 
ontdekken, die het wezen is, dat in de verschijnselen zijn uitdruk
kingsvorm vindt. Om het wezen, dat achter de verschijnselen ligt, te 
vinden, heeft de psychische Schauung een voorname functie. 

Wij zullen Klages' philosophische beschouwingen in deze, hoe 
belangwekkend zij ook zijn, niet in volle breedte volgen; wij 
beperken de term Ausdruck tot de uitdrukkingen der ziel van 
mens en dier, in welke engere zin ook Klages de term dikwijls 
gebruikt. „Der Leib ist die Erscheinung der Seele, die Seele ist 
der Sinn des lebendigen Leibes." 4) 

§ 2. Grondslag der nitdrukldngsleer. 

In de uitdrukkingsverschijnselen van mens en dier is de ziel 
van het subject voor ons kenbaar. Dat is mogelijk, omdat uitdruk' 
king en indruk zich polair verhouden. En wij kunnen die indruk 
lezen, omdat wij schauen en ons bezinnen kunnen. 5 ) 

De polariteit tussen „Ausdruck" en „Eindruck" is een philoso
phische stelling, waarvan als vaststaand axioma wordt uitgegaan. 
In de uitdrukking drukt een werkend wezen zich uit. Aannemend, 
dat er een vast verband is tussen „psychische beweging" en be
paalde lichamelijke processen 6 ), formuleert Klages de w e t d e r 
u i t d r u k k i n g : „Jede innere Tätigkeit (elders: Jeder Seelen
vorgang) soweit nicht Gegenkräfte sie durchkreuzen, wird beglei
tet von der ihr analogen Bewegung."7) „Zu jeder inneren gehört 
die als gleichartig erlebbare Bewegung des Кофегз oder, kürzer 
gefaszt: Jeder inneren entspricht die ihr analoge Bewegung des 
Körpers."8) „Jedes Erlebnis ist innere Bewegung und strahlt 

~) Gr.d.W.v.A. blz. IV. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 113. 
a) Gr.d.W.v.A. blz. 59. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 71; W.d.B. blz. 25; A.u.G. 1923 blz. 16; Vom Kos-

mogonischen Eros, blz. 63. 
») Gr.d.W.v.A. Hfdst. V, blz. 65, 93. 
«) Pr.d.Gr. blz. 50. 
') Pr.d.Gr. blz. 119. 
o) A.U.G. 1913 blz. 25—26. 
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darum in Bewegungen auch des Körpers aus, das Denken so gut 
wie das Fühlen und Empfinden."1) 

Het kennend subject ontvangt van de uitdrukking een indruk. De 
verschijning van aandrifsbewegingen roept in den ontvanger pro
cessen op, waardoor en waarin hij het levend-zijn van hun drager 
kan kennen. W a s dit niet het geval, dan zouden wij niets weten 
omtrent onszelf. Indien de verschijnselen, waarin toorn en angst 
tot uiting komen, in ons geen receptorische processen opriepen, 
dan zouden wij bijv. niets weten omtrent toorn en angst. 2) „Der 
Ausdruck jedes Seelenzustandes ist so beschaffen, dasz er seiner
seits diesen Zusand hervorrufen kann."3) „Der Ausdruck eines 
Lebenszustandes ist so beschaffen, dasz seine Erscheinung den 
Zustand hervorrufen kann."4) In die zinnen heeft Klages het 
fundament der uitdrukkingsleer geformuleerd. 

De indruk, die wij ontvangen van verschijnselen, ervaren wij 
onmiddellijk als teken van de ziel. De uitdrukking heeft voor het 
ontvangend wezen symbolisch karakter. s ) 

§ 3. De uitdrukkingswet. 

„Jeder inneren entspricht die ihr analoge Bewegung des Kör
pers." e ) Die innerlijke bewogenheid komt tot uiting in gelaats
trekken, in spreekwijze, in gebaren, houding, schrijfwijze en han
delwijzen. „Keine Gebärde des Menschen, die nicht vom Zustand 
der Seele geprägt, keine Willkürbewegung, die von ihm nicht 
gemodelt würde, und darum auch keine, an der nicht sein psy
chischer Habitus teilhätte." 7) Ook het veinzen van een psychisch 
gebeuren, het voorwenden van het bezit van een eigenschap komt 
in uitdrukkingsbewegingen als bedrog tot uiting. 8 ) 

Volgens de gangbare opvatting hangt de uitdrukking zonder 
meer van de gevoelens af. Ook Klages schrijft: „Ausdruck (ist) 
überhaupt mit Gefühlsausdruck einunddasselbe. Machen wir die 

») A.U.G. 1913 blz. 27. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 70—71. 
») Zur Theorie des Schreibdrucks (in: A.u.Ch. blz. 67—89). 
*) Gr.d.W.vA. blz. 72; A.u.G. 1913 blz. 20; A.u.G. 1923 blz. 15 (onge

veer gelijk). 
«) Gr.d.Ch. blz. 11 ; Gr.d.W.v.A. blz. 59. 
·) A.U.G. 1913 blz. 26. 
') A.U.G. 1913 blz. 46. 
e) Gr.d.W.vA. blz. 76 ; Pr.d.Gr. blz. 19—27 ; Graphologie, blz. 74 ; H.u.Ch. 

1936. blz. 151-154 ; H.u.Ch. 1940 blz. 199-202. 
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phantastische Annahme, von allen Zuständen eines beliebigen 
Eigenwesens könnte ohne tödliche Folgen d i e Seite abgelöst 
werden, die Gefühl oder Fühlen genannt werden müszte, dann 
wären die Zustände und es wäre somit das Wesen selbst voll
ständig ausdrucklos geworden." !) Maar daarnaast moeten wij 
zijn verder betoog in aanmerking nemen: „Nicht Gefühle als 
solche (bestimmen) den Ausdruck, sondern Strebungen und 
Triebe."2) Het gevoel heeft ni., zoals wij gezien hebben, twee 
zijden: een stemmingstoon en een specifieke bewogenheid (An
trieb). Voor de animale sfeer van beleven noemen wij deze laatste 
driften, voor de geestessfeer wensen of strevingen. Het zijn niet 
zozeer de gevoelens als wel hun aandriftsvormen, die de uitdruk
king bepalen. „Jede ausdrückende Körperbewegung verwirklicht 
das Antriebserlebnis des in ihr ausgedrückten Gefühls." 3 ) „Jede 
Ausdrucksbewegung verwirklicht nach Stärke, Dauer und Richtun
genfolge die Gestalt einer seelischen Regung."4) 

Er zou geen begrijpelijk verband bestaan tussen levensstemming en 
stemmingsuitdrukking en tussen gevoelens en hun uitdrukking, in
dien niet iedere stemming ook een aandriftsvorm was, die tot uit
drukking komt in een daaraan beantwoordende bewegingsvorm. 
Van ieder verschijnsel blijkt de zin eerst door het medium der 
innerlijke bewogenheid. Inzicht in ieder willekeurig uitdrukkings
verschijnsel volgt eerst op voorafgaand inzicht in de aandrifts
vorm der ziel. 

Of onze psychische toestanden een lichamelijke of een innerlijke 
oorzaak hebben, of wij die oorzaak kennen of niet, steeds gaat 
met toestanden van verhoogde aandriftsbereidheid, zoals bij woede 
en vreugde, een vermeerdering en versterking der lichamelijke 
bewegingen gepaard en met toestanden van verlaagde aandrifts
bereidheid, gelijk bij droefheid, een verzwakking der bewegingen. 5 ) 
En de bewogenheid van het lichaam neemt toe evenredig aan de 
bewogenheid der ziel. 6 ) 

Het bijzondere van een aandrift ligt echter niet enkel in haar 

*) Gr.d.W.vA. blz. 161. 
») A.U.G. 1913 blz. 26-27. 
') A.U.G. 1923 blz. 22; Gr.d.W.v.A. blz. 147. 
«) A.U.G. 1923 blz. 24 ; Gr.d.W.v.A. blz. 156. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 147. 
·) Pr.d.Gr. blz. 119, 122. 
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s t e r k t e , maar ook in haar vorm; en deze wordt vooral be
paald door de r i c h t i n g van de aandrift. (Haat is gericht op 
vernietiging, liefde op vereniging, afgunst op ontwaarding enz.). 
De aandriftssterkte vormt slechts het gradueerbare kenmerk van 
de aandriftsvorm, die, in tegenstelling met de sterkte, met de 
stemmingen wisselt en ons de stemmingen aanbiedt in de vorm 
van impulsen. Een aandrift naar boven is, hetzij zwak of sterk, 
s p e c i f i e k verschillend van een aandrift naar beneden, hetzij 
deze sterk is of zwak. !) 

Daar wij geen ogenblik uitsluitend willende wezens zijn, moet 
ook onze toestand van willen middellijk tot uitdrukking komen, 
en wel door i n p e r k i n g d e r v a r i a t i e - b r e e d t e , 
niet slechts van de een of andere, maar van iedere beweging, die 
voor de remmende werking van de wil bereikbaar is, zonder uit
zondering. Bijgevolg moet de inperking der natuurlijke strooiings-
breedte van iedere aandriftsbeweging tot de uitdrukking van de 
wil behoren en zal een ingedamde bewegingswijze overwicht van 
het willen over het voelen uitdrukken. De willekeurige bewegin
gen van verschillende personen vertonen merkbare graadverschil
len, wat betreft de meerdere of mindere afwijking van de rechte 
lijn, die naar het doel te trekken is. In het schrift uit zich dat in 
een sterk benadrukte rechtlijnigheid („Zügigkeit") der bewegin
gen, in afgemetenheid en regelmatigheid van druk en verbin
dingen. 2) Klages vond door vergelijking van doelbepaalde en aan
driftsbeweging, van willen en wensen, dat voor het willen specifiek 
is de gebondenheid van het subject aan een van de persoon zelf 
onafhankelijke regel, aan een norm. 3) 

Een gevoel kan langzaam veranderen, zowel in sterkte als in 
kleur; een besluit kan slechts worden opgegeven of vervangen 
door een ander, echter nooit geleidelijk in een ander overgaan. 
Naarmate dus de wilshouding de overhand heeft over de voelende 
houding, des te sterker steken de bewegingsrichtingen tegen elkaar 
in hoeken af. Labiele personen vermijden in hun schrift de vorm-
bepaaldheid der hoeken; zij schrijven min of meer fladderend.4) 

Aan de hand van vreugde en toorn verduidelijkt Klages ons de 

l) Gr.<l.W.v.A. blz. 156. 
a) Gr.d.W.v.A. blz. 228-229. 
s) Gr.d.W.v.A. blz. 230. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 231—232. 
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uitdrukkingswet. 3) Vreugde wordt hier genomen in de zin van in
tense, overstelpende vreugde. Hij kiest dus twee gemoedsbewegingen, 
waarbij het stemmingskarakter terugtreedt ten opzichte van het af
fectkarakter. Hun aandriftsvormen hebben zoveel overeenkomstigs, 
dat die twee stemmingen in toestanden van ziekelijke ongeremd
heid, zoals bij manische opgewondenheid, elkaar vrijwel zonder 
uitwendige oorzaak afwisselen. Anderzijds verschillen vreugde 
en toorn toch zeer duidelijk. 

a) De motorische uitdrukkingsvormen van vreugde en toorn ver
tonen overeenkomst. 

Vergeleken met gemoedsbewegingen van neerslachtigheid, zoals 
droefheid en leed, zijn vreugde en toorn toestanden van verhoogde 
aandriftsgereedheid. Zij moeten dus overeenkomstig de uitdruk
kingswet tot uiting komen in een toename der bewegingen, in hun 
grotere omvang, grotere snelheid en in meer nadruk van elk der 
bewegingen. Dat is in feite ook het geval, zoals wij aanstonds 
zullen zien bij schriftproeven, die in toestanden van toorn en 
vreugde geschreven zijn. De taal en de dagelijkse ervaring noteren 
de heftigheid der bewegingen bij vreugde en toorn. 2) Geen taal 
ter wereld spreekt — tenzij schertsend — van stormachtig leed of 
ziedende droefheid, wel van stormachtige vreugde en van zie
dende toorn. Men „schuimt van woede, huppelt, springt op, tui
melt van vreugde, men juicht en jubelt, klapt in de handen en 
voert vréugde-dansen uit". In uitgelaten vreugde maken kinderen 
leven met daartoe geëigende voorwerpen; bij volksfeesten behoort 
schieten en knallend vuurwerk (vreugdeschoten); bij volwassenen 
worden alle gebaren sneller en krachtiger; de stem wordt hoger en 
dikwijls door luid gelach begeleid. In woede krijst men en „slaat de 
stem over", smijt men met dingen, slaat men met deuren, stampt op 
de grond, slaat met armen en gebalde vuisten in de lucht of vliegt 
elkaar in de haren. 

^ Gr.d.W.v.A. Ыг. 163-178; A.u.G. 1913 blz. 33-36; A.u.G. 1923 blz. 
36-43. 

2) Vreugde Is een abstractievonn van vrolijk, die teruggaat op Oud-
noords frár = snel, flink. Toom. Zorn is verwant met „zerren" (rukken, 
trekken), Oudhoogd. zéran; woede, is gelijk Oudhoogd. wuot, bijv.nm. = woe-
wend, razend, waar Wodan (Oudhoogd. Wuotan), als leider van het „woedend 
leger" vandaan komt. (Gr.d.W.v.A. blz. 165; W.d.B. blz. 33). (Zie ook. 
noot 4, blz. 185. 

226 



Vergeleken bij een toestand van gelijkmoedigheid kunnen wij, 
samenvattend, als kenmerken van beide toestanden noemen: 
1 ) de gerichtheid van alle bewegingen naar buiten. 
2) de toename van aantal, snelheid en nadrukkelijkheid der bewe

gingen. 
Vreugde en toorn vertonen verschillen in hun uitdrukkingswijze. 

In een toestand van kommer wordt een gevoel van psychische druk 
beleefd; in toorn schuilt een verzet tegen die druk, een agressie
bereidheid. Spieren worden gespannen en daarmee gaan drukge-
waarwordingen gepaard: het voorhoofd wordt gefronst, de tanden 
op elkaar gezet, de vuisten gebald. De houdingen van vreugde 
zijn daarbij vergeleken veel losser. Er zijn „wilden", die van vreugde 
razen; niemand zal van vreugde tandenknarsen. 

In hevige vreugde verloopt de „levensstroom" zelfs ongeremder 
dan in toestanden van gelijkmoedigheid; de rhythmiek der bewe
gingen neemt toe; vreugde maakt ons vaardig tot dansen. Door 
het ingespannen tegen-werken, dat in toorn verdisconteerd zit, 
wordt de „levensstroom" tegengehouden, met het gevolg, dat het 
rhythme afneemt en doorbroken wordt door ontladingen der span
ning. Vandaar, dat het bewegingsbeeld van de toom onregelmatig 
opeenvolgende rukken vertoont. 

De vreugde en de toom zijn naar buiten gericht; vreugde vloeit 
over in een schenkende dispositie, de toorn is naar buiten gericht 
uit agressielust. Daarmee hangt samen, dat in vreugde de beweging 
gelijkmatig versneld is en de klemtoon ligt op de grootte en op 
de snelheid der beweging, terwijl in toorn de versnelling meer 
ruksgewijze optreedt en de beweging nadrukkelijkheid krijgt. 

In vreugde zit de impuls tot een zich openen; de bewegingen 
zijn middelpuntvliedend, naar voren, naar opzij, naar b o v e n 
gericht. De bewegingen van de toorn zijn conform aan de agres
sielust slechts naar voren gericht, terwijl de naar boven wijzende 
bewegingen geheel ontbreken. Niemand voelt zich in toorn ver
heven of bevleugeld, ofschoon hij onmiddellijk zou willen opvlie
gen, „auffahren" of „aufgebracht" worden; de besloten agressie
aandrift vervangt de zittende door de staande houding. 

De vreugde opent zich naar de omgevende ruimte in alle 
richtingen; de stootdrang van de toorn is altijd beperkt in haar 
richting. Vandaar, dat de vreugdebewegingen iets zwevends en 
zwierigs hebben, terwijl de toom de bewegingen rukmatig van 
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richting doet veranderen. Vandaar ook, dat de blik van de geluk« 
'zalige graag naar de verte dwaalt, terwijl de blik van de toornige 
'in de bewegingspauzen op één vaste plaats gehecht blijft. Dus de 
werkingsruimte van de toorn is enger dan die der vreugde. 

< ^ ^ ^ ^г/^ ¿¿«f* тЛ~ «¿4^ 

-^^^ £&£¿Jí^, -uk-s J ^ ~ * t * ¿ ¿ ^ 

fig. 1 

Ъ%Ъ>6 'Ç&s*^rs' ^, 

fig. 2 

Klages toont ons twee schriftproeven (fig. 1-fig. 2): het eerste 
is het gewone ,,doorsnee"-schrift van een vrouw; het tweede ont
stond in een toestand van hypnose, waarbij die vrouw werd inge-

fig. 3 fig. 4 

fluisterd, dat zij zich op reis te Napels bevond onder een donker
blauwe hemel, te midden van welriekende geuren en in het bijzijn 
van haar besten vriend. Uit verschillende kenmerken spreekt de 
versnelling; de grootte is belangrijk toegenomen, de nadruk niet. 

Een nog duidelijker voorbeeld vormen fig. 3 en 4. Fig. 3 is 
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het gewone schrift van de schrijfster, fig. 4 is ontstaan in een toe
stand van manische opwinding. De bewegingen zijn groter en 
sneller geworden, de nadruk is toegenomen en de middelpunt
vliedende trekken eveneens. 

Voorts geeft Klages een schriftproeve in toorn voortgebracht 
(fig. 5) door de schrijfster van fig. 1 en 2, en wel onder sugges-

fig. 5 

tie, dat een man van zeer gewoon voorkomen haar 's avonds op 
straat op ongepaste wijze aanspreekt en zich door haar afwijzing 
niet laat wegsturen. Ook in dat schrift uit zich op verschillende 
wijzen de bewegingstoename en wel nog sterker dan in vreugde. 
Het geheel vertoont geen vlot gelijkmatig verloop; de spanning 
en de omvang der bewegingen komen tot uiting in de sterk toegeno
men wrijvingsdruk; daarnaast wijzen de vele verschrijvingen op 
geirriteerdheid. 

b) De vegetatieve uitdrukkingsbeelden. 

Met de versterkte dynamiek in beide affecten is ook de acti
viteit van adem en hart toegenomen. Met de drang naar buiten 
correspondeert ook „een drang naar buiten" van het bloed: in 
vreugde en toorn zetten de bloedvaten uit, de huid zwelt op, men 
wordt rood en warm. Die ervaring ligt opgesloten in uitdrukkin
gen als ,,het wordt iemand warm om het hart", men „kookt", 
men is in toorn „ontstoken" of „ontvlamd", de toorn moet „doven", 
„schwellen vor Zorn", „schwellen vor Freude". 

Ook in de vegetatieve uitdrukkingsvormen constateren wij an
derzijds verschillen tussen toorn en vreugde. Het rood en warm 
worden valt bij toom meer op dan bij vreugde. Het bloed-door-
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lopen oog zien wij niet bij iemand, die overvloeit van vreugde. De 
remmende spanningen van de toorn veroorzaken een opstopping 
van het terugvloeiende bloed: „toornaders". De verhoogde bloed-
aandrang en de verhoogde spanning in het omhulsel van de oog-
fcppel doen het oog in toorn en vreugde glanzen, echter weer met 
dit verschil, dat nooit de vreugde, wel de overmatige spanning 
van de toorn de „ogen uit hun kassen" naar voren dringt. Ogen 
stralen van vreugde, maar fonkelen van toorn. De drang naar bui
ten beïnvloedt ook verschillende klierwerkingen: in toorn en in 
feen toestand van intens welbehagen is er meer speekselafschei-
iding; de mond „schuimt" van woede en er vloeien tranen van 
(vreugde. 

