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HOOFDSTUK I
INLEroiNG
In een der gastcolleges, die Α. Gelb in 1935 gaf aan de Uni
versiteit van Lund, besprak hij uitvoerig een geval van optische
agnosie. En hij vond het nodig om een rechtvaardiging te geven
voor het lang verwijlen bij één enkel geval :
„Men heeft dikwijls gemeend dat de zekerheid van een bevinding afhing van het aantal onderzochte gevallen. Hoe meer gevallen, zo zei men, hoe zekerder het resultaat. Dat is soms zeer
juist, b.v. bij vraagstukken van statistische aard. Maar bij de
grondige analyse van een storing moet men met deze opvatting
voorzichtig zijn. Een spreekwoord zegt : Honderd grijze paarden
maken nog geen schimmel. Als men een wit paard zoekt, heeft
men niets aan de honderd grijzen ! Ik kan het hier niet nalaten
een gesprek tussen Eckermann en Goethe weer te geven. Eckermann vroeg aan Goethe, wat hij onder een wet verstond ; waarop
Goethe antwoordde : „Het enkele geval ; en de uitzonderingen —
dat zijn de millioenen andere gevallen". W a t bedoelde Goethe
daarmee ? Het enkele geval, waaruit een theorie te voorschijn
springt en waaraan ze te demonstreren valt, terwijl er millioenen
andere gevallen kunnen voorkomen, waar men theoretisch niets
mee beginnen kan. Honderd onderzochte zieken, die bepaalde
symptomen in een niet-praegnante vorm tonen, zijn theoretisch
zonder belang in vergelijking met één praegnant geval dat, grondig
onderzocht en werkelijk begrepen, meer stof en betere gezichtspunten voor een vruchtbare theorie geeft dan die andere honderd
patiënten" 1 ).
Een praegnant geval
In dit boek wordt ook slechts één geval, waarin spreken en
verstaan van gesproken taal gestoord was, uiteengelegd, maar het
kan voor vele andere gevallen opheldering geven. Het praegnante
van het geval bestaat hierin, dat het wijst op een in alle sprekend
1

) A. Gelb, Zur medizinischer Psychologie und Philosophischen AnthropO'
logie, in Acta Psychologica III (1937), blz. 223-224.
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en luisterend gebruik van taal aanwezige verrichting, die zelf in
het normale gedrag de aandacht niet trekt. De storing brengt
deze verrichting als een noodzakelijke component naar voren en
verrijkt daarmee onze kennis van het normale. Blijft die component echter achterwege, of is hij versterkt of verzwakt, dan
verandert hierdoor het taalgebruik abnormaal in een of andere
richting. De storing dient ons m.a.w. als hulp- en demonstratie'
middel voor het normale. Daarbij willen we evenwel in het nofmale
gedrag niet zo maar zonder meer aanwezig achten, wat we in het
abnormale vinden.
Een praegnant geval stelt een probleem scherp. Het geval, dat
wij gaan behandelen, doet dit aldus : Er was een jongen, die
horen kon, maar niet luisterde ; die in staat was tot de uitvoering
van spreekbewegingen, maar eerst laat tot spreken kwam. W e l k e
was de reden, dat hij de mogelijkheden, waarover hij beschikte,
niet gebruikte ? Het gebruiken van de capaciteit tot spreken en
verstaan van gesproken woorden en zinnen, schijnt een bijzondere
geschiktheid als voorwaarde te onderstellen. Bij het kind, dat gaat
verstaan en leert spreken, moet die voorwaarde vervuld zijn. W a t
is ze ? Daarvan is weinig bekend. Als wij daarover beter waren
ingelicht, zou het begrijpelijker worden dat alle spreei-taal bij
dieren ontbreekt.
De oorzaken van gebrekkig spreken en van niet spreken en
niet verstaan kunnen zeer vele zijn. W e zullen daar rekening mee
moeten houden, als wij het geval, dat ons ten dienste staat, aan
een gedetaileerd onderzoek gaan onderwerpen.
Eerste gegevens
Hier volgt een eerste beschrijving van ons geval. Piet S., geboren
in Maart 1928 als derde kind van een eenvoudig middenstandsgezin,
had tot zijn vierde jaar niet gesproken. De ouders, die doofheid vreesden,
lieten hem door een huisarts onderzoeken en ontvingen als antwoord
een bevestiging van hun vermoeden. Hij werd in April 1932 in een
doofstommeninstituut geplaatst. Daar merkte men al aanstonds op dat
hij niet doof was. Hij was er zeer lastig : hij spuwde aan tafel zijn eten
uit, sloeg, kneep, krabde en beet andere kinderen. Daar men hem bij
de anderen niet hebben kon, werd hij reeds na enkele weken naar huis
teruggezonden. Nu merkten ook de ouders, dat hij horen kon. Een kinderarts meende echter nog dat hij doofstom was.