Vanuit de verschillen in de aandriftsvormen van vreugde en 
toorn is het niet moeilijk, ook de bijpassende stemmingen nader 
te karakteriseren. Men kan een stemming van openstaan, zich 
wegschenken stellen tegenover de agressieve vernietigingslust. 
Daarmee zijn echter de stemmingsnuancen niet uitgeput. Een en 
dezelfde gevoelstoon kan immers vergezeld gaan van (interfe
reren met) zeer verschillende aandrifts- en bewegingsvormen; met 
vrees kan gepaard gaan: een spartelen, schreeuwen, weglopen, 
een onbewogen doodstil blijven. Aan de stemming valt de rol 
ten deel, de „auslesende Spiegel" te zijn, niet slechts ten opzichte 
van de motoriek, maar ook ten aanzien van de binnen-lichame-
lijke processen. De stemming is dus steeds slechts te verstaan uit 
de „Gesamtumstimmung" van het lichaam. Men mag echter niet 
vergeten, dat in de gevoelsspiegel o o k aan de vegetatieve pro
cessen een innerlijke bewogenheid beantwoordt, die zij met de 
naar buiten tredende componenten pleegt te delen. 

De vreugde heeft bij de toorn vergeleken een uitgesproken 
' a l g e m e e n karakter.1) De toorn blijft gebonden aan de ver
wekkende oorzaak; de vreugde kan zich losmaken van de gedachte 
aan wat haar aanleiding vormde: zij gelijkt op een lichtbron, die 
haar schijn werpt over de gehele, door de persoon beleefde, wereld. 
Het toornaffect heeft overeenkomstig zijn aanvalsdrang doelein
den nodig met nabijheidskarakter, terwijl het overstromen der 
vreugde de spanning tussen nabijheid en verte vermindert en verte 
met nabijheid verbindt. Vandaar, dat het werkgebied der vreugde 

η Gr.d.W.v.A. blz. 176-178. 
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ruim is, dat van de toorn eng, en, dat de naar buitengerichtheid 
in vreugde heenwending naar de omgeving als wereld betekent, 
in toom naar een omgevingsdeel. 

Met het groeien der vreugde neemt, wat Klages de „Bildhaltig-
keit oder Welthaltigkeit" der gevoelens noemt, toe en daarmede 
de „mikrokosmische Daseinsform" van het subject. In de toorn, 
die gericht is tegen de omgeving, grenst het individu zich nog 
scherper van de buitenwereld af dan in een toestand van gelijkmoe
digheid het geval was; men is dan niet in staat ook maar voor 
één ogenblik in de buitenwereld op te gaan. Men kan „dronken 
zijn" van vreugde, niet „woede-dronken". Het is nu duidelijk, 
waarom men van hoge of diepe vreugde kan spreken; de qualitei-
ten „diep" en „hoog" passen niet op toorn. De „Welthaltigkeit" 
delen de vreugde-gevoelens met de gevoelens van verhevenheid, 
van tragiek, van weemoed, van vergankelijkheid, van Weltleid. * ) 

Omtrent de onderlinge verhouding van vreugde en toorn blijkt 
uit het bovenstaande, dat de vreugde meer aan de psychische zijde 
Staat, de toorn meer aan de lichamelijke kant. De vreugde is meer 
schauend, de toorn meer empfindend. De vreugde staat relatief 
los van de plaatsbepaaldheid van het driftensysteem, de toorn 
is er zeer nauw mede verbonden. 

Behalve de gevoelens van toorn en vreugde, behandelt Klages 
ook uitvoerig de uitdrukkingsvormen van schrik en ontzetting, van 
genegenheid, verwachting, ongeduld, verwondering, twijfel, be
sluiteloosheid. Wij waren geneigd de betreffende passages alle 
over te nemen. Voorzover zij echter bijzondere interpraetatie ver
eisen, menen wij den lezer te mogen verwijzen naar Klages' ver
handelingen. (Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck, biz. 
184—194). 

De uitdrukkingsverschijnselen van verlegenheid en schaamte zul
len wij bij wijze van voorbeeld nog schetsen.2) 

Het gedrag der verlegenheid wordt gekenmerkt door „verward-
heid": het is alsof men voortdurend wil uitwijken en daarbij steeds 
op een nieuwe hinderpaal stuit, die weer tot uitwijken dringt. Ver
legenheid is een toestand van onzekerheid, en wel in veel ster-

4 Zie blz. 184—185. 
a) Gr.d.W.v.A. blz. 191-194. 
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kere mate dan besluiteloosheid of twijfel. Er gaat mee gepaard 
een functionele onzekerheid van alle organen; er treden talloze 
coördinatie-stoornissen op; vandaar de dralende, tastende, nu eens 
stokkende, a.h.w. struikelende bewegingen van een in hoge mate 
verlegen mens, zijn stamelen en stotteren, het bij gelegenheid vol
ledig uitzetten der stem, het typische dwalen van de blik, die nu 
eens aan de grond gefixeerd is, dan weer hulpeloos naar een 
punt schijnt te zoeken, dat houvast biedt. 

Slechts een onderzoek naar de oorzaak der verlegenheid brengt 
ons de aandriftsvorm van de toestand naderbij. Men kan verlegen 
zijn niet alleen onder mensen, maar ook wanneer men met zichzelf 
alleen is. In dit geval is steeds de voorstelling aanwezig van een 
omgeving, voor welke men object is van de critische aandacht. 
Verlegenheid sluit vrees in zich, niet voor den toeschouwer zon
der meer, maar voor zijn waarderingsoordeel. Vandaar, dat in ver
legenheid de typische vluchtdrang mogelijk is, waarvoor geen 
vluchtrichting openstaat. De innerlijke wens is immers: „was ik 
maar weg, verdwenen, onzichtbaar". Daar de verlegene z i c h 
niet verbergen kan, voelt hij zich gedrongen, althans zijn t o e " 
s t a n d te verbergen; daarom maakt hij zonder overleg a f l e i 
d e n d e bewegingen: knippen met de ogen, kuchen, niezen, gri
masseren, zich krabben, welwillend glimlachen, verlegenheidsglim-
lachen, hand voor de mond houden. 

Het voornaamste uitdrukkingskenmerk van verlegenheid, spe
ciaal van verlegenheid uit schaamte, is het rood worden; dat 
wisselt niet zelden af met bleek worden en neemt altijd toe, wan
neer de verlegene zijn blozen bemerkt en daarop let. Het is niet 
voldoende te wijzen op de gevoelsbepaalde toename der proces
pen in het vasomotorisch systeem zonder meer; want ook bij hevige 
toorn en intense vreugde stijgt het bloed naar het hoofd, maar 
niet zo sterk en zo plotseling als dat gebeurt bij jonge mensen, die 
zich schamen. 

Darwin zette uiteen, dat de toestand, welke verlegenheid en 
schaamte verwekt, niet gescheiden kan worden van een verhoogde 
zelfwaarneming, die het gevolg is van de feitelijke of vermeende 
aandacht van andere mensen. Hij zag daarin de grond voor het 
feit, dat vooral de vrijliggende lichaamsdelen en wel voornamelijk 
het gezicht de tekenen dragen. Darwin betoogde, dat stammen, die 
meer of minder ongekleed gaan, bij schaamte en verlegenheid. 
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over een veel grotere lichaamsoppervlakte blozen dan Europeanen. 
Artsen deden bij patiënten de ervaring op, dat de roodheid aan 
hals en borst zich uitbreidt, naarmate de bedekking wordt ver
wijderd. Klages nam de verklaring over van Macrobius (5e eeuw): 
,,de natuur spreidt, indien zij door schaamte bewogen is, het bloed 
a l s e e n s l u i e r over zich uit, evenals iemand, die „kleurt", vaak 
de handen voor het gezicht brengt. Het taalgebruik vult dat in
zicht van de natuur-philosophen aan: men schaamt zich naarmate 
men reden heeft te menen, dat men zich heeft „blootgegeven" of 
zich „blootgesteld" heeft. Het woord schaamte gaat terug op de 
Idg. wortel kam, die „zich bedekken" betekent; het Gotische sik 
skaman = zich schamen betekende eigenlijk „zich bedekken". Dat 
bij het „zich bedekken" de sluier verraadt, wat hij zou moeten ver
bergen, is te verstaan als een paradox der natuur; het wijst des 
te duidelijker op de oorspronkelijkheid en zelfstandigheid der uit
drukking. 

De uitdrukkingsverschijnselen zijn zeer rijk. Men krijgt een in
druk van die rijkdom, als men de verscheidenheid der uitdrukkings
verschijnselen van het oog nagaat.1 ) Indien wij het oog zouden 
afschermen van het omliggend gelaatsdeel, dan zouden wij, be
halve geringe wisseling in glans, slechts richtingen van de aan
dacht kunnen vaststellen. Maar, indien wij voorlopig afzien van 
kin, mond, neus en wangen, behoort in elk geval de onmiddellijke 
omgeving, inclusief het voorhoofd, tot het „physiognomisch" oog. 
En dat brengt een groot aantal onderscheidingskenmerken met 
zich mee. Een verwijding of vernauwing der oogspleten ten bedrage 
van een onderdeeltje van een millimeter is reeds voldoende om 
het physiognomisch oog opvallend te veranderen; en het geeft een 
verschil in uitdrukking, of de verwijding het gevolg is van een 
contractie van de spier tot opheffing van het bovenste ooglid of 
ontstaat door optrekken van de wenkbrauwen met behulp van de 
voorhoofdsspieren; de vernauwing door zwakke samentrekking van 
de hefspier is geheel anders dan die tengevolge van contractie van de 
binnenste oogringspier, welke nog vergroot wordt door medewer
king der buitenste; en de vernauwing is weer geheel anders dan die, 
welke het gevolg is van een even opheffen van het onderste ooglid. 

' ) Gr.d.W.v.A. blz. 195. De beschouwing van de uitdrukkingsverschijn
selen aan afzonderlijke organen heeft slechts waarde als voorlopige oriëntatie ; de 
bevindingen moeten weer ingevlochten worden in het physiognomisch geheel. 
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De beelden wisselen van geval tot geval, naargelang de spier tot het 
fronsen van de wenkbrauwen relatief alleen in werking treedt of 
alleen de neusrugspier of beide tezamen, of de spier tot wenkbrau
wen-fronsen in verbinding met de voorhoofdsspier (klassieke uit
drukking van smart). Daar komt nog bij de wisselende frequentie in 
het neerslaan der oogleden, de afwisseling in glans, die weer ver
scheidene nuancen vertoont, naarmate hij meer het gevolg is van ver
schillen in hoeveelheid vocht, of meer van verschillen in spanningen 
binnen het inwendige van het oog; verder de variërende grootte 
der pupillen. Maar ook hiermede is de verschijningsvorm van het 
oog nog bij lange na niet uitgeput. Er bestaan bovendien deels 
aangeboren, deels habitueel geworden totaaleigenschappen. De 
onderste ooglijn kan slechts zwak zijn aangeduid of scherp of 
zelfs dubbel (veelal bij oude mensen). Bovendien is de aangeboren 
afstand der binnenste ooghoeken van elkaar, de grootte der pupil, 
de omvang der hoornhuid, de vorm en de inplanting der wenk
brauwen ten opzichte van het oog, aantal en lengte der haartjes van 
wenkbrauwen en wimpers, het richtingsverloop der oogspleet, de 
kleur van de iris van persoon tot persoon verschillend. 

Dit alles neemt af in betekenis vergeleken bij de verschillen 
in blik. De physiognomie van de blik treedt slechts volkomen naar 
voren in het geheel van het gezicht en in verbinding met de hou
dingen van het hoofd. Gieszler onderscheidde minstens 75 phy-
siognomisch duidelijk te onderkennen soorten van blik.1) 

§ 4. Uitdrukking en persoonlijkheid. 

In Hoofdstuk VIII, § 5 bespraken wij, dat iedere bewegings
eigenschap uitdrukkingskarakter heeft. 

In iedere beweging verschijnt iedere eigenschap van het levend 
subject. Iedere beweging is een beweging van een en hetzelfde 
wezen. Klages geeft het volgende voorbeeld. De eigenschap van 
een meer dan gemiddelde ontvankelijkheid voor afgunst is aanwezig, 
ook al bevindt het subject zich op het ogenblik in een toestand van 
bewondering; zijn uitdrukkingsbeweging van bewondering moet in 
haar verloop mee bepaald zijn door de eigenschap van afgunst. W i e 
er oog voor heeft, ziet niet alleen, of iemand verdrietig of vergenoegd 
gestemd is; hij ziet ook door de verdrietigheid of het vergenoegd 

*) Gieszler: Der Blick des Menschen als Ausdruck seiner Seele. 1913. 
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zijn heen, of hij schuw, wantrouwig, onoprecht is, moedig, angstig, 
welwillend, zelfzuchtig, liefdevol, hartstochtelijk, nuchter, gierig, 
beslist of beschroomd is. Men ziet dat aan bepaalde trekken zonder 
zich daarvan rekenschap te geven; men leest het deels uit het spel 
der gelaatstrekken, deels uit de verworven gezichtslijnen, deels uit 
de gebaren der handen of uit de gehele houding en men leest dat 
uit die uitdrukkingsvormen, voorzover geen van al die trekken juist 
dezelfde zijn bij die ene persoon en bij andere personen; in elk van 
die vormen zit iets van het mede-waargenomen totaal-beeld. !) 

De uitdrukkingsverschijnselen zijn tekenen van de momentele toe
stand van het individu, maar ook van zijn blijvende geaardheid. 
Soms frappeert ons de ogenblikkelijke toestand van een persoon 
als voorbijgaand gebeuren, soms ook staat in de uitdrukkingsvormen 
het persoonlijk cachet, de blijvende geaardheid van het individu 
op de voorgrond. 
Het kenmerkend persoonlijke drukt zich uit in de uitdrukkings
vormen van de ogenblikkelijke toestand. Die uitdrukkingsvormen 
kunnen oorspronkelijk zijn of verworven gewoonten bevatten. De 
herhaalde toepassing van bepaalde uitdrukkingsvormen legt de uit
drukkingsverschijnselen van de momentane toestand een stempel op 
van de groep, waartoe het individu behoort, of van zijn tijd. 2 ) 

Er zijn uitdrukkingsgewoonten, die onwillekeurig tot nabootsing 
prikkelen en eigen zijn geworden aan groepen van personen, zodat 
zij alle onmiddellijke symptoomwaarde missen. Er zijn gezinnen, 
waarvan alle leden overluid praten of daverend lachen zonder per
soonlijk differentiërende, psychische ondergrond. In andere gezin
nen wordt slechts gefluisterd. Van herhaalde practijken kunnen 
vaste trekken achterblijven. Bij een danseres, die avond aan avond 
stereotyp glimlacht met de lippen, verandert mettertijd ook het aan
grenzend gedeelte van de wang; de scherp articulerende spreek
wijze van den redenaar legt op de duur de mondvorm vast; de gri-
masserende overdrijvingen van den toneelspeler doorgroeven zijn 
gezicht op hogere leeftijd met een onnatuurlijke veelvuldigheid van 
fijnere en grovere trekken, die tenslotte niets anders aanduiden 

*) Gr.d.W.v.A. blz. 220. 
a) Pr.d.Gr. blz. 191 — 192; Graphologie, blz. 82—84; Einführung in die Psy

chologie der Handschrift, blz. 9 0 - 9 4 ; H.u.Ch. 1936 blz. 168-169; H.u.Ch. 
1940 blz. 216-217. 
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dan zijn beroep. Er zijn eveneens graphische beroeps- en groeps-
gewoonten, zelfs een graphische mode.1 ) 

In het schrift maakt men zich, volgens Klages, ook al even moei
lijk los van zijn voorgangers als bij uitvindingen. „Auch das charak
teristische Etwas in den Handschriften der Berufsgenossen bildet 
für den Lehrling ein graphisches Ideal, woran nicht weniger zwin
gend der Geschmack von Generationen beteiligt war wie an festge-
steltten Praktiken geschlechterlange Erfindungsgabe. Der Berufs
duktus ist ein zwar unbestimmtes, aber deshalb nicht minder wirk
sames L e i t b i l d , dem sich die einzelne Handschrift angleicht." 2) 

Ook drukt zich de persoonlijke geaardheid uit in orgaan- en 
psycho-neurotische verschijnselen. Stotteren is bijv. vaak de uitdruk
kingsvorm van onzekerheid in de omgang met mensen. Klages ver
meldt twee leerzame gevallen. Van een familie, uit verscheidene ge
zinnen bestaande, zijn alle leden op één na licht geneigd tot blozen 
en verbleken ; die ene uitzondering pleegt in dezelfde omstandig
heden, als waarin de anderen een kleur krijgen, te gaan stotteren, 
alhoewel hij dat overigens niet doet. Iemand, die in het gewone 
verkeer met mensen bij het minste begint te stotteren, sprak vlot en 
vloeiend, zodra zijn gezicht met een masker bedekt was. Z o kan 
de persoonlijke geaardheid ook in neurotische heesheid (tot stem
verlies toe) en in dwanghandelingen haar uitdrukking vinden.3) 

Ieder uitdrukkingsgebied heeft een bijpassend gebied van ver
hoogde ontvankelijkheid. De angstige ondervindt pijn in maag en 
darmen; wie scherp aandachtig is, kan spanningen waarnemen aan 
zijn ogen en voorhoofd; de uitdrukking van afkeer kan soms in 
een neiging tot braken overgaan. Lang aanhoudend verdriet zal meer 
onmiddellijk een remmende invloed hebben op de functie der maag 
dan op die van het hart; daarom moet de oorzaak van neurotische 
maagaandoeningen eerder gezocht worden in een afkeer van het 
subject. Omgekeerd zal een gejaagde ondernemingsdrang en een 
duurzame strijd om baan en bestaan zich eerder uiten in onregel
matigheden van het hart, dan in maag- en darmstoornissen. 4 ) 

Ook tekortkomingen en zelfs organische insufficienties hebben 

η Gr.d.W.v.A. blz. 220. 
2) Das persönliche Leitbild. Graphol. Monatshefte, 1906 (in A.u.Ch. en In 

Pr.dGr.) ; Pr.d.Gr. blz. 191-192. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 236. 
·) Gr.d.W.v.A. blz. 236—237. 
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uitdrukkingswaarde. Er bestaat een onwillekeurig „voorbij zien", 
„niet horen" van wat het subject liever niet ziet of hoort. Klages 
noemt een geval van verlies van gezichtsscherpte van iemand, die 
voortdurend gedwongen was iets zeer onprettigs met zijn ogen 
waar te nemen. Psychisch veroorzaakte remmingen ten opzichte van 
de buitenwereld kunnen een rol spelen bij toenemende slechthorig-
heid. Een weinig origineel schrijver, — zo zegt Klages — die zijn 
opvattingen bovendien slecht vermag te verdedigen, luistert aan
vankelijk niet met voorbedachten rade ; langzamerhand hoort hij 
onwillekeurig niet, wat niet bij zijn meningen past, en terwijl hij aldus 
meer en meer „doof voor bezwaren" wordt, treedt met de jaren 
een algemene, snel toenemende hardhorigheid o p . 1 ) 

Er zijn verschillende uitdrukkingsgebieden en uitdrukkings-
zônen te onderscheiden. Ieder persoon heeft zijn karakteristiek 
bewegingsbeeld: Ieder ook heeft zijn specifiek, vegetatief persoon-
lijkheidsbeeld; de geur is zulk een vegetatief beeld; verder zijn te 
noemen de pigmentatie van de huid, de prikkelbaarheid der slijm
vliezen, de functionele bereidheid van speeksel-, zweet-, traanklie-
ren, de bloedvulling der capillaria enz. Het spraakgebruik duidt aan, 
dat de vegetatieve factoren enige symptomatische waarde hebben: 
„droog" wordt gebruikt voor een verregaande nuchterheid, „fluï
dum" voor zielevolheid, die overvloeit ; in overdrachtelijke zin spre
ken wij van een „warm" hart, een „dikke" huid, van „verkalking" 
bij onaanspreekbaarheid. 2 ) 

§ 5. Das persönliche Leitbild.3) 

Iedereen heeft zijn persoonlijke uitdrukkingsvormen, niet alleen 
krachtens zijn lichamelijke gesteltenis en zijn geslacht, maar ook 
op grond van „das persönliche Leitbild". „Jede willkürbare Bewe-

4 Gr.d.W.v.A. blz. 237—238. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 234—235. 
*) Het thema van het persoonlijk Leitbild hield Klages reeds bezig vanaf 

1906. In 1906 (of 1908 7) verscheen in „Graphologische Monatshefte" een artikel 
genaamd : „Das persönliche Leitbild". Dit werd in 1910 opgenomen in „Die 
Probleme der Graphologie". Indien wij, wat hij hierover schreef in dit artikel met 
zijn laatste publicaties („Handschrift und Charakter, 1940, en veel uitgebreider 
in „Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck", 1936) vergelijken, dan blijkt 
zijn opvatting niet wezenlijk gewijzigd. 

Dit Leitbild is niet analoog aan het Imago van Jung en Freud. De psy
choanalyse spreekt van een Leitbild voor het hele gedrag: het is het geheel van 
onbewuste waarderingsnormen, waarnaar een persoon streeft, oordeelt en handelt. 
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gung des Menschen wird in jedem Augenblick gemodelt von un
willkürlichen Erwartungen ihres anschaulichen Erfolges." 1 ) Onbe-
bewust geeft het beeld, dat men heeft van het verwachte bewegings
resultaat, richting aan de beweging zelf. Voorzover de beweging 
het resultaat is van de invloed van het Leitbild, is zij niet meer uit
drukkende beweging in de strenge zin van het woord, maar een 
„gebaar". Het Leitbild geeft m.a.w. een gebarend of „darstellend" 
moment aan de beweging. 2) In beide momenten, zowel in de onmid
dellijke bewegingen als in het gebarend moment, drukt de per
soon zich uit. 

Het Leitbild is een onbewust model, is een individuele selectie-
constante. „Unser sog. Leitbild (ist) nur eine kurze Bezeichnung für 
denjenigen Komplex unbewusster Tendenzen, durch die das indivi
duell spezifische Vorstellungsvermögen im Gefühlsleben zur Wirk
samkeit gelangt." 3) De keuze der bewegingsmodellen steunt onbe
wust op gevoelens, op persoonlijke waarderingsrichting en houdt 
dus verband met het karakter.4) Ieder persoon heeft onbewust de 
behoefte, bepaalde vormen in zijn bewegingen uit te beelden. Dat 
is feitelijk wat Klages bedoelt, als hij spreekt van het persoonlijk 
Leitbild, dat een bepaalde verwachting van het bewegingsresultaat 
insluit. Iedereen heeft een bepaalde voorkeur voor bepaalde „Ge
stalten". Het Leitbild kan soms de sleutel bieden tot karaktertrekken, 
die onvoldoende of in het geheel niet spreken uit de mimiek. 

Wordt het bestaan van het psychomotorisch Leitbild niet weer
legd door het feit, dat velen hun eigen schrift afschuwelijk vinden 
en het toch niet kunnen wijzigen ? Dat zou het geval zijn, indien 
het onbewuste Leitbild steeds samenviel met de bewuste smaak. En 
dat is evenmin het geval als bij karakter en idealen. Deze vallen 
nl. niet altijd samen. Men apprecieert vaak juist het meest datgene, 
wat men in de minste mate bezit. Wij kunnen niet iets waarderen, 
wat wij in het geheel niet bezitten. De vreesachtige, die den held 
bewondert, heeft iets van den held in zich. De driften, die in de 
werkelijkheid het minst bevredigd worden, roepen de weelderigste 
„idealen" op. Het „ideaal" is een voortreffelijkheid, die het subject, 

») A.u.G. 1923 blz. 101 ; Gr.d.W.v.A. blz. 269 ; Einführung In die Psycholoflie 
der Handschrift, blz. 58 ; Graphologie, blz. 37. 

') Gr.d.W.v.A. blz. 269, 253. 
») Pr.d.Gr. blz. 196. 
«) Pr.d.Gr. blz. 193-194. 
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gemeten aan zijn wens daarnaar, in onvoldoende mate bezit.1 ) 
Of de functie van het Leitbild meer of minder duidelijk naar voren 

treedt, hangt af van het uitdrukkingsgebied. Een selectieve impuls 
kan des te eerder tot gelding komen, naarmate de betreffende uit
drukkingssfeer ons meer bewust wordt. 2) Wij zien onze eigen gang 
niet, wel horen wij onze stem en zien wij onze eigen schrijf resul
taten. Het Leitbild kan dan ook relatief weinig invloed uitoefenen 
op de gang, meer op de stem en op het schrift. 3 ) 

Het weinig gemoduleerde spreken van doven wijst op de invloed 
van het onbewust verwachte resultaat (het Leitbild) op de spreek-
beweging en op de vorming van de zinsmelodie. Onze gehoorzin 
of klankzin verbetert de spraak. Het irriteert ons, als onze stem beeft; 
wij beleven een kleine teleurstelling, als onze stem overslaat of klank-
loos blijft, omdat wij een bepaald ander resultaat hadden verwacht.4) 

In het schrift moet het persoonlijk Leitbild het duidelijkst voor 
de dag treden, omdat geen gebied van uitdrukking in zo sterke 
mate object-karakter krijgt als het schrift. Het schrift is een optisch 
ruimtelijke vorm; het staat ons veel duidelijker voor ogen dan de 
schrijfactiviteit. Het zijn de wetten van de ruimtezin, die ons schrij
ven beïnvloeden. Dat de ruimtezin deel heeft aan het schrift, behoeft 
geen uitvoerig betoog; het blijkt niet alleen hieruit, dat wij het schrift 
beleven als staande vormen, maar ook uit het feit, dat wij ons ruim
telijk invoelen in die vormen, getuige uitdrukkingen als : slank, 
vloeiend, open, gesloten schrift. Б ) 

Het persoonlijke Leitbild functioneert naar de verschillende zin-
tuiggebieden anders. Daar, als wij schrijven, de bewegingen ruim
telijke vormen doen ontstaan, die object zijn niet slechts van een 
onwillekeurige controle met de ogen (in het donker verandert het 
meest ongedwongen schrift), maar via de ogen ook aan een even 
onwillekeurige waardering door onze ruimtezin onderworpen zijn, 
functioneert het Leitbild als wet van de ruimtezin. Impulsief reage
ren wij op het beeld van de eigen onmiddellijke uitdrukking met 

») Pr.d.Gr. blz. 194—195; Nietzsche und seine Handschrift (in: A.u.Ch. 
biz. 344-375). 

') Pr.d.Gr. blz. 196. 
») Pr.d.Gr. blz. 196-197; Gr.d.W.v.A. blz. 269-270. 
*) Pr.d.Gr, blz. 197; A.u.G. 1923 blz. 101 ; Einführung in die Psychologie der 

Handschrift, blz. 58; Gr.d.W.v.A. blz. 269-270; H.u.Ch. 1936 blz. 72; H.u.Ch. 
1940 blz. 107. 

5) Pr.d.Gr. blz. 197, 189, 190; Gr.d.W.v.A. blz. 271. 
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ons ruimtegevoel. Daardoor worden de bewegingen beïnvloed. De 
ruimtezin voegt aan de uitdrukking van de zieletoestand die uit
drukking toe, waarmee de ziel impulsief reageert op het beeld van 
haar eigen uitdrukking. 

Voor de afhankelijkheid van het schrift van de eisen van het 
ruimtegevoel is er geen overtuigender bewijs dan het feit, dat alle 
ontwerpers van klankteken-systemen er op uit zijn geweest, de een
heid der begripsbeelden, d.i. der woorden aanschouwelijk te accen
tueren. Het eenvoudigste middel om uit een veelheid van figuren 
één groep zinnelijk op de voorgrond te brengen, is, behalve de om
cirkelende lijn, een tussenruimte, die haar van de andere figuren 
scheidt. Het voortduren van de „indruks-beweging" wordt daardoor 
onderbroken ; de „geest" verbindt dienovereenkomstig nauwer wat 
dicht bij elkaar staat, dan wat door lege vlakken gescheiden is .1) 

Karakterologisch wijst het vergroten van de afstand op de ten
dentie tot begripsmatige onderscheiding. De tussenruimten markeren 
de zinsbouw. Men kan een nog sterkere geleding aanbrengen door 
de afstanden nog groter te maken bij interpuncties, door onderstre
ping van het wezenlijke. Dergelijk schrift wijst op een critische 
intelligentie, op een drang naar begripsmatige duidelijkheid. Die 
kenmerken kunnen nog versterkt worden door een hoge graad van 
verbondenheid, door sterk gereduceerde letters en dergelijke. 2 ) De 
Ouden schreven scriptura continua : de letters achter elkaar zonder 
onderscheid van einde der woorden of zinnen. Dat getuigt van een 
overheersen van het zinnelijke voorstellen over het begripsmatige 
denken. 3) 

De langgerekte dwarsstreep bovenaan, waartoe vooral t, daarnaast 
F, T, V en W gelegenheid geven, duidt, blijkens Klages' ervaring, 
heerszucht of beschermingsdrang aan. De hoge, lange, horizontale 
streep heet protectiestreep. Het uitstrekken van de arm kan de be
tekenis hebben van heersen of beschermen; in elk geval betekent het 
machtsoverwicht van het subject over een ander wezen, dat op 
„lager" gelegen niveau geplaatst wordt. Uit de armbeweging zelf 
is dat niet af te leiden, wel uit haar resultaat. 

») Pr.d.Gr. blr. 200; H.u.Ch. 1921 blz. 129; A.u.G. 1923 blz. 103; H.u.Ch. 
1936 blz. 131; H.u.Ch. 1940 blz. 175. 

') Gr.d.W.v.A. blz. 271-273. 
») Pr.d.Gr. blz. 200; A.u.G. 1923 blz. 103; H.u.Ch. 1936 blz. 131 ; H.u.Ch. 

1940 blz. 175 ; Gr.d.W.v.A. blz. 271. 
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Het gebaar van gebieden (het uitstrekken van de arm) en de 
langgerekte dwarsstreep worden door geheel verschillende bewe
gingen tot stand gebracht; toch hebben zij dezelfde betekenis: dit be
rust op de a a n s c h o u w d ij k e o v e r e e n k o m s t d e r t o t 
s t a n d g e b r a c h t e b e e l d e n . Omgekeerd ontstaat de onder
streping door precies dezelfde beweging als die langgerekte dwars
streep boven. Omdat de dwarsstreep in de onmiddellijke indruk 
wordt betrokken op iets, dat zich daarboven bevindt, en niet op 
iets daaronder, heeft zij haar heerszuchtig karakter geheel ingeboet. 
In feite is het gebiedend armgebaar in niets oorspronkelijker dan in 
de dwarse bovenlijn in het schrift. Ook voor het armgebaar ligt de 
grond der betekenis uitsluitend in de vorm van het bewegingsresul
taat ; ieder uitdrukkingsgehalte ging verloren, indien men daar
van afzag. !) 

In 1923 zegt Klages expressis verbis, dat er behalve een persoon
lijke ruimtezin en een klankzin, die resp. de schrijf- en spreekbewe-
gingen beïnvloeden, een persoonlijke kleurenzin, reukzin, smaakzin, 
temperatuurzin bestaan, die alle in dienst van de persoonlijke 
ruimtezin werkzaam zijn. De onbewuste persoonlijke voorkeur voor 
bepaalde gestalten, bewegingsvormen, standen, voor relief-verster
kende kleuren, klanken, geuren enz. verleent aan de bewegings
wijze van de mens, en slechts van hem alleen, evenzeer een 
specifiek stempel als de rechtstreekse uitdrukking.2) 

De aan ieder mens eigen ruimtezin, klank-, reuk-, smaak-, tem
peratuur-, tastzin zijn onderworpen aan de algemene wetten, vol
gens welke in normale gevallen niemand de voorkeur geeft aan dis
sonantie boven consonantie, aan acetyleen boven rozengeur, aan een 
snijdende winterkoude boven lentewind. Als persoonlijke selectie-

*) Pr.d.Gr. 211—214; A.u.G. 1923 blz. 97—100; Gr.d.W.v.A. blz. 252— 
253; H.u.Ch. 1936 blz. 121-122; H.u.Ch. 1940 blz. 165-166; Graphologie, 
blz. 48—49. Tot dusver werd gehandeld over het artikel van 1906. Als Klages 
hetzelfde onderwerp in zijn latere werken weer aan de orde stelt, t.w. in „Aus-
dmcksbewegung und Gestaltungskraft", 1921 (2de druk) en in „Graphologie" 
(1932), dan wordt daar het persoonlijk Leitbild behandeld in het kader van de 
tegenstelling der uitdrukkende en gebarende (darstellende) beweging, waarbij 
dus mee ter sprake komt, wat in Hfdst. VIII, § 6 behandeld werd. Het is echter 
eerst in 1936 in zijn „Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck", dat hij 
aan het persoonlijk Leitbild en aan het Darstellungsprinzip afzonderlijke hoofd
stukken wijdt. Hij geeft echter niets nieuws meer, slechts voorbeelden, en gaat 
alleen nader in op zijn onderscheiding van „Darstellung" en „Ausdruck". 

») A.u.G. 1923 blz. 102 ; Gr.d.W.v.A. blz. 270. 
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constanten hebben zij telkens een bijzondere kleur.1) Daarom kan 
men zeggen in plaats van : „Jede menschliche Spontanbewegung 
wird mitgestaltet von unbewuszten Erwartungen ihres anschaulichen 
Erfolges"2) : „Jede Spontanbewegung des Menschen wird unbe-
wuszt mitbestimmt vom seinem persönlichen Leitbild." 3 ) 

Ook in andere cultuurproducten speelt het Leitbild een rol. Klages 
kan zich niet ten volle verenigen met de onderscheidingen, die de 
typologie maakt, als zij het Noordelijk type „schweifend" en „sym
pathetisch" noemt, het Zuidelijk daarentegen „haftend" en „idiopa
thisch". De Gotiek — zo zegt hij *— is slechts ten dele Noordelijk. 
De beangstigende „Schwung" der bewegingen naar boven in de 
Gotische kathedralen, welke de toeschouwer omhoog en van de 
aarde wegvoert, is volstrekt niet Noords. Het „schweifend" element 
komt inderdaad in de Gotiek voor, echter reeds getemperd door 
breking der lijnen. Klages erkent, dat het „sympathetisch" element 
wordt teruggevonden in de beste nagelaten werken der Gotiek, met 
name in het schrift. Hij vergelijkt het Romaanse schrift met een 
zuilenrij, waarvan elke zuil op zichzelf zijn volle schoonheid bezit, en 
het Gotische schrift met een heg van ongesnoeide rozen, waarvan 
ieder slechts haar volle schoonheid ontplooit in verband met de 
andere. 4 ) 

§ 6. Het vormniveau. 

Onder het vormniveau verstaat Klages : „die so völlig gefühlsbe
stimmte als in Begriffe nicht auflösbare Gesamtqualität" der uit
drukkingswijze van een persoon. б ) Het is de qualiteit, waarin het 
gehalte aan originaliteit, dat ieder persoon als levend individu heeft, 
tot uitdrukking komt. Formniveau = Eigenartsgrad = Ursprung-
lichkeitsgrad = Vollkommenheitsgrad des Rhythmus = Stärke
grad des Rhythmus β ) = inneres Leben. 7 ) Het leven is altijd oor
spronkelijk, het herhaalt zichzelf niet met streng regelmatige, gelijke 
bewegingen, maar het keert terug in overeenkomstige bewegingen, 

í) Graphologie, biz. 38. 
г) Graphologie, biz. 37 ; Einführung in die Psychologie der Handschrift, 

blz. 58. 
») Graphologie, blz. 38 ; H.u.Ch. 1940 blz. 107. 
*) Gr.d.W.v.A. blz. 283-284. 
s) Pr.d.Gr. blz. 138. 
") Graphologie, blz. 71, 65—66. 
' ) Pr.d.Gr. blz. 138. 
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in gelijkende vormen.1 ) Onze onwillekeurige bewegingen zijn een 
teken van die oorspronkelijkheid. „Was an ihr (der Seele) l e b t , 
hat den Charakter der Neuheit, des schöpferischen Beginnes, der 
begrifflichen Unaufteilbarkeit, und es hat ihn ebenso jede Bewe
gung, worin ihr lebendiges Wallen zur Erscheinung kommt. Positive 
Bewertung fur alle begrifflich unterscheidbaren Züge fordert ein 
Ausdrucksgebilde in eben dem Masze, als es in jedem das Gepräge 
der Neuheit hat; negative, als es fast oder völlig dessen ermangelt."2) 

De volkomen natuurlijkheid, de vitale oorspronkelijkheid in de uit
drukking, in het doen en in de vormgeving wordt bij de een meer, bij 
de ander minder overheerst door de naar starre regelmaat of scha
bionen tenderende geesteswerkzaamheid. 3 ) Wint het de eigen aard, 
dan waardeert Klages dat vormniveau als „positief"; ging de oor
spronkelijkheid verloren, dan noemt hij het „negatief". Naar de 
mate, waarin de vitale oorspronkelijkheid nog aanwezig is in de 
uitdrukkingswijze of in de producten van menselijke werkzaamheid, 
spreekt Klages van verschillende vorm n i v e a u x , die uiteenlopen 
van vlak, leeg, armoedig, dun, licht en koud tot diep, vol, rijk, dicht, 
zwaar en warm. 4 ) 

Elke beweging van de mens draagt het stempel van zijn eigen-
geaardheid, d.w.z. van hem, als een origineel exemplaar van de mens
heid. „Demgemäsz hat das Gepräge der Eigenart auch jede Bewe
gung des Menschen, soweit sie vom Leben getragen ist, insonderheit 
also die Schreibbewegung und deren bleibend gegenständlicher Nie
derschlag, die handschriftlich erzeugte Schriftgestalt. Wie sich 
innerhalb des Schriftfeldes das Leben im Rhythmus der Linienver
teilung zeigte, so ragt an Lebensfülle die e i n e Handschrift der 
a n d e r e n vor durch Überlegenheit an Eigenart oder Ursprüng
lichkeit. Angesichts dessen, dasz man den Lebensgehalt künstle
rischer Gebilde die „Form" zu nennen übereingekommen ist, können 
wir endlich sagen: das L e b e n der Handschrift liege in der Stärke 
der Form. Б ) 

») A.U.G. 1913 blz. 72—73: A.u.G. 1923 blz. 134—137; Gr.d.W.v.A. blz. 
299—301 ; Vom Wesen des Rhythmus, blz. 32—37. 