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Uit mededelingen van de ouders weten we aangaande de voorgeschiedenis het volgende. Piet was thuis zeer lastig en gevaarlijk voor
de andere kinderen. Hij vernielde veel. In de tijd vóór zijn geboorte
was zijn moeder erg zenuwachtig geweest door allerlei drukte. Een twee
jaar jonger broertje is doofstom en achterlijk, een vier jaar jonger
broertje is ook enigszins achterlijk. (Dit bleek eerst in 1938). Uit het
voorgeslacht is bekend dat een oom van den vader een tweeling had,
die beiden zwaar achterlijk waren. Een broer van de moeder had een
doofstom kind. Een oud-tante van den vader was „niet goed bij 't hoofd"
en een broer van den vader „was niet normaal".
In Februari 1934 werd Piet psychologisch onderzocht, om opgenomen
te worden in een school voor B.L.O. Het verslag van dit onderzoek vermeldde, dat hij slechts de klanken tok-tok sprak, die hij met gebaren
begeleidde. Hij verstond zijn eigen naam en de woorden „papa" en
„fiets". In zijn gedrag viel op een vreemde disharmonie. Hij vertoonde
een intelligent gedrag, bleek goed geconcentreerd, maar in alles, wat met
taal en sociaal contact samenhing, was hij ver achter.
Piet werd op de school voor B.L.O. toegelaten, waar de eerste vijf
maanden niets met hem was aan te vangen. Als de Zuster maar bij hem
in de buurt kwam, zette hij al een keel op en was dan vooreerst niet
stil te krijgen. Alles wat vreemd was, maakte hem angstig. Langzamerhand werd hij echter kalmer, hij keuvelde, waarbij de enige klanken
waren „tok-tok". De Zuster kon hem enkele woorden leren, echter
alleen die voor eetbare en bewegende dingen zoals : auto, fiets, spoor,
poes, vliegmachine, kip, vogeltje, banaan, appel, peer, koek, chocola enz.
Na enkele maanden kende hij ongeveer twintig woorden. Hij bezigde
die echter aanvankelijk niet spontaan. Toen hij na enkele maanden ook
tot spontaan gebruik overging, voegde hij er steeds tok-tok geluiden
aan toe. Hij kwam b.v. bij de Zuster: „tok-tok auto tok-tok kapot".
Al gauw ging hij toen zelf namen vragen : hij droeg allerlei voorwerpen
aan en keek met vragende blik naar de Zuster. Noemde ze de naam,
dan ging hij deze zelf inoefenen.
In dit stadium leerden wij hem kennen. Hij maakte een normale
intelligente indruk : een aardig kereltje, dat in veel dingen zeer
handig is en zich gemakkelijk bij een volwassene aansluit. Daar
dit zo'n scherpe tegenstelling vormde met zijn beperkte taalbeheersing, besloten we het geval in studie te nemen.
De summiere schets, die wij in het verslag van het onderzoek
met nadere bijzonderheden zullen aanvullen, geeft den ingewijde
de diagnose in de mond : een geval van psychische doofheid.
Goed, maar wat is dat ? W a t is het gebrek in concreto, dat door
dit etiket wordt gedekt ? Tot hiertoe werd het meestal toegedekt
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met die aanduiding. W e zullen trachten er een gespecificeerde
inhoud aan te geven.
De draad van ons onderzoek
W e hebben daartoe het gedrag van Piet in alle richtingen
onderzocht. Uitgaande van de merkwaardigheden, die iedereen
kon opmerken, hebben we getracht andere tekenen te vinden, die
minder opvallend waren. De aard der verschijnselen deed zeer
verscheidene mogelijkheden van verklaring vermoeden. Hiermee
was de verdere gang van het onderzoek aangewezen. De verschillende mogelijkheden moesten één voor één worden getoetst
om tenslotte tot een hypothese te komen, die door de uitsluiting
van verschillende verklaringen en door de meerdere kennis van
het geval aan de hand werd gedaan. De gevonden verschijnselen
moesten onder het licht van de hypothese bekeken worden en
omgekeerd moest van daar uit verder gezocht worden. Zo kon de
hypothese een zeer scherp toegespitste theorie worden.
Bronnen
W e hebben gegevens gezocht en verkregen, waar deze maar
te vinden waren. De opmerkingen van personen, die met Piet in
contact kwamen, ouders en onderwijzeressen, zijn critisch en voorzichtig gebruikt 2 ). En hun aanwijzingen zijn aangevuld door
eigen observaties.
Medisch onderzoek van gehoor, neus en keel, gezichtsvermogen
en neurologische processen is geschied door specialisten 3 ) .
2

) We willen hier uiting geven van onze erkentelijkheid voor de nooit
falende hulp van de Eerw. Overste en het onderwijzend personeel van de
Si. Johannesschool voor B.L.O. te Nijmegen. Dat wij dit onderzoek konden
doen en dat we vooruitgang konden bereiken bij Piet, is voor een groot deel
aan hun bereidwilligheid en paedagogische tact te danken. Tevens willen we
hier onze dankbaarheid uitspreken voor de steun, die ons door medestudenten
en door den instrumentmaker van het Psychologisch Laboratorium, den Heer
P. Peters geboden werd.
3
) Gehoor, neus en keel werden onderzocht door Dr. E. Schreurs, het gezichtsvermogen door Dr. ƒ. Hoefnagels, het medisch en algemeen neurologisch
onderzoek werd verricht door Dr. A. Meyknecht, allen te Nijmegen. Wij betuigen hun hier onze oprechte dank voor de bereidwilligheid, waarmee ze hun
kermis en ervaring ten onzen dienste stelden.
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W e hebben gestandaardiseerde testseries benut, die werden
afgenomen in tegenwoordigheid van den leider van het onderzoek4).
Vele gegevens zijn verkregen door experimenten. Voortdurend
deden zich in het verloop van het onderzoek problemen voor, die
alleen door daartoe geëigende proeven konden worden opgelost.
Hierbij was de scherpe vraagstelling van het grootste belang.
Het best komt men tot resultaten wanneer de situatie zo geschapen kan worden, dat tweeërlei reactie mogelijk is en de toestand van den p.p. bepaalt welke optreedt. Maar ook dan komt
men ondanks zorgvuldige voorbereiding nog herhaaldelijk voor
verrassingen te staan. Er blijken b.v. andere reacties mogelijk.
Een onvoorziene reactie of een onverwachte typische modificatie
heeft soms de gehele gedachtengang in een bepaalde richting gestuurd. Dat zal uit het vervolg blijken.
Het nagaan van storingsmogelijkheden
W a n n e e r men de inhoud van een verhandeling over spraakstoornissen doorbladert 5 ), krijgt men reeds een indruk van de vele
gebreken, die de oorzaak kunnen zijn van stoornissen in de
spraakontwikkeling. Dat hoeft ons niet te verwonderen. Onder
de gedragswijzen van den mens neemt immers de spraak een
centrale plaats in, en wel in dubbele zin : vooreerst als een gedrag, waarmee de mens vele andere werkzaamheden van anderen
en van zichzelf leidt en dient, maar ook als wijze van handelen,
waarin velerlei activiteitswijzen vervat zijn. W a a r ingewikkelde
organisatie vereist is, kan velerlei storing optreden.
O p sensorisch gebied, in het waarnemen door middel van ge4
) Deze testserie's werden afgenomen door Dr. W. Willems, ten tijde van
het onderzoek assistent aan het Psychologisch Laboratorium der R.K. Universiteit te Nijmegen. Wij weten hem grote dank voor deze en andere diensten,
die hij ons bij deze studie bewees.
5
) b.v. M. Nadoleczny, Die Sprach' und Stimmstörungen im Kindesalter,
Bd. V Handbuch der Kinderheilkunde (Pfaundler und Schlossmann) Leipzig, 1926.
Sara M. Stinchfield, Speech Disorders, A psychological study of the vanoies
defects of speech, Londen 1933. Of ten onzent het kleine, practische boekje :
Α. Goeman, Remmingen en Storingen van de Kinderspraak, Den Haag z.j.
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hoor-, gezicht', tast- en trillingsindrukken, kan een oorzaak liggen
van een gestoorde spraakontwikkeling. Ook in de motoriek, want
deze is nodig voor de spraak als medeconstituerende factor voor
sensoriek, maar ook als mogelijkheid tot beheersing der spraakorganen. Het spreekapparaat moet anatomisch in goede staat zijn,
de spieren moeten goed kunnen werken, en de bewegingswijzen
geordend kunnen worden, geremd of gereleveerd, in functie van
de dynamische schemata 6 ). Voor het sprekend en begrijpend gebruiken van taal is vervolgens intelligentie nodig. Wie spreekt,
heeft iets te zeggen, al 'is het nog zo onbeduidend, en wie verstaat moet begrijpen. Wij zouden tenslotte niet spreken, als er
geen aandrift, beweegredenen, strevingen en affecten waren,
die ons tot spreken brengen.
Een tekort op elk van deze gebieden beïnvloedt het spreken.
Meestal volgt een vervormde spraakontwikkeling. Soms vindt
die ontwikkeling in het geheel niet plaats, zoals bij doofstommen.