·») H.u.Ch. 1917 blz. 8. 
s) A.u.G. 1923 blz. 140; Gr.d.W.v.A. blz. 302. 
*) Pr.d.Gr. blz. 141; Gr.d.W.v.A. blz. 303; A.u.G. 1923 blz. 141; Grapho

logie, blz. 67; Der Fall Nietzsche-Wagner in graphologischer Beleuchtung (in: 
A.u.Ch. 108-134). 

») A.u.G. 1913 blz. 75; A.u.G. 1923 blz. 139; Gr.d.W.v.A. blz. 301-302; 
H.u.Ch. 1936 blz. 38 ; H.u.Ch. 1940 blz. 38. 
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„So wenig das Leben einer „Kraft" kann verglichen werden, 
so kommt doch die solcher Unterscheidung kaum bedürftige Formel 
der Alten, dasz es πρώτη εντελέχεια oder „vis formativa" sei, der 
Wahrheit am nächsten, und ohne Bedenken dürfen wir am geistigen 
Niederschlag seine Eigenart mit dem Namen der „Form" belegen 
und die Grade der Lebensfülle im Ausdruck unterscheiden als Stu
fen des Formniveaus. !) 

Bijzonderheid wijst niet op oorspronkelijkheid, maar grenst aan 
wanstaltigheid.2) Het geheim der vitaliteit ligt in de altijd oor
spronkelijke gelijkenis ; de gelijkheid wordt dikwijls zeer dicht bena
derd zonder daar echter ooit aan ten offer te vallen. Men mene 
niet, dat dode vormen afstammen van laagstaande ontwikkeling. 
Zelfs mensen, staande op de hoogste trap van ontwikkeling, verto
nen soms een zeer leeg schrift.3) „Man kann auszerordentlich ge
bildet und seelenarm sein, auszerordentlich begabt und seelenarm 
wie ebenso aber auch umgekehrt 1" 

Die vitale qualiteit is slechts aanschouwelijk kenbaar op grond 
van ons eigen „Lebensgefühl"; zij is „erlebbar", niet definieerbaar. 
Daar alle eigengeaardheid of oorspronkelijkheid „regelfremd" is, 
moeten wij om haar te leren kennen, beginnen met onze gewoonte, 
naar orde en wet te zoeken, af te leggen „und von jeder Erschei
nung v o l l a u f u n s w i r k e n l a s s e n i h r e s i n n l i c h e 
E i n z i g k e i t . " 4 ) Stellen wij ons op die wijze open, dan open
baart zich aan ons, naarmate onzer eigen volheid, het vormniveau 
van het subject. Tot wie deze beoordeling mogelijk om haar sub
jectief karakter zou willen afwijzen, richt Klages de waarschuwing: 
„Dass damit die rein-diskursive wieder einer Entscheidung des 
Gefühls unterstellt wird, ist, wenn man will ein Übelstand : aber 
nicht etwa nur der Graphologie, sondern sämtlicher Wissenschaften, 
Mathematik und Logik ausgenommen."6) „Subjektiv ist das ge
schilderte Verfahren, sofern es dabei unbedingt des "Gefühls be
darf, dessen Steigerungen am eigenen Lebensgehalt ihre Grenzen 
finden, nicht aber im Sinne etwa einer geschmacksmäszigen Will-

i) A.u.G. 1913 blz. 75. 
*) A.u.G. 1913 Ыг. 79; A.u.G. 1923 blz. 145 ; Gr.d.W.v.A. blz. 306; 

K u . C h . 1940 blz. 46. 
») A.U.G. 1913 blz. 79—80; A.u.G. 1923 blz. 145; Gr.d.W.v.A. blz. 306. 
«) A.U.G. 1913 blz. 75; A.u.G. 1923 blz. 141 ; H.u.Ch. 1917 blz. 9; H.u.Ch. 

1936 blz. 42 ; H.u.Ch. 1940 blz. 43. 
B
) Pr.d.Gr. blz. 139. 
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kürlichkeit der Wertentscheidung. Langjährige Lehrtätigkeit hat uns 
den Beweis erbracht, dasz unter begabten Hörern schon nach we
nigen Übungsstunden über das Formniveau wenigstens ausgespro
chener Handschriften volle Übereinstimmung herrscht sowohl was 
ihren gegenseitigen Rang betrifft als auch hinsichtlich der Zuord
nung zu einer von beiläufig fünf Stufen des Wertes. Sicherheit und 
Feinheit der Abschätzung wächst auch hier mit wachsender 
Übung." 1) Klages geeft voorbeelden van de verschillende vorm-
niveaux. Hij vermeldt daar echter bij, dat de indruk, die ons op een 
vormniveau wijst, moeilijk in woorden is vast te leggen. Men is aan
gewezen op schilderende, aanduidende en vooral beeldspraakachtige 
omschrijvingen, die de psychische Schaukraft van den lezer wekken. 
Evenmin als men de kleuren aan een blinde kenbaar kan maken, 
evenmin kan men het levensgehalte van een uitdrukkingsvorm dui
delijk maken aan een toeschouwer, wiens vermogen tot contem
platie, ofwel geheel verschrompeld, of lamgelegd is door de onbe
dwingbare neiging tot tendentieus onderzoek en classificatie. 2 ) Men 
moet bijv. om te beginnen een geschrift niet willen lezen „sondern 
ganz und ausschlieszlich auf sich wirken lassen seine sinnliche 
Erscheinungsform, wenn man das Formniveau ermitteln will." 3 ) 

De macht van het leven kondigt zich nu eens aan in de „vol
heid" in engere zin, dan in de „zwaarte", de „dichtheid", de 
„warmte", dan in de licht- en schaduwrijke diepte" dan in het 
„smeulend slepen" of in het „wortelschietend gloeien". De bouw
kunst der Indiërs boeit door flakkerende weelde, die der Egypte-
naren door diepe geheimzinnigheid, het Russisch volkslied door in de 
verte voerende weemoed. 4 ) 

' ) A.u.G. 1913 blz. 75. Als correctief op het mogelijk te subjectieve oordeel 
past Klages in zijn graphologische techniek het beginsel van de dominantie toe 
(combinatiemethode of dominantieleer). Hij gaat uit van de z.i. dominerende 
schrifteigenschap en brengt een zo groot mogelijk aantal eigenschappen tot deze 
dominante terug. Aldus wordt de veelzijdigheid der mogelijke betekenis van ieder 
dier eigenschappen ingeperkt. Vervolgens zoekt hij de tweede dominante en gaat 
op dezelfde wijze te werk, enz. Iedere eigenschap wordt dus gezien in het verband 
van het totaalbeeld. (H.u.Ch. 1936 blz. 39, 64; H.u.Ch. 1940 blz. 62—64, 
217—220). 

*) Gr.d.W.v.A. blz. 303-304. 
») A.U.G. 1913 blz. 75; A.u.G. 1923 blz. 141 ; H.u.Ch. 1917 blz. 9; H.u.Ch. 

1936 blz. 42; H.u.Ch. 1940 blz. 43. 
«) H.u.Ch. 1921 blz. 32-38 ; A.u.G. 1923 blz. 141. 
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§ 7. Gestaltungskraft. 1) 

De Gestaltungskraft is aan de uitdrukkingszijde het correlaat 
van de receptorische Schauung. Zij is een natuurlijke gave, waaimee 
een persoon aan zijn daden uitdrukkingskarakter geeft. Zij verschilt 
van mens tot mens in sterkte en is vatbaar voor oefening.2) Is zij 
groot, dan zijn onze daden vol „levensgehalte"; is zij klein, dan blijft 
het vormniveau van ons doen laag. Zij heeft dus (in de tegen
woordige gesteltenis van de mens) tot functie, uitdrukking en daad 
te verbinden, of — gelijk Klages het ook omschrijft — rhythme en 
regel tot harmonie te brengen. 3 ) Lukt dat niet, of in te geringe 
mate, dan manifesteert zich een uitdrukkingsgeremdheid. 4 ) 

Het vormniveau van een bepaald persoon is niet op alle gebie
den, waarop hij werkzaam is en iets praesteert, gelijk.6) Het 
verschilt van activiteit tot activiteit. Iemand kan een grote ontwik
keling (Bildung) bezitten en slechts een laag vormniveau in zijn 
schrift bereiken. Anderzijds vormt gebrek aan ontwikkeling een 
belemmering voor het bereiken van een hoog vormniveau op be
paalde gebieden van werkzaamheid. Het schrift van onontwikkel-
den vertoont, vergeleken bij dat van ontwikkelden, vaak schoolsheid 
in de lettervormen; smaakvolle vereenvoudigingen en weglatingen 
van lussen ontbreken. 6 ) Er bestaat een merkwaardige relatie tussen 
aanmerkelijk gebrek aan ontwikkeling en een laag vormniveau. 7) 

Men spreekt van speciale begaafdheden. Een hoge begaafdheid 
op een bepaald gebied gaat in een en dezelfde persoon samen 
met een onbekwaamheid op andere terreinen van activiteit. Men 
kan manueel zeer onhandig zijn en tegelijkertijd naam hebben als 

*) Als vermogen, dat zijn plaats inneemt tussen levensvolheid en haar uit
drukking in het vormniveau, wordt zij hier behandeld onder de uitdrukkingsleer, 
zoals Klages het zelf ook doet. Echter het Is een begaafdheid of liever een zijde 
van alle begaafdheden, en inzover zou zij ook haar plaats hebben kunnen vinden 
In de karakterkunde. In 1913 verschijnt Klages' „Ausdrucksbewegung und Ge
staltungskraft". Dit nieuwe begrip van Klages krijgt in de loop der jaren een 
scherpere omlijning. Wij zullen hem voornamelijk volgen in zijn zienswijze hier
omtrent, zoals deze in zijn laatste herziening naar voren treedt, nl. In : „Grund
legung der Wissenschaft vom Ausdruck". 

') A.U.G. 1913 biz. 86: A.u.G. 1933 biz. 153—154. 
s) Gr.d.W.vA. biz. 307. 
«) A.u.G. 1923 blz. 157—161; Gr.d.W.v.A. blz. 318—322. 
5) Gr.d.W.vA. blz. 306. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 307 ; H.u.Ch. 1940, blz. 57. 
7) Gr.d.W.vA. blz. 308; H.u.Ch. 1940 blz. 60. 
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rekenkunstenaar of schaakspeler. Men kan als redenaar oorspron
kelijk zijn en in het gevecht weinig praesteren. Iemand kan een 
laag vormniveau vertonen in het voeren van de pen, zodat het 
innerlijk in zijn schrift slechts verdund en geremd tot uiting komt, 
terwijl het vormniveau van zijn dansen wellicht hoog ligt. !) 

Tussen het levensgehalte van een persoon en het vormniveau 
van zijn doen en laten staat de Gestaltungskraft, d.i. de begaafd
heid om zijn levensgehalte tot uitdrukking te brengen; „nach Masz-
gabe des überhaupt verfügbaren Lebensgehalts irgendein Tun b i s 
a n d e n R a n d m i t A u s d r u c k z u f ü l l e n." 2 ) In andere 
termen gezegd, is zij het uitdrukkingsvermogen of het vermogen, 
dat vorm geeft aan de vitale oorspronkelijkheid, die ieder mensen
exemplaar is. 

Elke begaafdheid, op welk terrein die ook ligt, is slechts een bij
zondere vorm van de Gestaltungskraft. 3 ) Klages zegt met nadruk: 
„Jede Begabung (ist) eine Form der 'Gestaltungskraft, d.h. we
sentlich Fähigkeit zu differentiell gesteigertem Ausdruck."4) Hij 
noemt het : „eine eigentümliche Richtung und Kraft des Wollens, 
die zwar wie jegliches Wollen übungsfähig, ihrer Anlage nach 
doch natürliche Gabe ist, nämlich eine auf die möglichen Gebieten 
unseres Wirkens unterschiedlich verteilte Gestaltungskraft."5) 
Voor elk gebied van uiting zou men een bijzondere Gestaltungs
kraft kunnen onderscheiden. Haar sterkte is dan afhankelijk van 
het materiaal, waaraan of waarmee zich de uiting voltrekt. Zo is de 
bijzondere Gestaltungskraft van een schrijver van een schrift dat op 
hoog niveau staat, hierin gelegen, dat hij zich met een zeker gemak 
in schrift beweegt. De graad van schrijf begaafdheid correspondeert 
met de graad van reflexievermogen. „Nicht also nur ein allge
meiner Mangel an Ausdruckskraft hemmt in der Handschrift der 
Pulsschlag des Seelenlebens, sondern auch bei übrigens groszer 
Ausdrucksursprünglichkeit der Mangel an Wahlverwandtschaft 
zum geschriebenen Wort , und der ist derselbe mit dem Mangel an 
abstraktem Unterscheidungsvermögen und mindestens der gewich
tigste Teil des Mangels an Bildung." 6 ) „Im Hinblick auf den 

1) Gr.d.W.v.A.. biz. 309-310. 
») A.U.G. 1913 falz. 91 ; A.u.G. 1923 biz. 161 ; Gr.dW.v.A. blz. 310. 
») A.u.G. 1923 blz. 152, 161; Gr.d.W.vA. blz. 311. 
«) A.U.G. 1913 blz. 86; A.u.G. 1923 blz. 152 (ongeveer gelijk). 
») A.U.G. 1913 blz. 86. 
·) Gr.d.W.vA. blz. 336. 
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Umstand, dasz es darnach wunderlicherweise grade die reflektie
rende Persönlichkeit wäre, deren verfügbare Fülle mit dem ge
ringsten Verlust zur Erscheinung käme, zwar beileibe nicht über
haupt, doch aber beim Schreiben, könnte man deren Handschrift 
nicht sowohl lebensvoll nennen wollen als vielmehr d u r c h g e i s 
t i g t ; womit die Bezeichnung Formniwo zum Namen des Gegen
teils ihrer wahren Bedeutung geworden wäre ! Allein nicht ihr ist 
die Änderung widerfahren, sondern dem Worte „durchgeistigt". 
Entsteht auf der Ebene des Personseins Form nur kraft mehr oder 
minder gewaltsamer Wiederverschmelzung der Willkürbewegung 
mit der Lebensbewegung, so liegt der Entstehungsgrund solcher 
Form nicht in der Lebensfülle an und für sich, sondern in ihrer 
Fähigkeit, bis zu den Höhen des Geistes emporzufluten, oder in 
d e s s e n Fähigkeit, hinabzutauchen bis in die Tiefe des Lebens. 
Wählen wir die Bahn von oben nach unten, so folgt : Durchgeis-
tigung des persönlichen Lebens ; wenn aber von unten nach oben, 
alsdann : Verlebendigung des persönlichen Geistes. So ist es denn 
klärlich ihre L e b e n d i g k e i t , um derentwillen wir eine Hand
schrift „durchgeistigt" zu nennen versucht sind, zugleich aber aller
dings die Lebendigkeit spezifisch g e i s t b e t o n t e r Persönlich
keiten." *) 

De schoolpsychologie, aldus Klages, verwarde begaafdheid met 
het vermogen om te leren, met de in aanleg gegeven ontvankelijk
heid en apperceptierichtingen voor tonen of voor kleuren of voor 
woorden. Maar is de ontvankelijkheid voorwaarde voor het ge
nieten van muzikale, geschilderde en dichterlijke vormen, dan 
zijn nog niet de voorwaarden gegeven voor het scheppen dier 
vormen. Wat een mens tot toondichter maakt, is niet dat hij ge
makkelijk klanken en klankverbindingen vasthoudt, evenmin als de 
beeldhouwer door zijn denken aan ruimtevormen en de schilder 
door inprenting van lijnen en kleuren leven geven kan. Hun talent 
bestaat veeleer hierin, dat zij aan hun innerlijk gemakkelijker en 
beter dan een onbegaafd mens in vormen, klanken, kleuren uit
drukking weten te geven.2 ) Zij onderscheiden zich van andere 
mensen, die ook schrijven kunnen, hierin, dat zij zich nog uiten 
kunnen „ohne Rücksicht auf Mitteilungszwecke." 3) 

») Gr.d.W.v.A. blz. 337. 
2) A.u.G. 1913 blz. 89 -̂90; A.u.G. 1923 blz. 163; Gr.d.W.v.A. blz. 310--311. 
») A.u.G. 1913 blz. 94; A.u.G. 1923 blz. 190; Gr.d.W.v.A. blz. 336. 
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Het is bekend, dat vrouwen zeer goed dagboeken en brieven kun
nen schrijven, maar toch vaak tekort schieten, als zij voor de taak ge
steld worden, een verhandeling te leveren. De brief deelt iets mee; de 
schriftelijke vorm dient daarin n i e t als zelfstandig omschrijvings
middel, waartoe het schrift in het hogere ontwikkelingsgebied ge
worden is. Meer nog dan de handschriften van de in ontwikkeling 
verschillende standen moet men die der geslachten met verschillende 
maten meten. Het vormniveau van het vrouwelijk schrift moet wor
den opgevoerd in overeenstemming met het vrouwelijk tekort aan 
gaven tot „schrijven". „Ihre gestaltende Kraft, die auf Lebensgebiete 
geht, deren hohen Sinn nur die Urzeit gewürdigt hat (sie ist die 
Schöpferin zahlreicher Volkslieder und ältester Weistümer), dringt 
nicht in die Gletscherzone des abstrakten Gedankens vor und reicht 
darum nur in Ausnahmen hin zur vollen Durchseelung der Hand
schrift." i ) 

Ook het smaken en keuren van kunst vereist een zekere begaafd
heid; men moet iets der scheppende impulsen kunnen nabeleven. 
De beschouwer, de kunstcriticus kan in zijn phantasie wellicht 
zuiverder vorm geven, terwijl hij toch niet in staat is een beter 
product te scheppen, omdat hij de techniek niet beheerst.2) „Zum 
ersten folgt alles Kennertum dem Könnertum nach; zum anderen 
kommt es ( das Könnertum ) immer dadurch zustande, dasz der Ken
ner sich in die Leistung des Könners „hineinversetzt". Das Hinein
versetzen ist aber garnichts anderes als ein W i e d e r h e r v o r -
b r i n g e n i n d e r P h a n t a s i e und demgemäsz eine abgekürz
te Erneuerung des Gestaltungsvorganges selbst, die als überhoben 
jeder Einlassung mit der ablenkenden Technik die „Intention" des 
Könners sogar reiner nachzubilden vermag, als sie im Werk ver
wirklich wurde." 3 ) 

Begaafdheid is niet beperkt tot ontvankelijkheid. „Unsere Auf
fassung der Welt hängt Zug um Zug von der Spannweite unseres 
Vermögens ab, d e n g e g e b e n e n E i n d r u c k u m z u s e t 
z e n i n b i l d n e r i s c h e I m p u l s e ; da denn freilich im vor
zugsweise nur Auffassungsfähigen die Antriebe weder die Stärke 
haben noch erst recht nicht aus jenen T i e f e n des Schauens 
schöpfen, die den gestaltungskräftigen Könner befeuern, den Ring
kampf mit dem Gegenstande zu wagen; wovon der siegreiche Aus-

») Gr.d.W.v.A. blz. 337—338; G.a.W.d.S. blz. 1167. 
') A.u.G. 1923 blz. 174—175; Gr.d.W.v.A. blz. 311. 
s) A.u.G. 1923 blz. 175; Gr.d.W.v.A. blz. 311. 
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gang sichtbar wird in der Vollkommenheit des gegenständlichen 
W e r k e s / ' i ) 

De praestaties van staatslieden, veldheren, bouwmeesters heeft 
men gemeend te kunnen toeschrijven aan een talent voor staats
manschap, voor veldheerschap, voor bouwmeesterschap ; men vergat 
daarbij, dat dergelijke praestaties op grond van geheel verschillende 
gaven tot stand kunnen komen. De een is een voortreffelijk schaker 
door zijn vele rake invallen, de ander door zijn combinatievermogen. 
Er is een nadere analyse nodig en tevens moet men bedenken, dat 
er speciale geschiktheden bestaan niet alleen voor verschillende 
kunsten en wetenschappen, maar ook voor ieder handwerk, iedere 
vorm van bedrijf, voor iedere vakkundigheid en voor de toepassing 
van verschillende methodes. Men kan bekwaamheid bezitten voor 
het timmervak, voor het kleermakersvak, maar eveneens voor het slij
pen van potloden, voor knippen en zolen. Het gaat hier niet alleen 
over voorwaarden tot vaardigheden, maar ook om de h o o g s t e 
praestatiemogelijkheid van deze en gene. De invloed van oefening 
en voorbeeld, kortom, de invloed van de omstandigheden op de 
persoonlijke wijze van hanteren van mes en vork kan evengoed 
vergemakkelijkt zijn door aanleg als door activiteiten, gelijk schrij
ven, tekenen of schilderen. 2 ) 

Er zijn verstandelijke begaafdheden; er zijn ook begaafdheden 
van wil en gevoel. Wilsoefening brengt ons niet boven onze aanleg 
uit. Evenmin klimt fijngevoeligheid uit boven de topgrens van de oor
spronkelijke aanleg. Als iemands uitdrukkingsmogelijkheden voor 
droefheid in hoge mate uitgeschakeld zijn, kan hij niet meer noemens
waard bedroefd zijn en is hij ook minder fijngevoelig ten aanzien 
van de droefheid van anderen. Om te kunnen meevoelen is een 
zeker uitdrukkingsgemak vereist. De persoonlijke Gestaltungskraft 
bepaalt dus de grens van iemands fijngevoeligheid. „Die Feinheit 
der A u f f a s s u n g fremdseelischer Zustände und somit auch die 
persönliche Anlage dazu. Feinfühligkeit genannt, ist unter anderm 
mitabhängig von der Befähigung zum entsprechenden Zustands-

») A.u.G. 1923 blz. 175; Gr.d.W.v.A. blz. 311. Men herinnere zieh Klages' 
leer over „schauen" en „empfinden" en Palagyi's leer, dat de levensgrondslag 
van iedere waamemingsact een kringproces is, tengevolge waarvan de ziel de 
uiterlijke indruk beantwoordt met een „eingebildete Bewegung", die harerzijds 
weer tot gevolg heeft een „eingebildete Empfindung". 