Maar het sprekend en luisterend taalgebruik zal niet licht geheel uitblijven, ook al zou één enkele activiteitswijze uit zijn gevallen. In de eenheid van het proces heeft elk der onderscheiden
werkzaamheden een wezenlijke functie : ze werkt remmend of
bevorderend op andere werkwijzen. Wil bij het uitvallen van één
der normaal aanwezige activiteitswijzen het geheel toch tot stand
komen, dan moet er een compenserende werking worden opgeroepen. Deze heeft dan als eigenschap dat ze geschikt is om de
uitgevallen werkwijze over te nemen, zonder nochtans daar op
de eerste plaats voor te zijn aangelegd. Compensatieverrichtingen
wijzen er op dat bepaalde psychische functies groepen vormen, dat
er een ordening is volgens overeenkomst en verschil.
Storingsoorzaak oí symptoom
Na deze beschouwing zal het duidelijk zijn hoe voorzichtig wij
moeten zijn in het interpreteren van opvallende verschijnselen bij
het analyseren van een concreet geval. Men mag niet te snel van
storingsoorzaafc spreken. Wanneer wij boven dit woord gebruikten,
e

) We bedoelen met dit woord, wat men in taalkundige kringen ten onrechte vaak bewegingsvoorstelling noemt, vgl. Th. Ratten. La Gestalt comme
principe fonctionnel dans la conduite humaine, in : Onzième Congrès international de Psychologie, Paris 1938, blz. 327.
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bedoelden we daar voorlopig niet meer mee dan een conditie, een
aanleiding tot vervorming van het taalgebruik.
Een gelijke moeilijkheid, waarvoor wij herhaaldelijk komen te
staan, is deze : Hoe zullen de veranderde verschijnselen, die wij
in het gedrag vinden, genoemd moeten worden : symptoom of
oorzaak ? Er zijn symptomen, die zoals de compensatieverschijnselen direct een oorzaak indiceren, andere die op zijn hoogst
een verwijderd verband verraden. Bij een geval als dit, waarin
een kind aan specifiek menselijke prestaties heeft ingeboet, zodat
het 'niet klaar kon komen met enige gewone eisen, die de omgeving hem stelt, en het kind zelf die opgaven niet eens erkent,
ligt het voor de hand dat een groep verschijnselen slechts indirect
op het fundamentele gebrek wijst. Wij denken hier aan toestanden van opwinding en angst, aan koppigheid en doordrijven
van eigen mening. W a a r a a n is die groep van verschijnselen te
onderscheiden ? Men kan zeggen, nu ja, dat spreekt van zelf, dat
koppig verzet niet de oorzaak kan zijn van gebrekkig taalgebruik.
Wij aanvaarden dat graag, maar waar ligt de grens tussen oorzaak en symptoom? Het is niet gemakkelijk een scherp criterium
te vinden. De wetenschappelijke bedachtzaamheid gebiedt ons
voorlopig, vooral waar Piet zelf geen idee heeft van zijn toestand,
elk symptoom als ernstig op te vatten. V a n te voren weet men
niet wel verschijnsel wel belangrijk is en welk niet. W i e er
anders voor gaat staan, loopt het gevaar toe te geven aan de
neiging om onmiddellijk een verklaring te zien. Een voorzichtige
systematische twijfel in de beoordeling van de verschillende
symptomen maakt een analyse zeer moeilijk. Gelukt het echter
in deze houding de analyse door te voeren, dan bestaat er kans
om tot een lichtbrengende theorie te komen.
Functionele gedragseenheden
De persoon, die spreekt en hoort, moet niet alleen de afzonderlijke activiteitswijzen, die daarvoor nodig zijn, apart kunnen
uitvoeren, maar hij moet ze tegelijkertijd gebruiken onder een bepaalde gerichtheid. W a n n e e r men luistert naar een ander moet
men zich meer of minder stil houden, zich een idee vormen van
wat hij zegt, zich voorstellen wat hij beschrijft, zich herinneren
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wat men al weet, enz. Spreken en verstaan zijn functionele gedragseenheden.
Het is dus niet voldoende voor een volledig onderzoek om
zich te beperken tot de afzonderlijke verrichtingen in sensoriek,
motoriek, intelligentie en streving. Ook moet worden nagegaan
of en in hoeverre bij Piet die verscheiden enkelvoudige acties in
één actiegeheel zijn opgenomen. Het is immers theoretisch denkbaar dat Piet de verscheiden verrichtingen één voor één onderzocht behoorlijk verricht, maar ze toch niet alle ondergeschikt in
hun juiste functie bij spreken en verstaan weet te gebruiken.
Al moeten we bij een onderzoek eerst de afzonderlijke activiteiten onderzoeken, we mogen bij de waardering der daarbij verkregen resultaten nooit vergeten, dat uiterlijke waarneming,
bewegingen, zinnelijk geheugen, strevingen en affecten op de
eerste plaats functioneel bepaald zijn, en zij eerst in tweede instantie
hun waarde en wezen ontvangen van de physiologische gesteltenis
van de organen en van de verschillende soorten physische verschijnselen 7 ). Bij verschillende uitrusting van de zintuigelijke
apparaten zijn hun functiewetten overeenkomstig. Bovendien is het
instrumenteel gebruik van de zinnelijke gegevens en het toepassend gebruik van bepaalde bewegingswijzen datgene wat werkelijk voorkomt.
7
) „Gesetzmäszigkelten der Funktionen des Sehens, Horens, können bestimmt
werden unabhängig von den bestimmten Reizung und Beschaffenheit des Sinnesorgane . . . . Diese Funktionsgesetze sind auch bei der verschiedenen Ausstattung
bei verschiedenen Tieren weithin dieselben und haben in ihrer Eigengesetzmäszigkelt erforscht zu werden." M. Scheler, lieber Selbsttäuschungen, in Ztschr. f.
Patho-psychologie I (1912) blz. 127, noot 2.

H O O F D S T U K II
ONDERZOEK DER AFZONDERLIJKE F U N C T I E S
W e zullen nu de afzonderlijke functies nagaan en waar wij
een gebrek aantreffen, zullen wij overwegen of dat gebrek een
stoornis in de spraakontwikkeling kan meebrengen om vervolgens
te zien of dit in het geval Piet S. ook werkelijk is gebeurd.
Gehoorstoomis
Een eerste vraag die men stelt bij een gestoorde spraakontwikkeling is of het gehoor wel goed is. Is het ontvang- en
geleidingsapparaat voor geluidsgolven, het middel waarmee we
horen, wellicht beschadigd ? Het is begrijpelijk en door de ervaring
bewezen, dat doven stom blijven en slecht horenden achter zijn in
het spreken.
Een onderzoek door een keel-, neus- en oorarts toonde aan dat bij
Piet geen afwijking te constateren was. Het trommelvlies, het binnenoor, het orgaan van Corti en de geleiding naar de hersenen bleek in
goede staat te zijn. Dit was een bevestiging van wat we uit observatie
konden vermoeden. Toch werd Piet als kind van drie jaar doofstom
genoemd, en maakt hij nog dikwijls de indruk dat hij niet hoort of slecht
hoort, zodat men geneigd is overluid tot hem te spreken.
Om de feiten goed uit elkaar te houden is het van belang
rekenschap te geven van de aard van het onderzoek.
Physiologische methode voor het onderzoek van het gehoor
W e onderscheiden een physiologische en een psychologische
methode, die voor verschillende doeleinden aangewend worden.
De eerste methode wordt gebruikt om het prestatievermogen van
het zintuig te onderzoeken. Men wil er mee bepalen de individuele
beneden- en bovendrempel of de duurdrempel. Door de vaststelling
van die capaciteiten op een bepaald ogenblik krijgt men een beeld
van de gesteltenis van het orgaan in het algemeen, zoals die is
of ten minste verondersteld wordt te zijn in iedere situatie en op
elke tijd. Men begaat hier licht een vergissing, door een negatieve
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reactie verkeerd te waarderen. Een gedrag immers dat duidelijk
geen reactie bevat op een geluidsprikkel : een fluitstoot, een gesproken woord, klappen in de handen, is meestal niet als stellig
bewijs van beschadiging te gebruiken. Zeker niet als men, zoals
bij Piet, geen duidelijke omschreven opdrachten kan geven.
Veronderstel dat men bij het afnemen van een test achter de rug
van den p.p. *) een revolver zou afschieten, en de p.p., die druk
bezig is met een rekenvraagstuk, reageert zwak, dan mag men
daaruit niet besluiten dat hij doof is. Een positieve reactie
daarentegen, die herhaaldelijk en systematisch geconstateerd
wordt, bevat wel een bewijs voor de toestand van het zintuigorgaan. Het woord systematisch, dat we hier gebruiken, bevat een
eis, die ons brengt tot de psychologische methode.
Psychologische methode voor het onderzoek van het horen
De psychologische methode 2 ) moet ons helpen in het beantwoorden van de vraag : gebruikt de mens de acoustische veranderingen in bepaalde concrete omstandigheden zo, dat hij daardoor
in kennend contact treedt met de omgeving, [d.w.z. dat hij aan
het geluid de dingen herkent, waarvan dat geluid afkomstig is] en
ervaart of een ding zich veraf of dichtbij, voor of achter, onder
of boven hem bevindt. Verandert een bepaald persoon zijn gedrag
in een bepaalde situatie, dank zij de aanwending van de gehoorsindrukken ? Deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden, omdat
hiervoor een uitgebreide kennis van de persoon vereist is.