') A.u.G. 1923 blz. 167; Gr.d.W.vJV. blz. 312^313. 
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a u s d r u c k und sollte daher normalerweise mit deren Zunahme 
zunehmen, mit ihrer Abnahme abnehmen." 1) Aan fijnheid van het 
onmiddellijk verstaan van andere mensen beantwoordt een zeker 
gemak tot onwillekeurige uitdrukking van het eigen innerlijk. 
Uiterst fijngevoelige naturen en de zg. labiele karakters, die a.h.w. 
de kleur van hun omgeving aannemen, bezitten als positieve quali-
teiten een meer dan gemiddelde mensenkennis, een onwillekeurige 
sluwheid in de behandeling van mensen, talent tot toneelspelen, tot 
het nabootsen van mimiek, dikwijls ook tot het vervaardigen van 
caricaturen. De vrouw is fijngevoelig voor de psychische toestanden, 
processen en eigenschappen, die betrekking hebben op de verhouding 
van mensen onderling; vandaar dat de Pelasgen de vrouw de zieners
gave toeschreven. Anderzijds uit zij haar gevoelens van maatschap
pelijke betrekking ook zeer gemakkelijk: zij gilt bij schrik en vreugde; 
zij glimlacht, lacht en huilt om veel geringere zaken dan de man; 
haar gelaat vertoont veel meer nuances. Het gelaat van fijngevoelige 
mensen is vergeleken bij het gelaat van grofbesnaarde naturen fijner 
geleed, meer „gevormd". 2) De fijngevoeligheid hangt af van de 
onwillekeurige motoriek. Daarin ligt een echte Gestaltungskraft. 

Het vermogen tot beheersing der uitdrukking, door zelfopvoeding 
te verwerven, vindt een niet te overschrijden grens in de graad 
der persoonlijke fijngevoeligheid. Van de eigen veranderingen (w.o. 
die van houding en gezicht) zijn slechts die met succes te veroveren 
en te bedwingen, waarvan het subject uit eigen beleving voldoende 
kennis heeft. Aan vele vrouwen is eigen, aanwezige betrekkingsge-
voelens niet te laten merken; de man is daartoe veel minder in 
staat. 3) Dat fijngevoeligheid of ontvankelijkheid in het algemeen 
een zekere graad van uitdrukkingsvermogen veronderstelt, is geen 
vondst van Klages. Hij citeert zelf Nietzsche : „Wir können nur 
eine Welt begreifen, die wir selber gemacht haben". Novalis: „Wir 
wissen etwa nur, insofern wir es ausdrücken, d.h. machen können"; 
Goethe : „Man begreift nur, was man selbst machen kann, und 
man faszt nur, was man selbst hervorbringen kann". 4 ) 

Zijn er dan geen gevoelige naturen, die — tegen hun wens in — 
zich uitdrukkingsloos gedragen? En komen er anderzijds geen men-

i) Gr.d.W.v.A. blz. 313; A.u.G. 1923 blz. 168—170. 
г) A.U.G. 1923 blz. 168—170; Gr.d.W.v.A. blz. 312—315. 
») A.U.G. 1923 blz. 171-172; Gr.d.W.v.A. blz. 315. 
«) A.U.G. 1923 blz. 175-176; Gr.d.W.v.A. blz. 316. 
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sen voor, die voortdurend hun „gevoelens" uiten, terwijl zij weinig 
begrip hebben voor de stemmingen van anderen? Inderdaad. Maar 
dat zijn dan ware stoornissen in de Gestaltungskraft.1 ) 

De uitdrukkingsgave, die tussen het persoonlijk leven en de 
levensverschijning van de persoon in staat, kan verschillend zijn 
naargelang het gebied, waarin de persoon doende is. Zij kan ook 
voor alle gebieden min of meer tekort schieten. 2) ledere meer 
dan gemiddelde geremdheid in de uitdrukking veroordeelt het sub
ject tot een t e g e n die remming gerichte inspanning en aldus tot 
een onophoudelijke b e w u s t h e i d . Het subject werpt zichzelf 
telkens en telkens op zich zelf terug en berooft zich in het algemeen 
juist van datgene, wat het volle levensgehalte der praestatie enkel 
en alleen kan verzekeren, nl. van de eenvoudige „Liebe zur Sache". 
Voor zo iemand staan twee mogelijkheden open : ofwel hij kan 
afzien van een volle levensverwerkelijking, ofwel hij kan zijn ge
voel van onmacht bedwelmen door zich zelf en de wereld het tegen
deel van zijn gebrek voor te spiegelen. „Der Rückschlag des Darstel
lungsdranges gegen das Gefühl der Lebensohnmacht" voert tot een 
inferno van lawaaierige schijngevoelens en marktschreeuwerige ge
baren en geeft de verklaringsgrond voor de gedragswijzen en eigen
schappen van het zg. hysterisch karakter. Bij het eerste type laat de 
strijd tussen ziel en geest zijn uitwerking gelden op het uitdrukkings
vermogen. In de regel ontbreekt het personen, wier uitdrukking op 
deze wijze gestoord is, aan voldoende sterkte van de Gestaltungskraft 
om op een bepaald gebied de kloof te overbruggen, die hun willen 
van hun driften scheidt. Zo iemand kan zijn wijze van doen nooit 
geheel bevrijden van aangeleerde schabionen. Als een heimelijk, 
maar waarachtig belever, wordt hij niet door schijngevoelens om
gekocht en bevindt hij zich in de tweespalt tussen het verloop 
zijner lichamelijke processen en de stemmingen en emoties zijner 
ziel. Aan deze kwelling ontleent zijn bewegingsleven de typische 
starheid, gedwongenheid, hardheid, waardoor zijn bewegingen zich 
onderscheiden van de louter schabloonachtige. Om daarin het vorm-
niveau te bespeuren, moet men het feitelijke niveau vermeerderen met 
het bedrag van het vermoedelijke gebrek aan uitdrukkingsgave, om 

η Gr.d.W.v.A. blz. 315. 
2) Gr.d.W.v.A. blz. 318. 
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aldus niet alleen de graad van oorspronkelijkheid te leren kennen, die 
uit de bewegingen spreekt, maar ook die, welke daarachter verbor
gen is . 1 ) Het latente niveau ligt hoger dan het manifeste. 

Tegenover de geremde, wiens ziel vecht tegen het overwicht van 
het schabloon, en tegenover degenen, die zich zonder meer aan de 
regels overleveren, staat de hoogbegaafde, die in staat is met zijn 
eigen vorm de schabionen te overwinnen. Dat lukt hem doorgaans 
slechts voor één uitdrukkingsgebied. 2) Gestaltungskraft is de be
gaafdheid om willekeurige verrichtingen (bijv. dansen, 'het gebruik 
van een werktuig) zo uit te voeren, dat zij niet te onderscheiden valt 
van levensprocessen. 3 ) 

Het gezichtspunt, dat Klages hierboven ontwikkelde vanuit de 
graphologie, wil hij toegepast zien bij de psychologische studie van 
de mode, van de klederdracht, van alle gedenktekenen der cultuur, 
van wetenschappelijke systemen en kunstwerken van alle tijden. 
„So gewisz der Widerstreit des Willens mit den Trieben oder, 
wirklichkeitswissenschaftlicher gesprochen, des Geistes mit der 
Seele die Gestaltungskraft stört und die Vollkommenheit der F o r m 
beeinträchtigt, so gewisz k a n n er bei bedeutender Lebenstiefe 
das erzeugen, was man an menschlichen Leistungsniederschlägen 
deren S t i l zu nennen gewohnt is t ."4) De Gotiek, is, volgens 
Klages, het resultaat van een samengaan van leven en discipline, 
van rhythme en wet. Nu eens overheerst het rhythme, dan de 
discipline.5) Uit de strijd der Gestaltungskraft met de antirhythmi-
sche macht van de regel groeit de stijl. Men kan een lijn trekken 
van de volmaakte vorm over de min of meer geslaagde stijl naar 
een gebrek aan uitdrukkingskracht en via het afnemend gehalte der 
uitdrukking naar de nog slechts mechanische vaardigheid. 6 ) De 
vloeiende lichaamsbewegingen van de natuurmens en zijn vele dansen 
en heilige gebruiken waren uitingen van het ongeschonden levens-
rhythme. Het ploegen, spinnen en weven, het vlechten, dorsen, 
roeien, smeden heeft nog plaats in het rhythme der arbeidsgezan-

») Gr.d.W.v.A. blz. 318-320; A.u.G. 1923 blz. 157-159. 
a) Gr.d.W.v.A. blz. 322; A.u.G. 1913 blz. 90; A.u.G. 1923 blz. 160. 
») A.U.G. 1913 blz. 86; A.u.G. 1923 blz. 151. 
*) Gr.d.W.v.A. blz. 320—321 ; A.u.G. 1923 blz. 159—160. 
B ) Gr.d.W.v.A. blz. 321. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 321. 
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gen. 1) „Jede Ausdruckstatsache ist ein bewusztloser und mithin 
unabsichtlicher Vorgang ; nicht gleichermaszen die Tätigkeit des 
Tanzes ; erst recht nicht die Verrichtung gemeinsamer Bräuche oder 
gar mühsamer Arbeiten ; ebensowenig der Gebrauch eines Werk
zeuges, sei es zu nützlichen, sei es zu Luxuszwecken. Sehen wir nun 
gleichwohl den Tanz wie allein vom Pulsschlag des Lebens her
vorgebracht, die Arbeit gleichsam gespielt und die Werke der 
Menschenhand so störungslos und wie aus sich selber geworden, 
dasz wir nur schwer uns der Mühen ihres Schöpfers erinnern, so 
musz das erzeugende Tun, obschon es ein Handeln war, nach Art 
eines Lebensvorganges verlaufen und der Wille darin gewisser-
maszen verschweiszt worden sein mit den Mächten des Blutes. 
Während die uns in Zustand des Wollens fast allein noch erfahr
bare Willkür mit dem Leben in Fehde liegt, so hat es den Anschein, 
als sei es auf jener Entwicklungsstufe das Leben selber gewesen, 
das in den Zwecken der Menschen geistig erwachte und dergestalt, 
wie seltsam es klinge, ein w i l l k ü r l o s e s W o l l e n erzeugte, 
dessen Bekundigung sich wesentlich nicht unterschied vom Seelen
ausdruck." 2) 

De oorspronkelijke toestand, waarin de mens in harmonie leefde 
met de natuur, is verdwenen door de toenemende heerschappij van 
de geest. 3 ) Men ging hoog aanslaan, wat wij tegenwoordig nog 
„ontwikkeling" noemen. Die achting steunt op de waardering van 
het loutere intellect boven lichamelijke soepelheid, bekwaamheid 
voor handwerk en kunstvaardigheid.4 ) Klages beroept zich op 
Novalis' woord : „Genie sei der ursprüngliche Zustand des Men
schen". 5 ) Met de civilisatie zijn er eenzijdige genieën gekomen, 
d.w.z. eenzijdige begaafdheden hebben zich ontwikkeld, terwijl er 
één de voorrang verwierf: de denkbegaafdheid. e ) De gave om 
scheppend in begrippen te denken dankt echter nog altijd haar 
levensgehalte aan het Gestaltungsvermögen, hetwelk de taal schept 
en hervormt. Het begripmatig denken wordt, naarmate het beleven 
deel heeft aan het denken, door de taal met haar woordbetekenissen 

») A.U.G. 1913 blz. 85 ; A.u.G. 1923 blz. 150 ; Gr.d.W.v.A. blz. 322-323. 
2) A.U.G. 1913 blz. 86; A.u.G. 1923 blz. 151; Gr.d.W.v.A. blz. 323. 
') Gr.d.W.v-A. blz. 323. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 336. 
») A.u.G. 1923 blz. 150; Gr.d.W.v.A. blz. 323. 
·) Gr.d.W.v.A. blz. 323, 330. 
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geleid en beheerst. Het zich uiten der ziel werd geleidelijk onderdrukt 
en beperkt tot één of ander speciaal gebied. „Der Mensch ist zum 
Abbild dessen geworden, womit er die Welt zu besiegen wähnte: 
der nur im Dienste des Zweckgedankens und blosz gezwungen 
bewegten Maschine!" 1) 

Kan de mens van heden nog de weg terug inslaan? Al hebben 
deze vage bespiegelingen weinig nut, wij zullen Klages nog laten 
zeggen, wat hij temperamentvol uiten wilde. 2) De gebrekkige uiting 
der zielen is het gevolg van de overweldiging der driften door de 
daarvan afgesplitste wil. De levensuitingen werden meer en meer 
onder het juk van abstracte wetten gebracht, met het gevolg, dat 
het uitdrukkingsvermogen afnam en de uitdrukking vermechani-
seerde. Wij beschikken echter nog altijd over enige uitdrukkings-
gave en het komt er op aan, door middel van de wil de wil te 
overmeesteren en hem weer te stellen in dienst van het leven. Deze 
beheersing vereist lange en harde oefening ; bovendien strekt zij 
zich overeenkomstig haar aard niet meer uit over het totaalgedrag 
van de persoon, maar is beperkt tot bepaalde gebieden van uiting. 
De mens is genoodzaakt nu al zijn uitdrukkingskracht, ten koste 
van alle andere terreinen van uiting, samen te trekken op één punt, 
waar nog een brug tussen ziel en wil behouden bleef. Op de plaats, 
waar de wil met de driften samengaat, staat de begaafde, de 
„vormkunstenaar". „Die Kluft zu verschlieszen zwischen Ausdruck 
und Tat" maakt het wezen uit van alle kunst .3) 

*) A.u.G. 1923 blz. 155—156. Klages richt in dit verband vooral zijn ver
wijten aan de Staat en aan het Christendom. De staat dwong tot onophoudelijke 
inspanning van de wil. En daaraan ging vooraf „die Weltverneinung der christ-
lichen Jenseitswerte". „Und nun halte man daneben, wie in verwickelten Getriebe 
des Staates zahllose Tausende, ja mehr oder minder alle, teils besessen von Hunger 
nach Macht, Tag für Tag und Stunde für Stunde Verrichtungen üben, die nicht 
den geringsten Zusammenhang haben weder mit den Trieben des Leibes noch 
mit den Neigungen der Seele ! „Demgemäsz aber entschläft das die Arbeit be
gleitende Lied, verbreitet sich wie ein erstickender Nebel der „Ernst des Lebens" 
und tritt an die Stelle unablässig schwingungsbereiter Freudigkeit eine stoszweise 
aufzuckendes Vergnügungsbedürfnis." (A.u.G. 1923 blz. 155; Gr.d.W.v.A. 
blz. 327). 

Klages haat met Nietzsche het Christendom, dat de wil zg. tot functie gaf, 
de driften te beheersen. (Gr.d.W.v.A. blz. 325). 

2) Gr.d.W.v.A. blz. 322-328 ; A.u.G. blz. 152-157. 
») A.U.G. 1913 blz. 86; A.u.G. 1923 blz. 151. 
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H O O F D S T U K Χ. 

DIE FINDUNG DER FREMDSEELE. 

§ 1. Het psychologisch begrijpen. 