W i j onderzochten het gebruik dat Piet van velerlei gegevens
maakt in bepaalde omstandigheden.
Als bewijs voor een goed gebruik van acoustische gegevens gelden
de volgende feiten : Piet legt een grote belangstelling voor vliegmachines
aan de dag. In de klas hoort hij ze het eerst aankomen en loopt dan
naar het raam.
Bij een onderzoek hebben wij aan Piet enige geluidgevende voorwerpen
1

) p.p. is proefpersoon ; p.l. Is proefleider.
) De toepassing van de psychologische methode heeft de studie van spraaken taalstoornissen in geheel nieuwe kanen geleld, vgl. H. Head, Aphasia and
kindred disorders of speech. Vol. I Cambridge, 1926 en R. Thiele, Aphasie,
Apraxie, Agnosie, in Handbuch der Geisteskrankheiten van O. Bumke, Bd. II
Allg. Teü II. Berlin 1928, blz. 243-365.
2
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getoond : een beertje, dat bromt, een piepend eendje, een belletje, een
schurende kleerborstel, een rinkelende ketting. De p.l. toont ieder
voorwerp afzonderlijk, en biedt daarbij het geluid aan. Dan moet Piet
zich omdraaien. De p.l. eist de aandacht van Piet op en hanteert weer
de geluidmakende voorwerpen. Telkens moet Piet aanwijzen, welk voor
werp de p.l. heeft gebruikt. De reactie was altijd goed. Dus : hij herkent
voorwerpen aan hun geluid.
Ook verschil in toonhoogte kon Piet goed onderscheiden. De p.l.
heeft een stemfluitje en blaast achter de rug van Piet een hoge f, daarna
een lage f. Op een papier, dat voor Piet ligt zet hij twee tekens: Λ
en ^ . Het eerste teken wordt aangewezen bij de hoge f, het tweede
bij de lage f. Dit wordt tweemaal voorgedaan. Piet vertoont een gedrag,
dat een teken is, dat hij het begrijpt. De p.l. blaast dan achtereenvolgens
de belde tonen in willekeurige volgorde. Steeds volgt een juiste reactie.
De proef wordt daarna ingewikkelder. Een derde toon, een b (h) wordt
toegevoegd aan de twee vorige, en verbonden aan het teken I I. Na
enige inoefening onderscheidt Piet de drie tonen feilloos van elkaar.
Daarna wordt er nog een a in de reeks opgenomen. W e hadden dus
'~ s Δ Ι Ι Λ· Op 16 aanbiedingen van tonen (de vier genoemde in
f

«

ь

f

willekeurige volgorde geblazen) volgden 10 juiste reacties. De 6 fou
tieve bestonden in verwisselingen van b met hoge f (2 X), a met lage f,
a met b, en b met a.
Een toon overnemen kan Piet echter niet. Herhaalde pogingen daartoe
mislukten steeds.
Nog sterker pleit voor het gehoor dat hij woorden verstaat (vanaf
zijn zesde jaar), dat hij de vraagtoon van een zin onderscheidt, dat hij
plezier toont in allerlei geluiden, vooral in muziek, en bovendien dat hij
als een hoorder behandeld kan worden.
Vermomming der resultaten door
andere uitdrukkingsmiddelen
Hebben we ons niet vergist? W e moeten rekenschap geven
van de mogelijkheid om juist te reageren op woorden en zinnen,
zonder dat deze verstaan worden. Een gebaar kan begrepen
worden, een gezichtsuitdrukking afgelezen, een situatie aangevoeld.
Doofstommen zijn dikwijls meesters in het aflezen van een klein
gebaar met één vinger gemaakt of van een haast onmerkbare
hoofdbeweging, die de aandacht in een bepaalde richting stuurt.
Men moet om dit te vermijden achter den p.p. gaan staan als
men hem toespreekt of zulke opdrachten gebruiken, waarin de
woorden niet een te raden deel zijn van de reeds aanwezige
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situatie, maar een nieuwe, geheel andere situatie scheppen. W a n neer men b.v. in een kamer komt en tegen den p.p. zegt : „Geef
mij een stoel" is het goed mogelijk, dat hij een stoel brengt zonder
de opdracht verstaan of zelfs zonder ze gehoord te hebben. Als
men hem echter zegt : „Breng je rechterhand aan je linker
schoen", dan wordt door deze woorden een geheel andere situatie
geschapen, waarin de p.p. alleen juist reageren kan, als hij de
zin heeft verstaan.
W e hebben met deze mogelijkheden voortdurende rekening
gehouden. W a n n e e r we dus feiten vermelden van goed horen,
is daarbij ingesloten dat de resultaten niet vermomd zijn op de
wijze, die hier is aangegeven.