Ter verklaring van de wijze, waarop wij uitdrukkingsverschijn
selen kunnen lezen, zijn reeds vele theorieën geschreven. De leer, 
die het onmiddellijk psychologisch begrijpen terugvoert tot een 
analogie-redenering of tot een innerlijke waarneming (Locke, 
Hume), wijst Klages af; eveneens de Einfühlungstheorie van Th. 
Lipps. i ) Volgens Klages berust de „Findung der Fremdseele" op 
ons vermogen tot Schauen en de daarbij aansluitende bezinning. „Der 
körperliche Ausdruck jedes Bewusztseinszustandes ist so beschaf
fen, dasz sein Bild diesen Zustand wiederhervorrufen kann." 2) Op 
een andere plaats formuleert Klages het enigszins anders. „Der Aus
druck eines Lebenszustandes is so beschaffen, dass seine Erschei
nung den Zustand hervorrufen kann." 3) 

Aan de hand van het uitdrukkingsbeeld wordt de psychische 
toestand, waarvan dat beeld de uitdrukking is, onmiddellijk mee
beleefd. Deze overname of deelname is functie van het „Schauen". 
Zij is voorwaarde voor al ons weten omtrent psychische toestanden. 
Al het overige weten omtrent het psychisch leven van anderen steunt 
daarop. Wij hebben een weten omtrent ergernis niet louter op grond 
van het beleven van eigen ergernis, maar omdat wij de ergernis 
van anderen min of meer mee beleefden. Wanneer iemand zich in 
ons bijzijn ergert, dan is het spel van zijn gelaatsuitdrukking vol
doende om in ons onmiddellijk, d.w.z., zonder dat wij ons die uit
drukking a 1 s teken bewust worden, tot datzelfde gevoel „um zu 
stimmen" en ons eventueel in „Mitleidenschaft zu ziehen".4) 

Klages en Palagyi zijn het over deze waarheid eens — aldus 
Klages —: „dasz zur Anschauung und folglich auch zur Wahrneh-

*) Gr.d.W.v.A. blz. 51—57. 
») A.u.G. 1913 blz. 20. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 72 (vql. 3 en 4 blz. 223). 
*) A.u.G. 1913 blz. 19; Gr.d.W.v.A. blz. 96-97. 
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mung des Erscheinungscharakters vorübergehende Einswerdung mit 
den eindrucksvollsten Zügen des Angeschauten erfordert werde 
oder im Hinblick auf die Leistungsgrenzen des Körpers das nachge
staltende Bewegungserlebnis."1) 

Onze reactie op het uitdrukkingsbeeld van een psychische toe
stand blijft soms beperkt tot de „Umstimmung". Men spreekt in 
zo'n geval ook wel van „gevoelsaansteking" of „suggestie".2) Op 
de deelname volgt echter niet zelden het proces der „Entfremdung"; 
d.w.z. men richt zich op de aanleiding der Umstimmung als ken
baar en gekend agens. Anders gezegd: na het „versmeltingsproces" 
is een herstel van de eigen vorm gevolgd. 3 ) Ondanks de „Entfrem
dung" kan er een deelname zijn van het gevoel, in die mate, 
dat de toeschouwer „übermannt" wordt door het beeld.4) In aan
sluiting bij die „Entfremdung" is de mens dan in staat door de 
bezinning op de eigen toestand zich een oordeel te vormen over 
de beleving van de ander (en daarmee neemt ook de zelfkennis 
toe). 

Waarin bestaat de „Umstimmung"? Waar zij de directe reactie 
is op het uitdrukkingsbeeld, kan de factor, wiens uitdrukkingsbeeld 
werd opgenomen, onopgemerkt blijven, of weer onmiddellijk vergeten 
worden. б ) Een gehoord hoesten, waaraan men geen aandacht heeft 
geschonken, wekt prikkelingen in de keel; een gedachteloos waar
genomen geeuwen wekt bij andere leden van het gezelschap geeuw-
neigingen; de uitingen worden levendig, zodra een praatzieke pret-
maker is binnen gekomen ; na het binnentreden van een ontstemd 
persoon van gezag verstomt men weer. Veel mensen kunnen hun 
leven lang niet ontkomen aan de aanstekelijke werking van een 
bepaalde wijze van lachen ; daarop berust het succes van menige 
clown. Vooral hysterische personen nemen gemakkelijk toestanden 
van anderen over. De verschijnselen van aansteking komen veel
vuldig voor bij kinderen. β ) Begint te midden van een aantal kleu
ters er één te schreeuwen, dan duurt het niet lang, of de anderen 
doen zonder reden mee. Steekt een kind de hand uit naar een schaal 

») Gr.d.W.v.A. Ыг. 111—112. 
ä) Gr .d .W.vA. blz. 98. 
a) Gr .d .W.vA. blz. 102. 
*) Gr .d .W.vA. blz. 9 9 - 1 0 0 . 
») Gr .d .W.vA. blz. 98. 
·) Gr .d .W.vA. blz. 99. 
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met appels, dan gaat de hand van het broertje van drie jaar haastig 
in dezelfde richting : de indruk van het bewegingsbeeld heeft in hem 
een moeilijk te onderdrukken aandrift opgewekt tot het uitvoeren 
van dezelfde beweging. „Die Neigung zur Reproduktion empfan
gener Eindrücke durch wiederholende Gebärden, macht aber sinn
fällig offenbar, dasz analog den Gefühlen auch jede Vorstellung die 
Tendenz zur Bewegung birgt."1) Wat overgedragen wordt, is de 
aandrift. De „Umstimmung" sluit in, dat in den „toeschouwer" de on
willekeurige drang optreedt tot het verwerkelijken van die toestands
uitdrukking in het eigen lichaam. 2) „Beobachtet man ein Kind, das 
aufmerksam dem Märchen lauscht, dessen Erzählung mit sachan
gemessenen Gebärden begleitet wird, so sieht man in seinem Antlitz 
das Mienenspiel des Erzählers gespiegelt." 3) Klages formuleert het 
als volgt: „Dem Sichwandeln der Seele im Vorgangsanbeginn des 
Schauens entspricht leiblich der Trieb (nicht die Absicht), wirksame 
Züge der Erscheinung (nicht des Dinges) nachzuahmen. Nur mit 
Hilfe des Nachahmungstriebes kann der Leib den augenblicklichen 
Wandlungen der Seele unvollkommen zu folgen versuchen, nur in 
den engen Schranken des festen Gliedbaues und seiner Leistungs
möglichkeiten kann er ihrem proteischen Gestaltenwechsel nach
hinken und nur in den Grenzen seiner Verwirklichungen gelingt 
s c h ä r f s t e Vergegenwärtigung fremdseelischer Zustände."4) 

Ook al heeft de „Entfremdung" ten opzichte van het opwindende 
uitdrukkingsbeeld plaats gevonden en al is de toestand van de 
ander duidelijk opgemerkt, toch kan men ook dan nog meevoelend 
meegesleept worden. 5 ) Zo leven veel toeschouwers bij een wed
strijd mee met het paard of de ruiter, die vooraan is, en schouw
burgbezoekers met den held of de heldin van het drama. Als het 
overwicht van het Schauen in het aanschouwelijk kennen sterk is, 
dan gaat met de verandering van de „psychische stemming" soms een 
uitgesproken „Umstimmung" van het lichaam samen : „gevoelige" 
toeschouwers zijn, als zij iemand scherpe mosterd bij lepels zien 
eten, gedwongen te reageren met zure of bittere gezichtstrekken; bij 
het vermoeden, dat men hun paardevlees heeft voorgezet, of wanneer 

») Pr.d.Gr. blz. 192. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 105. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 106. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 108. 
») Gr.d.W.vA. blz. 99-100. 
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hen voor het eerst slakken doet eten, gevoelen zij braakneigingen. 
Tot de gevoelsaansteking van de hoogste graad behoren de idiopa
thische roestoestanden, die, als golven, feestelijk bewogen massa's 
in beroering brengen. In zulke gevallen wordt de stemming over
genomen, terwijl de mensen de oorzaak niet uit het oog verliezen. 
„Die Möglichkeit wird uns nicht überraschen, wenn wir bedenken, 
dasz der gewissermaszen mikroskopische Wechsel von Verschmel
zung und Entfremdung im Vorgang des Schauens nach Maszgabe 
der erregenden Kraft des Veranlassungsgrundes sich beliebig oft 
wiederholen kann und dergestalt einen makroskopischen Wechsel 
von fast völligem Überwältigtsein mit nurmehr schwach beteiligtem 
Danebensein zu begründen vermag." 1) 

De overdracht van een psychische toestand heeft haar grenzen. 
De overdracht vindt gemakkelijk of moeilijk plaats, naargelang het 
vermogen of het onvermogen van den ontvanger om die toestands-
uitdrukking in het eigen lichaam te verwerkelijken.2) En dien
overeenkomstig is het begrijpen van een psychische toestand, 
onder overigens gelijke omstandigheden, des te volmaakter, naar
mate het kennend subject de meest sprekende trekken onwillekeurig 
beter afbeeldt. Indien we konden klapwieken als ooievaars of tjir-
pen gelijk krekels, dan zouden wij die uitdrukkingsgeluiden onmid
dellijk verstaan. Wij kunnen dat niet, omdat wij die uitdrukkings
vorm met ons lichaam niet kunnen verwerkelijken en daartoe dan . 
ook geen aandrift kunnen overnemen. Naargelang de overeenkomst 
der individuen groter is, neemt het onderling verstaan toe. Hoe 
groter het verschil, des te moeilijker de overdracht en eveneens het 
kennen van het psychisch gebeuren bij de ander. De nabootsbaar
heid van wezenlijke uitdrukkingen en de daartoe vereiste over
eenstemming in lichaamsbouw bepalen de grenzen der Umstimmung 
en daarom ook de grenzen van het directe psychologische begrij
pen. 3 ) 

Wij hebben met de dieren de zelfbeweging gemeen 4 ) ; daarom 
zijn wij in staat de gedragswijzen van de spin, die haar buit aan-

η Gr.d.W.v.A. blr. 100. 
») Gr.d.W.vA. blz. 103, 102. 
*) Gr.d.W.v.A. blz. 107. Wegens ons deelhebben aan het leven bezitten wij 

de m o g e l i j k h e i d , ook i e t s van het zieleleven der planten te verstaan, 
hoe zelden ook de uitzonderlijke voorwaarden der verwerkelijking vervuld zijn. 
(Gr.d.W.v.A. blz. 25). 

«) Gr.d.W.v.A. blz. 103. 
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grijpt of vlucht bij grove beschadigingen van haar web, te begrij
pen. 1 ) Door ons vermogen tot zelfbeweging kunnen wij de voort-
bewegingsvormen van lichamelijk zeer verscheiden wezens naboot
sen; daarom kunnen wij het gedrag van een vluchtend dier onmid
dellijk als vlucht verstaan en eveneens het aanvallend gedrag, het 
vasthouden, het loslaten, achtervolgen van de buit enz., al zijn het 
insecten of ééncelligen, die zich zo gedragen. Wanneer een wesp 
een vlieg pakt, haar door een steek lamlegt, met enkele beten de vleu
gels en poten afbijt, de prooi tot een brij kauwt, uit het levendige 
insect een kogelvormig papklompje draait, dat zij dan als buit weg
draagt, dan kunnen wij dat gehele proces onmiddellijk herkennen 
als een zinvol gedrag, niettegenstaande het grote verschil tussen 
ons lichaam en dat van de wesp. 2) 

Toch is de omstandigheid, dat de mens geen staart heeft, zijn 
oren en haren niet kan bewegen en veel uitdrukkingsvolle geluiden 
van dieren niet kan produceren, voldoende om het onmiddellijk 
verstaan van een groot aantal levensuitingen, zelfs der hogere dier
soorten onmogelijk te maken. Niemand weet door loutere waarne
ming, wat het kwispelstaartcn van de hond betekent, wat het zeg
gen wil, als hij met de staart tussen zijn poten loopt, zijn staart 
opricht, als hij jankt en blaft, zijn nekharen opzet ; als de kat gaat 
spinnen, als de baviaan zijn wenkbrauwen op en neer laat gaan, 
als de schapen blaten of de eksters schreeuwen.3) 

Wij menen in het kwispelstaarten van de hond onmiddellijk zijn 
vriendelijke toenadering te „zien". Dat is echter een waan. Nadat 
wij door bijkomstige omstandigheden kennis daarvan hebben ge
kregen en dat wellicht tientallen keren bevestigd hebben gevonden, 
komt het ons voor, dat uit het kwispelstaarten de genegenheid van 
de hond tenslotte even onmiddellijk tot ons spreekt als de bemin
nelijkheid van een mens uit zijn glimlachen. Niet anders staan wij 
tegenover menselijke gevoelstekens. Het glanzen der ogen, de krach
tige stemverheffing, de toenemende vaart van bewegingen zijn wij 
zo dikwijls als uitdrukkingen van vreugde tegengekomen, dat voor 
de waarneming van een levendige vergenoegdheid de innerlijke deel
name daaraan vrijwel overbodig is geworden.4) 

') Gr.d.W.v.A. blz. 102. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 107. 
8) Gr.d.W.vA. blz. 107-108. 
*) Gr.d.W.v.A. blz. 97. 
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Met toenemende ervaring hebben wij een waarnemings-v a a r 
d i g h e i d verworven, die niet meer behoeft te steunen op 
Schauung der toestanden, geen deelname behoeft in te sluiten ; wij 
concluderen tot de aanwezigheid van bepaalde gevoelens op grond 
van de aanwezigheid van zekere tekenen daarvan.1 ) 

Om de psychische gemoedstoestand van een ander mens op zijn 
scherpst te „spiegein", is de hulp der motiliteit dus niet te missen. 
Ook moet, onder overigens te vergelijken omstandigheden, de kennis 
van een psychische toestand in duidelijkheid toenemen bij grotere 
soepelheid der bewegingsorganen, en omgekeerd inboeten bij een 
lichaam, dat in vaste bewegingsbanen a.h.w. vastgelopen is. Door 
oefening van het rhythmisch juist uitvoeren van bewegingen, met 
de „Beredsamkeit des Leibes", zoals de 18de eeuw het uitdrukte, 
neemt ook de „wijsheid van het lichaam" toe en de fijnheid en tref
zekerheid van ons „Schauen".2) 

§ 2. Het lezen van uitdrukkingsveranderingen. 

„Keine Ausdruckskunde kann den Seelenzustand auffinden wol
len, der in der Erscheinung erscheint, sondern, den Sinn als unmit
telbar oder mittelbar gefunden voraussetzend und von ihm geleitet, 
kann sie nur feststellen wollen, welche Daten an seiner Erscheinung 
hervortreten; femer, ob mit jeder hinreichend unterscheidbaren Gat
tung von Zuständen eine Klasse von Merkmalen einhergeht; end
lich ob solche Beziehungen ableitbar sind aus der Natur der Zu
stände. Wi r wählen ein Beispiel. Dasz die in einem Antlitz erschei
nende Verbitterung stattfinde, ist nicht sonderlich anders vorauszu
setzen wie zum Behuf eines mathematischen Beweises ein bestimm-

!) Gr.d.W.v.A. Ыг. 97. 
2) Gr.d.W.v.A. blz. 109. Er zijn meer sensorische of receptieve naturen en 

meer motorische, effectorische of actieve naturen. De laatste zijn veelal de 
opvatting toegedaan, dat men het karakter van een verschijningsvorm eerst vindt 
door willekeurige nabootsing van die vorm. zodat aan den grapholoog wordt aan
bevolen enkele regels van het geschrift, dat hij wil „lezen", te imiteren. Een der
gelijke nabootsing is den motorischen meer van nut dan den sensorischen grapholoog. 
Bij vergelijking van het met dat doel nagebootste schrift met het oorspronkelijke, 
te interpraeteren schrift, blijkt, dat, op grond van de klaarblijkelijk reeds waar
genomen schriftkenmerken, de bijzonder praegnante schriftkenmerken zijn versterkt. 
De hoeken van het typisch hoekige schrift werden nog scherper, de rondingen nog 
ronder, de druk nog steviger. Het psychische proces der toestandsoverdracht gaat 
dus ook in zulk een geval aan het lichamelijk proces van de onwillekeurige na
bootsing vooraf. (Gr.d.W.v.A. blz. 108—109; Pr.d.Gr. blz. 215). 
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tes Axiom ; dasz aber an ihrer Erscheinung kaum merklich geho
bene Säume der Oberlippe beteiligt sind und wie der Zusammen-
hang einer Straffung des Lippenhebers mit Bitterkeitsausdruck ver
ständlich sei, das zu ergründen ist Sache planmäsziger 
Forschung." !) 

Geheel begrijpelijk zijn voor ons de bewegingen van een vol
wassene, die sneller gaat lopen om aan een bekende iets te gaan 
meedelen (wilshandeling); eveneens het toelopen van een kind op 
zijn makker, die ook buiten gaat spelen (impulsief handelen); zo 
ook het lopen van een hond naar een andere hond, die hij in de 
verte ziet aankomen ( aandriftsbeweging ). Het enige, wat wij behoe
ven te doen om dergelijke handelingen en gedragswijzen te begrij
pen, is ze ons voor te stellen. Wij behoeven ons die willekeurige 
of spontane uitdrukkingen slechts te „vergegenwärtigen". Dan krij
gen wij daarmede inzicht in de aandriftsvoorwaarden. De innerlijke 
bewogenheid is dus het medium, waardoor wij de zin van een 
verschijnsel kennen. Van die gedragswijzen, die ons geheel bekend 
of begrijpelijk zijn, behoort de uitdrukkingswetenschap uit te gaan, 
om daarna de ons minder bekende uitdrukkingsbeweging te leren 
verstaan. Dat is de primaire regel voor het onderzoek. 3 ) 

Uitdrukkingsbewegingen als het openen van de mond bij ver
wondering, de verwijding der oogspleten bij vreugde, het fronsen 
van het voorhoofd in een toestand van ergernis, de zweetafschei-
ding in toestanden van angst, het zwellen der aderen bij toorn, 
de vertraging van de polsklop bij droefgeestige gedachten enz. ver
staan wij zeer juist, voorzover het dagelijks leven dat eist. Toch 
begrijpen wij die niet geheel en al. En het is ook niet voldoende 
ons die uitdrukkingsbewegingen voor te stellen. 4 ) Om ze geheel te 
begrijpen moeten wij de uitdrukking beschouwen als „ein Gleichnis 
der Handlung". б ) 

Piderit sprak van een bittere trek rond de mond, een zoete trek, 
een proevende trek van de mondhouding. Deze trekken komen voor 
bij spraakgewaarwordingen ; bij resp. onaangename en aangename 
stemmingen. De innerlijke opwelling, die aan de stemming van bit-

i) Gr.d.W.v.A. blz. 74. 
») Gr.d.W.vA. blz. 19. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 20. 
«) Gr.d.W.v.A. blz. 19. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 197, 178-184. 
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terheid eigen is, aldus Klages, heeft een component gemeen met de 

opwelling, welke ontstaat bij het proeven van weerzinwekkende 

spijzen; daarom leidt ze tot een verandering in houding (mondtrek), 

die een aanduiding geeft van de mondstand, welke gepaard gaat 

met de inzetbeweging van het uitbraken der spijs. Op het uiterste 

geval toegepast : wie psychisch een afschuw heeft, voelt zo iets 

als een gereed zijn tot braken. 1) 

Het volgende voorbeeld van Klages is duidelijker. Twee perso

nen A en В zitten op ongeveer 3 M. afstand naast elkaar aan 

een lange tafel en hebben hun blik gericht op een derde persoon, 

die aan de andere kant van de tafel staat, op ongeveer gelijke 

afstand van A en B. Wij zien dan niet alleen de driftmatige hou

dingen van A en B, maar eveneens de richting hunner aandacht. 

Als A het hoofd in de richting van de oogkassen heeft gewend, 

terwijl de blikrichting van В een hoek maakt met de houding van 

zijn hoofd, dan komt daarin een toestandsverschil tussen A en В tot 

uitdrukking, onverschillig of die hoofdstanden willekeurig of onwil

lekeurig plaats vonden. Indien wij aannemen, dat de hoofdhouding 

van В gewild is, dan is haar motief minder interesse te tonen, dan 

de persoon met de zijwaarts gerichte blik in feite voor de aangekeken 

persoon heeft. Dat motief kan verschillende redenen hebben ; het 

drukt nu eens uit: „je bent me niet belangrijk genoeg, dat ik mijn 

hoofd voor jou zou bewegen", een andere keer : „je hoeft niet 

onmiddellijk te zien, hoe belangrijk ik het vind, je aan te kijken". 