Vermomming door het gebruik van trillingseifvaring
W e kunnen over het horen van een bepaalde persoon ook een
verkeerde indruk krijgen, als we niet denken aan de trillingsgolven en aan de beengeleiding 3 ). De ervaring van trillingen
dient als hulpmiddel bij het herkennen van voorwerpen bij het
tasten, en ook bij geluidsdingen. Iedereen kan het constateren bij
diepe orgeltonen. Het trillen is hierbij duidelijk waarneembaar als
trilling.
Theoretisch kan men zich de verhouding van deze wijze van
kennen tot de kennis door middel van het gehoor op verschillende
wijze voorstellen. Er is op dit gebied nog weinig geëxperimenteerd.
Het trillingsgevoel kan sterk ontwikkeld zijn tengevolge van een
slecht gehoor (compensatie). Het gehoor kan gebrekkig zijn ten
gevolge van overheersende relevantie van de ervaren trillingen
of door het ontbreken van de trillingsmomenten. W a n n e e r we
deze mogelijkheden zien, zullen we de trillingservaring niet alleen
onderzoeken als vermomming maar ook als oorzaak van een
slecht gehoor.
Volgens G. Bárczi 4 ) worden in normale gevallen de klinkers
a, o en u (oe) wel onderscheiden aan hun trillingskwaliteit, maar
niet e, i, ö en ei. Bij het onderscheiden van de eerste groep klinkers
wordt de geluidstrilling als een kwalitatief geheel waargenomen.
3

) vgl. D. Kafz, Der Vibrañonssinn. 1926.
) Gusí. Bárczi, Hôrerwtchen und Hörerziehen, Salzburg, ζ.}., idem, Suntomutuas corticaíis, Budapest, 1934.
4
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Bij Piet kan het horen niet alleen berusten op trillingsgevoel en beengeleiding. De keuze van hoge tonen bij het onderzoek van het gehoor
en het verstaan en juist onderscheiden van woorden met e, i en ü, en
met de betekenis bepalende medeklinkers, sluiten dat uit.
Zou een stoornis op dit gebied de gestoorde spraakontwikkeling
kunnen verklaren ? Het trillingsgevoel als component van de
tastzin is bij Piet zeker intact. Hij onderscheidt op het tastgevoel
zeer goed. Ook de beengeleiding werkt normaal. Dat bleek in het
onderzoek door Dr. Schreurs. Een stemvork werd op zijn schedel
gezet, zijn blikrichting was normaal. Verder verband hebben we
niet onderzocht. Het leek ons om geen enkele reden nodig.
Vormonderscheiding
W e weten nu dat Piet acoustische gegevens in experimenten,
waar de aandacht op het geluid was gericht, en ook in het dagelijks leven, gebruiken kan. Daarmede! is tevens aangewezen dat
hij in het acoustische vormen onderscheidt. Vanwege het grote
belang van het onderscheiden van vormen voor het kennen,
hebben wij het nuttig geacht dit apart te behandelen 5 ). Een gebrekkig onderscheiden van vormen beïnvloedt de gehele ontwikkeling, dus ook de spraakontwikkeling. Vluchtigheid van opvatting kan oorzaak zijn, dat een kind over het algemeen een vlotte
indruk maakt en toch door gebrek aan fijne onderscheiding zeer
achter raakt in de ontwikkeling.
Is Piet wel voldoende in staat tot het onderscheiden van vormen ? Op
visueel gebied ongetwijfeld. Op school munt hij uit door nauwkeurig
werk. Hij heeft lezen geleerd volgens de globaalmethode en onderscheidde op 7 ; 6 e ) de woorden zeer goed. Hij schrijft zeer netjes, al
verstaat hij de zin niet. Ten overvloede een experiment.
Op tafel staan naast elkaar 5 kleine doosjes. Op ieder doosje wordt
een papiertje gelegd (12 X 8.5 cm.), verschillend in kleur, kleurverzadiging, vorm, figuur en plaats van figuur. Onder een bepaald papier
wordt, terwijl Piet toeziet, een stukje chocola verborgen en de aandacht
wordt gevestigd op het verband : dit papiertje en de snoep. Dan moet
hij zich omdraaien, de doosjes worden verwisseld. Daarna moet hij
aanstonds aanwijzen waar de chocolade ligt. Doet hij het goed, dan krijgt
hij de chocolade.
5
e

) Vooral de Gestaltpsychologie heeft dit duidelijk gemaakt.
) 7 ; 6 Is 7 jaar en 6 maanden.
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W e hebben deze proef in 5 reeksen gedaan.
Reeks 1: 5 papiertjes van verschillende kleur. De reactie was altijd
goed.
Reeks II : 5 blauwe papiertjes van verschillende kleurverzadiging. Piet
wees steeds de verkeerde aan.