Het spreekt vanzelf, dat dienovereenkomstig de zijwaartse blik, 

voorzover hij o η willekeurig is, de gevoelens uitdrukt, waarin over

eenkomstige opwellingen liggen, nl. enerzijds gevoelens als onver

schilligheid of overwicht of een begin van verachting, anderzijds 

gevoelens van terughoudendheid in de toewending. Wordt de zij

waartse blik tot gewoonte, dan moeten wij, om uit te maken of 

eigenschappen als hoogmoed, voorzichtigheid, wantrouwen, arg

waan, bedrog en veinzerij, listigheid en sluwheid of heimelijke 

nieuwsgierigheid aanwezig zijn, andere kenmerken in aanmerking 

nemen. 2 ) 

" ï ) Gr.d.W.v.A. blz. 194. 
*) Gr.d.W.v.A. blz. 196—197. Wij moeten dan nagaan, of het oog geheel 

geopend is, of de oogleden half dicht gevallen zijn, of de blik meer van boven 
naar beneden of meer van beneden naar boven pleegt te gaan, of het hoofd scheef 
of recht gehouden wordt, naar voren wordt gebogen of achterover wordt ge
worpen enz. 
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§ 3. Der Ausdruck ist ein Gleichnis der Handlung.1) 

Wij hebben gezien, dat de uitdrukkingsbeweging vergeleken 
bij de aandrifsbeweging „abstracter" is. De aandrifsbeweging keert 
weliswaar in de uitdrukking terug, echter steeds veralgemeend, d.i. 
losgemaakt van het naar de soort bepaalbare doel. Het is alsof 
bij vrees het commando luidt: „weg van hier" en bij de vluchtbe-
weging, voortkomend uit de drift tot vluchten: „weg van daar"; het 
commando van de toorn: „richt je tegen weerstand"; dat van de hon
ger of van een andere agressiedrift, bijv. rooflust : „richt je tegen 
dit wezen". In het eerste geval is aan beiden het „weg" gemeen
schappelijk, in het tweede geval het „tegen"; maar het „weg" van 
de vrees krijgt in het geheel geen richting aangeduid, het „tegen" 
van de toorn slechts die „naar voren", terwijl de drift tot vluchten, 
hoeveel richtingen ook open blijven, in elk geval de weg naar de 
vlucht-verwekkende prikkel verboden is. De door vrees bevangene 
gedraagt zich, a l s o f hij zich genoodzaakt ziet, voor iets te vluch
ten. Zijn gedrag wordt dan opgevat „naar analogie". De aandrifts
beweging concretiseert de uitdrukking. De zin van de steeds alge
menere uitdrukkingsbeweging, die niet uit zichzelf te verstaan is, 
wordt door de aandriftsbeweging uitgelegd. De uitdrukkingsbewe
ging is te verstaan naar analogie van de aandriftsbeweging, nog 
beter naar analogie van een handeling. 

Die analogie illustreert Klages met de volgende voorbeelden. 
„Das Entsetzen ist u.a. ein Drang, nicht nur zu fliehen, sondern 
dem entsetzenerregenden Etwas zu e n t fliehen, aus seinem Wir 
kungsbereich herauszukommen, es sich „vom Leibe zu halten". Un
sere Frage lautet deshalb : was tun wir, wenn wir uns von etwas 
abwenden w o l l e n , etwa eine Sache nicht zu sehen wünschen? 
Wi r schliessen z.B. die Augen oder drehen den Kopf oder biegen 
den Körper weg oder, falls die Sache uns nahe genug, so schieben 

i) Pr.dGr. blz. 128-129: A.u.G. 1913 blz. 4 0 - 4 1 ; A.u.G. 1923 blz. 
49—52 ; Gr.d.W.v.A. blz. 178̂ —184. Bühler legt op deze vergelijking in zijn 
critiek (,,Ausdruckstheorie", blz. 165 en 176—184) o.i. teveel nadruk op een tekst 
van Klages : „Zur Willkürbewegung verhält sich die Ausdrucksbewegung wie 
um sachlichen Urteil das sprichwörtlich verallgemeinende Gleichnis" (A.u.G. 
blz. 49) en het komt ons voor als een „hineininterpretieren", dat Klages de 
uitdrukkingsbeweging van de primitieve mens rechtstreeks in relatie probeerde 
te brengen met de handeling van de homo rationalis. 
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wir sie fort oder auch wir gehen davon. Diese sehr unterschiedlichen 
Funktionen gehören dennoch zusammen in Hinsicht auf den End
zweck des Nichtsehenwollens. Und eben die treten nun ungewollt, 
ja selbst zweckwidrig ein, so oft wir uns i n n e r l i c h von etwas 
abwenden, also gahz besonders im Zustande des Entsetzens. Ein 
geschickter Erzähler schildere in einer Gesellschaft spannend das 
Auftreten eines Seiltänzers, der aus schwindelnder Höhe herab
fiel und zerschellte : und unfehlbar werden im entscheidenden Mo
ment sensible Zuhörer ganz oder teilweise die Augen schliessen, 
den Kopf zur Seite wenden und vielleicht gar die Hände abwehrend 
vorstrecken, wobei der Handteller dem Erzähler zugekehrt ist, 
sosehr auch dies alles gar keinen Zweck hat, indem dadurch weder 
etwas fortgeschoben noch ein wirklicher Anblick gemieden wird."1) 

„Analog bringt der Zorn ungewollt Bewegungen hervor, als ob 
der Zornige die Absicht habe. Widerstände zu brechen, die Furcht 
solche, die dem Willen zur Flucht entsprungen scheinen, das Stau
nen solche, welche dem Zweck der Orientierung dienen könnten 
(wie z.B. das weite aufreiszen der Augen), die Freude scheint 
immerfort Gaben auszuteilen, daher nur für frohe Stimmungen die 
Sprache deren egofugalen Charakter als ein ,,Sichzerstreuen" schil
dert, die Bewunderung, als ob sie ein Ziel in der Höhe suche, rich
tet den Blick nach oben, und jedesmal ähnlich, soweit wir nur 
irgend an einem bezeichenbaren Affekt die Form seines Strebens 
zu fassen wissen." 2) 

Klages noemt de uitdrukking niet louter gemakshalve een gelij
kenis der handeling. Hij deed dat vooral om scherp stelling te nemen 
tegen de opvatting van Darwin over het ontstaan der automatische 
uitdrukkingsbewegingen. Voor hem was de handeling de ontstaans-
voorwaarde der uitdrukking ; hij hield de uitdrukkingsbeweging 
voor een geautomatiseerde willekeurige beweging. Klages weerlegt 
uitvoerig en ironisch Darwin's zienswijze en eveneens de Bahnungs
theorie. Zijn betoog culmineert hierin : „nicht aus dem Willen kann 
sich der Untergang des Wollens erklären!" 3 ) 

4 Pr.d.Gr.. blz. 128; A.u.G. 1913 blz. 40; A.u.G. 1923 blz. 48; Gr.d.W. 
V.A. blz. 184. 

2) A.u.G. 1913 blz. 40-41 ; A.u.G. 1923, blz. 52. 
») A.u.G. 1913 blz. 4 1 - 4 5 ; Gr.d.W.vJV. blz. 208-215; Das Grundgesetz 

des Ausdrucks (in : „Graphol. Monatshefte 1905 blz. 53—62) ; Kritik der Aus
druckslehre Darwins (in A.u.G. 1923 blz. 53—68). 
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§ 4. De diagnose van psychische eigenschappen. 

Klages heeft zich, wat het materiaal betreft, waaruit blijvende 
persoonlijke eigenschappen kunnen worden gelezen, in hoofdzaak 
bepaald tot het schrift. Hij gaf in die analyses terloops enkele alge
mene aanwijzigingen, die ook geldig zijn ten aanzien van andere 
producten van gedragingen en eveneens van de gedragswijzen zelf. 

a. Om uit uitdrukkingskenmerken karaktereigenschappen te 
analyseren, beveelt Klages aan, steeds uit te gaan van karakter·* 
eigenschappen, die bijzonder scherp getekend staan.1 ) Men gaat uit 
van deze eigenschappen en tracht vast te stellen, welke verandering 
zij teweeg brengen in de willekeurige bewegingen. Daarmede zijn 
wij echter nog niet klaar. Want al heeft aan de bewegingswijze 
van de afgunstige zeker zijn afgunst deel, toch hebben bovendien 
alle overige karaktereigenschappen deel aan die bewegingswijze. 
Maar het is onmogelijk alle eigenschappen in rekening te brengen; 
men kan altijd slechts een deel daarvan onderkennen ; het karakter 
is bovendien geen som van eigenschappen. De analytische methode, 
die de afzonderlijke eigenschappen en hun kenmerken nagaat, is 
onontbeerlijk, maar met haar resultaten is niet het einddoel van 
het onderzoek bereikt. Haar resultaten moeten een geheel andere 
beschouwingswijze, nl. die van de „Doppeldeutigkeit" in verband 
met het vormniveau ondersteunen. Wie dus met het steeds indivi
duele, ondeelbare uitdrukkingsbeeld der persoonlijkheid bewegings-
physiognomische feiten wil ophelderen, moet er allereerst op bedacht 
zijn, eigenschappen te kiezen van relatief hoge abstractie (want 
slechts die zijn analytisch te vatten); op de tweede plaats moet hij 
onthouden, dat hij uit het afwezig zijn van bepaalde kenmerken 
geen positieve conclusies mag trekken. Eenzelfde karaktereigen
schap kan immers aan het licht treden door middel van geheel 
andere uitdrukkingsverschijnselen. Wijst het uitdrukkingsverschijn
sel a op de aanwezigheid van de karaktereigenschap a', dan volgt 
uit de afwezigheid van a nog niet de afwezigheid van a'. Wel wijst 
de aanwezigheid van tegenstellingen der uitdrukkingseigenschap 
a op de aanwezigheid van een of andere karaktertrek, tengevolge 
waarvan de mogelijk toch aanwezige eigenschap a', die in de gegeven 
richting wordt tegengewerkt. Daarom kan men uit het schrift wel 

i) Gr.d.W.v.A. blz. 221. 
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tot allerlei karakterfactoren concluderen, echter niet omgekeerd uit 

een bekend karakter de schriftkenmerken afleiden.1 ) 

b. Voor de diagnose van eigenschappen moet men rekening hou

den met de r u i m t e s y m b o l i e k . Wordt aan verscheidene per

sonen gevraagd, figuren te ontwerpen, die hun opgewekte stemming 

kunnen aanduiden, dan trekken velen van hen lijnen, die ten aanzien 

van het tekenvlak stijgen; droefenis wordt in dalende lijnen weerge

geven. Die tegenstelling komt ook tot uiting in het schrift.2) Eer

zuchtige personen streven „hoger op". Bewegings-physiognomisch 

komt dit tot uiting in de verlenging van veel slothalen naar boven 

rechts; vervolgens en vooral in klimmende hoofdletters: fig. 6. 3 ) 

т* ?e л j? ν m a vz 
flg. 6 

Wie aan de ruimtesymboliek geen aandacht schenkt, zal dikwijls 

bepaalde kenmerken niet als uitdrukkingssymptomen herkennen. 

In het arcade-schrift (ronding boven) kunnen tot uitdrukking ko

men eigenschappen als terughoudendheid, afgemeten gedragswijze, 

voornaamheid, vormelijkheid, afwachtende bezonnenheid, gesloten

heid, zich veilig stellen tegenover een onaangename omgeving, on

oprechtheid, huichelarij, leugenachtigheid. Het eigenaardige van het 

ruimtegevoel, dat zich in voorkeur voor arcade-vormen uit, wortelt 

dus positief in een eigenschap van geslotenheid, of negatief in een 

gebrek aan openheid. Geen enkele dier eigenschappen is volledig 

verstaanbaar, indien men niet in aanmerking neemt, dat ruimte-

symbolisch het rond bovenaan een overwelvende functie heeft, en 

aldus het overwelfde van de omgeving afsluit. 4) 

c. Het is van belang, bij het beschouwen van de uitingen van 

een persoon onderscheid te maken tussen ware u i t d r u k k i n g s-

verschijnselen en v e r t o o n . Het is mogelijk te onderscheiden in-

hoever de achtergebleven vormen, de bewegingssporen, het resul-

*) Die religiöse Kurve in der Handschrift (in : A.u.Ch. blz. 334—343) ; Gr.d. 
W.V.A. blz. 221. 

s) Gr.d.W.v.A. blz. 250—251. 
a) Graphologie, blz. 42; Gr.d.W.v.A. blz. 276—277; Die religiöse Kurve 

in der Handschrift (in: A.u.Ch. blz. 334—343). 
*) Pr.d.Gr. 220 ; Gr.d.W.v.A. blz. 2Я ; H.u.Ch. 1936 blz. 88-89 ; H.u.Ch. 

1940 blz. 124-126. 
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taat zijn van een uitdrukkingsbeweging of van een demonstrerende 
(gebarende) beweging. In het schrift van fig. 7 komt in het stijgen 
der regels de hoopvolle stemming van den schrijver tot uitdrukking; 
zijn gezindheid tot een streven naar omhoog wordt door de ener
gieke pijl gedemonstreerd.1 ) 

^І^і^ CPi^* 

fig. 7 

Wat de grootte der letters betreft : de vóór-wetenschappelijke 
graphologie vatte een rijke ontplooiing van het schrift boven de 
schrijflijn op als teken van geestdrift, idealisme, abstractievermogen 
van etherische en geestelijke neigingen ; de ontplooiing beneden de 
schrijflijn werd deels met zakelijkheid, met materiele, deels met 
levenspractische en technische, in elk geval met meer aardse neigin
gen in verband gebracht. Deze zienswijze steunde niet op gronden 
van uitdrukkingstheoretische aard. Een onwillekeurig vooropgezette 
symboliek was hier van invloed : aan boven zou het geestelijke of 
noetische beantwoorden, met onder correspondeerde het lichame
lijke of somatische, het midden hield verband met de ziel, het 
psychische. Tegenwoordig weten wij, dat de individuele graad van 
lengteverschillen der letters en de van persoon tot persoon verschil
lende lengteverdeling op expressieve momenten berust en niet ge
barend is. Dit sluit echter niet uit, dat onbewuste verwachtingen 
omtrent het schrijf resultaat ook een rol spelen, en het Leitbild de 
uitdrukking nader accentueert : grote lengteverschillen worden nog 
groter, kleine verschillen nog kleiner ; het schrift gaat zich in nog 
sterkere mate boven, respectievelijk beneden de schrijflijn ont
plooien. 2 ) 

d. Voorts moet de werkdadigheid van het Leitbild worden op-

») Gr.d.W.v.A. blz. 251. 
2) Gr.d.W.v.A. blz. 280—281 ; Graphologie, blz. 49-50. 
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gespoord. Kennis van het Leitbild verschaft inzicht in de voorstel
ling s- en apperceptie-gewoonten van de persoon.1 ) 

Indien wij al als zodanig uit uitdrukkingsbewegingen mogen 
concluderen tot vorm- en kleurenzin, tot meer theoretische of prac-
tische denkbegaafdheid, tot materialisme of idealisme, tot de mate 
en de richting der phantasie-activiteit, tot speciale liefhebberijen, bijv. 
het opgaan in zinnelijke beelden of in abstracte gedachten, dan 
toch slechts op grond van het „leitbildlich" moment in de uitdruk
king. Hetzelfde geldt voor bepaalde ethische disposities, gewichtige 
vormen van egoisme, de neiging vooral met het eigen Ik bezig te 
zijn, eergevoel enz. 2) 

Aan de hand van het persoonlijk Leitbild is het verstaanbaar, 
waarom in handschriften van musici vaak G-sleutelachtige vormen 
optreden of dwarsbalken, waarmee de noten-benen onderling ver
bonden worden; in het schrift van boekhouders en rekenkunstenaars 
cijfers in plaats van letters Echter dergelijke duidingen zijn erg on
zeker. Wel geeft het Leitbildprinciep de sleutel tot het zg. beroeps
schrift, inzover dit door meer of minder onbewuste nabootsing van 
een graphisch type ontstaat. 3) 

Er zijn twee groepen van arcade-schriften te onderscheiden : een 
met ruime bogen, die min of meer ,,staan"; een ander met enge en 
smalle bogen, in min of meer schuine stand. Aan de eerste gevallen 
ligt s l e c h t s het Leitbild ten grondslag ; in het tweede geval heeft 
de buigingstendentie van de vingers (die overweegt ten aanzien 
van het strekken der vingers) meegewerkt. De arcade wordt dan 
in meer of mindere graad (mede te bepalen uit de andere schrift-
kenmerken) tot een bestanddeel van de algemene centripetaliteit 
der bewegingswijze (met behoud van het ruimtesymbolisch gehalte) 
en is dus uitdrukkingssymptoom. 4 ) 

e. De oorspronkelijkheid der uitdrukkingswijze (het vorm-
niveau) is het moeilijkst van alles vast te stellen. Klages noemt het 
„die schwierigste Tatsache aller Physiognomik". „Hat man diese 
Schwierigkeit nur einmal überwunden, so ist alles weiter gleichsam 
nur Kinderspiel." 6) 

η Pr.d.Qi·. blz. 194. 
s) Pr.d.Gr. blz. 194. 
») Graphologie, blz. 51 ; H.u.Ch. 1936 blz. 11 ; H.u.Ch. 1940 blz. 150. 
*) Gr.d.W.v.A. blz. 277. 
«) H.u.Ch. 1917 blz. 7. 
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Klages geeft enkele aanwijzingen, welke dispositie vereist is om 
het vormniveau te kunnen lezen. „Zur ungetrübten Inempfang
nahme der Bildcharaktere ist es erforderlich, sich e r l e i d e n d zu 
verhalten oder, voller gesagt, uneingeschränkt von jeder Absicht
lichkeit und ganz besonders von der des Erkennenwollens s i c h 
h i n z u g e b e n dem Einflusz der Bilder. Nur wer zunächst auf 
jeden geistigen Anspruch verzichtend dem Charakter der Bilder 
sich schlechtweg anheimgibt, läuft nicht mehr Gefahr, sei es „sub-
jektivistisch" den Wer t zu diktieren, sei es „formalistisch" ihn zu 
ertöten mit dem artlosen Scheinwert der geistigen Norm. Vielmehr 
kommt ihm der Anstosz zum Werturteil aus der W i г к 1 i с h к e i t 
s e l b s t nach Maszgabe der Fähigkeit seiner Seele, wenigstens 
augenblicksweise zusammenzuschmelzen mit der Seele des Bildes. 
Es ist der leidenschaftlose und zweckfreie Zustand der „Kontempla
tion", der die Wahrheit des Werturteils vorbereitet und dergestalt 
erst die Einsicht vermittelt in das Wesen der W e l t . " 1 ) 

Om echter bij de waardering van het vormniveau de betrouwbaar
heid van het oordeel te verhogen, is het aan te bevelen, dat men 
bij de kleurencombinatie, de klankenreeks, de gestalte, de beweging, 
allereerst nagaat, of en inhoever in die vorm verdisconteerd zitten 
eigenschappen, die met de oorspronkelijkheid in tegenspraak zijn. 
Banaliteit, schabloonachtigheid en schoolsheid betekenen even 
zoveel ontkenningen van de eigen vorm.2 ) Verder moet men 
van persoonlijke voorkeur leren afzien, zich niet bekommeren 
om correctheid, schoonheid, schoolse juistheid, leesbaarheid en niet 
verwisselen de graad van levendigheid met een gepraefereerde 
levensvorm.3) „Die Zahl der Niveauunterschiede hängt selbst
verständlich von einer spezifischen Gefühlsempfindlichkeit des Be
trachters ab, und es wird für jeden eine gerade ihm eigentümliche 
obere Grenze geben, jenseits deren höhere Steigerungen für ihn 
zusammenfliessen." 4) Het aantal vormniveaux, dat hij kan onder
scheiden, hangt af van den diagnosticus zelf. 

In plaats van zo maar lukraak naar het vormniveau van een schrift 
te tasten, vrage men liever: werkt het diep of vlak, vol of leeg, 

η A.u.G. 1923 blz. 124-125. 
>) H.u.Ch. 1936 blz. 39 ; H.u.Ch. 1940 blz. 40 ; Gr.d.W.v-A. blz. 302. 
s) H.u.Ch. 1936 blz. 39-40 ; H.u.Ch. 1940 blz. 40 ; A.u.G. 1923 blz. 141 ; 

Gr.d.W.v.A. blz. 302. 
*) Pr.d.Gr. blz. 139. 
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rijk of arm, dicht of dun, warm of koud? Het lege vormniveau 
geeft ons een indruk van vlakheid, leegheid, armoedigheid, mager
heid, kilheid.1 ) Wij herkennen het o.m. daaraan, ,,dasz eine Hand
schrift schablonenhaft, schulmäszig, konventionell, banal, trivial, 
physiognomielos, alltäglich usw. aussieht."2) Een hoger vorm
niveau „verschijnt" als diepte-gehalte van de uitdrukking ; het 
doet ons aan als vol, als een flonkerende pracht, als dicht en 
warm. Tenslotte moeten wij niet menen, dat het vormniveau enkel 
af te lezen is uit het globale geheel ; ook in de kleine trekjes, in de 
onderdelen komt de graad van oorspronkelijkheid tot uitdrukking. 
„Die Erneuerung der lebendigen Form, die aus der Schöpferkraft 
des natürlichen Wachstums quillt, liegt ja keineswegs nur in der 
Anordnungsweise der Glieder, sondern bereits auch im einzelnen 
Gliede, ja noch gleichsam in dessen Splittern und beprägt mit dem
selben Spiegel den winzigen Federzug, der den Aufstrich des klei
nen i zurückläszt, wie das Gesamtbild der schriftüberzogenen 
Folioseite." 3) 

Daar wij echter het rhythme, dat met de graad van oorspron
kelijkheid samenvalt, dikwijls niet aanstonds in afzonderlijke letters 
of in een onderdeel van een letter weten te vinden, zullen wij 
goed doen de grovere uitdrukking der oorspronkelijkheid (in het 
rhythme der massaverdeling of van het evenwicht) te onderschei
den van haar verborgen werkzaamheid. Het rhythme, dat op een 
verborgen oorspronkelijkheid berust, kan zelfs een schriftveld, waar
aan alle evenwicht ontbreekt, „overademen" (überhauchen). 

De oorspronkelijkheid zelf moeten wij trachten te achterhalen, 
voordat wij haar bijzonder vermogen tot rhythmische geleding in 
aanmerking nemen. Heeft een schrift, vergeleken bij een ander van 
hetzelfde vormniveau, ook nog een meer rhythmische massaverde
ling, dan zal dat schrift in feite op een iets hoger niveau staan. Dat 
zou nl. pleiten voor de hogere volmaaktheid van het „karakter", voor 
een grotere eenheid, voor beter afgestemde harmonie van alle, onge
veer even sterk ontwikkelde driften.4) 

Hoeveel niveaux men vermag te onderscheiden, is een kwestie van 

») H.u.Ch. 1936 blz. 40 ; H.u.Ch. 1940 blz. 40. 
s) Graphologie, blz. 67. 
·) H.u.Ch. 1936 blz. 40; H.u.Ch. 1940 blz. 41. 
«) H.u.Ch. 1936 blz. 41-42 ; H.u.Ch. 1940 blz. 42. 
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oefening.1) De beginneling stelle zich tevreden met de volgende 
trappen: zeer hoog vormniveau = 1, hoog vormniveau = 2, ge
middeld vormniveau = 3, laag vormniveau = 4, zeer laag vorm
niveau = 5. Klages kent verder de vormniveaux : 1-2 ; 2-3 ; 3-4 ; 
4-5; en bijna of ruim 1, 2, 3, 4, 5. 2) 

Het is noodzakelijk, dat men bij de vaststelling van het vorm
niveau in aanmerking neemt de graad van geoefendheid van het 
subject, welke schabionen hij meester bleef, welk materiaal hij 
gebruikte. Eveneens met zijn geslacht.3) Tot uitwerking van 
het innerlijk is de slechts door oefening te verkrijgen vaardigheid 
onmisbare voorwaarde. „Wer es niemals zu Ende lernte, sich der 
Gabel zu bedienen, zu tanzen, zu fechten, zu rudern, zu schwimmen, 
der kann auch in keiner dieser Verrichtungen seinen Ausdruck ent
falten, und wir müssen seine Ungeübtheit in Anschlag bringen, 
um durchzudringen zu seinem Lebensgehalt."4) 

Z o moet een hoog vormniveau bij een arbeider of bij een boer, 
bij een vrouw of bij een kind iets hoger gewaardeerd worden dan 
datzelfde niveau bij een volwassen man of iemand uit kringen van 
hogere ontwikkeling. Het niveau moet dus altijd met een indivi
duele noot gewaardeerd worden. б ) 

Om de vormniveaux van verschillende personen te vergelijken, 
moet men zich vergewissen of hun dezelfde materialen en modellen 
ter beschikking hebben gestaan, of zij bijv. het voor hen passende 
schrijfmateriaal en het gewone schriftsysteem hebben gebruikt. Ook 
is van belang, dat zij zonder bijzondere aandacht voor de schrijf
beweging, dus ongedwongen, en met ongeveer gelijke interesse voor 
de tekst hun schrijfproeven hebben geleverd. 6 ) 

De bepaling van het vormniveau is onmisbaar om bij de twee-
zinnigheid (Doppeldeutigkeit) van alle uitingen uit te maken, of een 
uiting de uitdrukking is van een tekort aan een eigenschap of van 
een hoge graad van een tegengestelde eigenschap.7) 

«) A.u.G. 1913 blz. 75. 
') H.u.Ch. 1936 bh. 42 ; H.u.Ch. 1940 blz. 42 ; Graphologisches Lesebuch, 

blz. 23. 
3) Gr.d.W.v.A. blz. 309. 338; H.u.Ch. 1936 blz. 165—166; H.u.Ch. 1940 

blz. 213—214; Einführung in die Psychologie der Handschrift, blz. 88—90; 
Graphologie, blz. 84—85. 

*) Gr.d.W.v.A. blz. 309. 
5) Gr.d.W.v.A. blz. 308 ; A.u.G. 1923 blz. 148 ; H.u.Ch. 1940 blz. 57. 
·) Pr.d.Gr. passim; H.u.Ch. 1936 en 1940 passim. 
7) H.u.Ch. 1936 blz. 64. 
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§ 5. De »Doppeldeutigkeit" der uitingsvormen. 

Ieder uitdrukkingskenmerk kan karakterologisch op twee wijzen 
worden uitgelegd: het kan getuigen voor de aanwezigheid of de 
sterkte van een eigenschap, of voor het ontbreken of de zwakheid 
Ivan de tegenovergestelde qualiteit, dus als bevestiging of als ont
kenning van qualiteiten. De keuze geschiedt op grond van het 
levensgehalte: hoe rijker dat is, des te meer kans is er tot beves
tiging; hoe armer, des te eerder moeten wij ontkennen. 

Dit beginsel der Doppeldeutigkeit is misschien het meest oor
spronkelijke en het meest vruchtbare beginsel in Klages' leer. !) 
„Jedes Ausdrucksmerkmal hat für jede seiner Bedeutungen einen 
zuständlichen wie auch eigenschaftlichen Doppelsinn."2) Veron
derstel, dat wij bij iemand hebben vastgesteld, dat zijn gevoelens 
gemakkelijk worden aangesproken. Kunnen wij daaruit iets om
trent zijn karakter besluiten? Niet rechtstreeks. Immers men kan 
emotioneel licht aanspreekbaar zijn uit fijngevoeligheid, maar ook 
uit een gebrek aan evenwichtigheid. Men kan tot de gelijkmoedi-
gen behoren uit innerlijke harmonie, maar ook uit gebrek aan fijnge
voeligheid. Eucolie kan een teken zijn van een dankbaar openstaan 
voor het leven, ook kan zij de uitdrukking zijn van lichtvaardigheid 
of een vlak gevoelsleven. De dyscolie kan een teken zijn van ernst 
en van diep meevoelen, maar ook van ontoegankelijkheid en ver-
stoktheid. Uit de kennis van iemands „stemming" mogen wij niet 
zonder meer tot zijn karakter besluiten. Dit geldt niet enkel voor 
de karakterkunde in engere zin; het geldt ook voor de vaststelling 
van andere persoonlijke geaardheden. Het op de voorgrond tre
den van het abstracte denken vindt zijn grond nu eens in een 
wijdse geest, dan in de matheid van de aanschouwelijke voor
stellingen en in een gebrek aan geheugen voor beelden. Het feit, 
dat iemand zich bij voorkeur zinnelijke dingen voor de geest haalt, 
berust nu eens op de sterkte van het voorstellingsvermogen (en 
op de rijkdom der phantasie), dan weer op een nog onontwik
keld denkvermogen. 3 ) 

1) Vooral in de karakterologie, met name ten aanzien van de eigenschappen 
van het „Gefüge" en van de qualiteit, speelt dit beginsel een belangrijke rol (vgl. 
blz. 166, 170). 

») Gr.d.W.vA. blz. 288. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 286. 

18 273 



Grote toegankelijkheid voor invloeden is bij de ene persoon het 
gevolg van meer dan gemiddelde vormbaarheid, bij de andere van 
meer dan gemiddelde afleidbaarheid.1 ) Twee kinderen staan voor 
een bed van tulpen. Het ene kind plukt meteen enkele tulpen af, het 
andere niet. Heeft het eerste kind een sterker verlangen naar de 
bloemen gehad dan het tweede? Dat weten wij niet. Het verlan
gen van het tweede kan even groot, zelfs sterker zijn geweest, maar 
het kan driemaal meer angst voor straf hebben gehad dan het 
eerste, welke vrees het sterke verlangen in toom hield. 2 ) Bij drif
ten moeten wij altijd een weerstand in rekening brengen, gelegen 
in hetzij die drift, welke in beweging gebracht moet worden, hetzij 
in een te overwinnen tegengestelde drift. De toornuitbarsting van 
A kan die van В ver overtreffen en toch kan de toorn van B. 
veel heftiger zijn dan die van A, omdat de uitdrukking van B's 
toornopwelling een grotere weerstand ontmoet dan het toorn-
affect van A. Ons ontbreekt echter elke maatstaf tot het vast
stellen der aandriftssterkten van verschillende personen. Tekenen 
van zelfbeheersing geven geen uitsluitsel over de sterkte van een 
drift, omdat men ook aan de beheersing niet kan aflezen, hoe groot 
de te beheersen drift is. Er zijn mensen, die reeds de grootste zelf
beheersing moeten betrachten om een geringe geirriteerdheid niet 
te laten merken; anderen behouden bij een hevige opgewondenheid 
nog een gelijkmoedige gezichtsuitdrukking en dan nog zonder veel 
moeite. 3 ) Uitdrukkingstheoretisch is het niet mogelijk, een keuze 
te treffen uit de paarsgewijze bij elkaar behorende karakter
trekken. 4 ) 

ledere uitdrukking kan positief of negatief (plus of minus) 
gewaardeerd worden. Een uitdrukkingskenmerk kan voortkomen uit 
een bepaalde aanwezige karaktereigenschap, het kan ook het gevolg 
zijn van het ontbreken van of van een geringe ontwikkeling van 
de tegenovergestelde karakterqualiteit. Zo kan regelmatig schrift 
te danken zijn aan het overheersen van een sterke wil over 
de gevoelens; het kan ook, bij een gemiddelde wilssterkte, de 
uiting zijn van een tekort aan gevoels-begaafdheid.б ) „Regel-

M Graphologie, biz, 62. 
') H.u.Ch. 1936 biz. 32 ; H.u.Ch. 1940 biz. 32. 
') Gr.d.W.v.A. biz. 287. 
«) Gr.d.W.v.A. biz. 288. 
») H.u.Ch. 1936 biz. 1 4 - 1 6 ; H.u.Ch. 1940 biz. 14-16. 
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mäszig also schreibt einmal etwa der nüchtere Bücherwurm, der, 
ohne von Herzenswünschen sonderlich gestört zu werden, nichts 
andres weisz, als tagtäglich maschinenmäszig sein Pensum erle
digen; und regelmäszig schreibt zum andern ein Bismarck, der ein 
starkes und tiefes Gefühlsleben mit seinem noch mächtigeren 
Willen bändigt. Unregelmäszig schreibt einmal der haltlos hin-
und herschwankende Abenteuer, dem es an Festigkeit der Gesin
nung gebricht; und unregelmäszig schreibt zum andern etwa ein 
Beethoven, dessen leidenschaftlich heftige Gefühlswallungen 
seinen noch so groszen Willen entmächtigen." !) 

Aan de sterkte van het stemgeluid van de scheldende markt
vrouw kunnen wij de graad van haar opwinding niet afleiden, 
evenmin aan het fluisteren van geslepen venijnigheden de boos
heid van de salondame. Hoe zal men aan de uitslag der bewegin
gen de graad van de vernietigingsdrift bepalen, wanneer de kriegs
lustige Noorderling er op los slaat, terwijl uit de blik van den afge
meten buigenden zigeuner de haat spreekt? Hoe is uit een krachtig 
optreden de sterkte der daadkracht op te maken, als de één uiterlijk 
koud blijft onder zijn besluiten, terwijl de ander er zich in enthou
siast over maakt? Hoe is uit het tegemoet komend gebaar tot 
welwillendheid te besluiten, als dat gebaar bij de één een gevolg 
is van zijn werkelijke goedheid, terwijl de ander zich slechts laat 
gaan? Hoe is uit de heftigheid van een omhelzing de grootte van 
de verenigingsdrang te bepalen, als de vurige minnaar het meisje 
naar zich toe rukt, terwijl de jongen, die voor het eerst verliefd 
is, met brandende ogen roerloos blijft staan? Toch neemt, wie in 
dergelijke diagnosen bedreven is, de geirriteerdheid van de salon
dame, de haat van den zigeuner, de verliefdheid van den schüch
teren jongeman waar . 2 ) Waaraan is dat waarneembaar? Door 
vermeerdering der indices wordt voor het doen der keuze niets 
gewonnen.3) Het kenmerk blijft dubbelzinnig. Om uit het een of 
ander de juiste keuze te treffen moet de diagnosticus zich laten 
leiden door zijn bevindingen omtrent het vormniveau van de 
uitingen van de betreffende persoon. 

Wij kunnen niet de absolute grootte van drijfkracht en weerstand 

i) H.u.Ch. 1921 blz. 31; H.u.Ch. 1936 blz. 15-16; H.u.Ch. 1940 blz. 
15-16; Gr.d.W.v.A. blz. 288; A.u.G. 1923 blz. 111. 

J) Gr.d.W.v.A. blz. 289 en A.u.G. 1913 blz. 65; A.u.G. 1923 blz. 112. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 288. 
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vaststellen, maar wel hun onderlinge verhouding. Het één en het 
ander komt tot uitdrukking. Wij besluiten dus voor iedere schrift
eigenschap tot haar speciale zin uit de samenhang. En die samen
hang vinden wij door vaststelling van het vormniveau. l) 

Voor een juiste waardering is uiteindelijk dus een „leidenschafts
lose en absichtlose Kontemplation" nodig. 2) Men moet, zonder 
eisen te stellen of een doel na te streven, zich ontvankelijk open
stellen voor het verschijnsel, zich daarvan laten doordringen, daar 
voor een ogenblik in veranderd worden (Schauen). Dan komt de 
waardering tot stand en, vervangen door een toestand van bezon
nenheid, wordt zij helder. 3 ) Men moet zich niet zorgvuldig alle 
gevoelens beginnen te ontzeggen, maar afwachtend gereed blijven 
om uit de diepten van het gevoel de impulsen tot het waarderen 
te ontvangen. De waarde van het wezen van een ander biedt 
zich dan ontsluierd aan. Slechts op deze basis kan het mee- en 
naleven plaats vinden zonder gevaar voor de vervalsingen, die 
vaak volgen op de hooggeprezen „Einfühlung".4) Het komt bij 
den diagnosticus aan op de aanwezigheid „der Stärke und Rein
heit (seines) Gefühls für die Verschiedenheiten des Gehalts der 
ruhenden wie bewegten Formen an Innerlichkeit oder Leben. Der 
wahre Grund aller wirklichkeitstreuen Wertestufung liegt im 
Grade der Lebensfülle."6) 

ledere opwelling in de mens wordt uitgedrukt met een voor ieder
een andere graad van levensvolheid. W i e dat levensgehalte 
„schauend" weet te vatten, kan van geval tot geval bepalen, of 
bijv. in een schrijfbeweging de sterkte der opwelling verschijnt of 
de zwakheid van de corresponderende weerstand.6) Het leven 
moet beide driften voeden.7) Uit het rhythme, uit de graad aan 
levensgehalte weten wij onmiddellijk of het dubbelzinnige kenmerk 
een uiting is van een aanwezige drift of van het ontbreken van 
de tegengestelde drift. 8 ) 

Men kan het levensgehalte niet aflezen uit objectieve gegevens. 

i) H.u.Ch. 1917 blz. 7. 
') Gr.d.W.v.A. blz. 295. 
>) Gr.d.W.v.A. blz. 294 -295 . 
*) Gr.d.W.v.A. blz. 295-296 . 
») Gr.d.W.v.A. blz. 296. 
») Gr.d.W.v.A. blz. 298. 
7) H.u.Ch. 1936 blz. 33 ; H.u.Ch. 1940 blz. 33. 
8) Zie noot 6 en 7. 
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Het niet begrijpbaar zijn van het levensgehalte doet niets af aan 
het feit, dat het door iedereen „geschaut" wordt. Wie zich de 
aard der uitdrukkingsbeelden, die aan het „Schauen" van het 
gehalte ten grondslag liggen, klaar voor de geest haalt, kan zich 
oefenen en een groeiende zekerheid winnen bij de bepaling der 
waarde en bij het treffen der keuze tussen de positieve en nega
tieve betekenis der objectieve kenmerken. 1 ) 

») Gr.d.W.v.A. Ы2. 298. 
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STELLINGEN 

ι. 
Bij testonderzoek moet de qualitatieve analyse van het intelligente 

handelen de onmisbare criteria verschaffen ter verificatie van het 

gevonden intelligentie-quotiënt. 

II. 

Een intelligentie-onderzoek volgens Goodenough gaf op 60 vrou

welijke Bantu-negers (Uganda) van 12 tot 28 jaar een gemiddeld 

I.Q. van 72 (frequentietabel: M = 72,25; «r = 22,79; W . F . 

= 15,37. Centrale waarde = 71). Het grote verschil met het 

gemiddelde in Europa wijst op gebreken, die de gebruikelijke in

telligentie-schalen in het algemeen hebben ten aanzien van hun 

bruikbaarheid bij uiteenlopende culturele verhoudingen. 

III. 

Het eerste sociale gedrag van het kind ontwikkelt zich vanuit 

gemeenschappelijke actie. 

IV. 

De leer der dichotomie der bewustzijnsverschijnselen vindt steun 

in Klages' uiteenzettingen omtrent de verhouding van gevoels- en 

strevingsleven. 

V. 

De phaenomenologische houding ten opzichte van het kenobject 

sluit niet een idealistisch standpunt in. 

VI . 

De opvatting van Dr. D. Wiersma, volgens welke een strafbaar 

feit moet worden toegerekend, naarmate het blijk geeft van een 

slecht karakter, is niet houdbaar. 