Reeks III : 5 papiertjes met verschillende venstervormen. De eerste
twee keer wees hij verkeerd, daarna altijd goed.
Reeks IV : 5 papiertjes met geometrische figuren. Alle reacties waren
goed.
Reeks V : 5 papiertjes waarop rode cirkeltjes op verschillende plaats
aangebracht waren : Alle reacties waren de eerste keer goed.
Uit deze resultaten blijkt een goede visuele vormonderscheiding,
Ze getuigen tevens van een goed onmiddellijk geheugen op visueel
gebied.
Ook op het gehoor is zijn vormonderscheiding zeer betrouwbaar, althans wanneer het woorden betreft, die hij kent. Deze beperking is niets ongewoons ; zinloze klanken, die veel op elkaar
lijken worden ook door volledig normale mensen gemakkelijk
verward.
In een onderzoek was hem, met demonstratie van het gereedschap,
het woord „boor" geleerd. Piet had het woord nooit leren lezen. Hij kon
het echter nazeggen, nadat het enkele malen was voorgezegd, en hij
voegde er aan toe „gaatje maken". Wij probeerden hem „in de war te
brengen" door „boom, boos, boot", woorden die hij kende, in de betekenis van boor te gebruiken. Hij merkte het telkens en protesteerde
heftig, b.v. door een boot of boom aan te wijzen. Ook bij andere woorden
hebben we dit experiment dikwijls herhaald en altijd met hetzelfde resultaat.
Motoriek
Spraakstoornissen kunnen vervormingen of vergroeiingen van
strottenhoofd, keel, gehemelte, adenoide vegetaties, te grote tonsillen, verlammingen enz., als oorzaak hebben. Dergelijke anatomische afwijkingen zijn medisch gemakkelijk te constateren. Bij
Piet was van al deze afwijkingen niets te vinden.
Trouwens hij kan spreken. Van af zijn 6e levensjaar leerde hij woorden
zeggen zonder chirurgisch ingrijpen en zonder spraaklessen. Hij oefende
zelf het zeggen van enkele woorden in en maakte daarin vorderingen.
Er komen weliswaar vervormingen voor in zijn spreken : „sleeuw" voor
sneeuw, „potterij" voor batterij „nits" voor niets. Hij kan echter als men
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blijft aandringen alle woorden, behalve enige zeer lange, goed nazeggen.
Hij broddelt niet, stottert noch stamelt, en hij heeft geen Sigmatismus.
Hebben we wellicht te doen met een functionele storing ? Het
komt voor dat patiënten, terwijl anatomisch het spreekapparaat
onbeschadigd en het gehoor goed is, toch niet spreken kunnen.
Deze z.g. hoorstomheid 7 ) is in fvele gevallen als onderdeel van
een algemene motoriekstoornis te beschouwen. Ingewikkelde, fijn
gecoördineerde bewegingen kunnen niet uitgevoerd worden. Het
is een motorisch infantilisme : bij het lopen wordt de voet niet
neergezet in een afrollende beweging, maar komt plomp terecht
op voorvoet of hiel, er is geen gekruiste symmetrie van arm- en
beenbewegingen maar een rukmatig lopen, het grijpen naar
kraaltjes of munten geschiedt met de handpalm en met de binnenzijde van het eerste vingerlid, niet met de toppen van de vingers.
De hand grijpt alsof ze niet voldoende geleed en naar de vingers
toegespitst! is. Er is ook weinig differentiatie in de mimiek, de
overgangen zijn armelijk, het gebaar om aan te wijzen is onjuist
of ontbreekt. In zo'n geval is het begrijpelijk dat de zo ingewikkelde spreekbewegingen ook niet uitgevoerd kunnen worden.
D e kentekenen voor de hoorstomheid, die gewoonlijk aangehaald worden, zijn de volgende. De patiënten begrijpen de taal
wel, maar kunnen zich er niet sprekend van bedienen. Er zijn
geen neurologische afwijkingen. De intelligentie-graad is niet
abnormaal laag. De motoriekstoring is aanstonds zichtbaar in een
druk en ondoelmatig bewegen. De algemene indruk is die van
schuwheid.
Het hier geschetste beeld lijkt niet op Piets toestand. W e laten
nog buiten kwestie dat hij taal verstaat. Hij spreekt tegenwoordig
veel en kent veel woorden. V a n belang is hier, dat bij neurologisch
onderzoek geen tenkele afwijking gevonden is : geen der reflexen
ontbreekt ; geen enkele is abnormaal hevig. Maar zijn algemene
motoriek zou afwijkingen kunnen vertonen, die samenhangen met
7
) Vgl. F. O. Bntyning, Over hoorstomheid, Amsterdam, z.j. We hebben ons
voor een groot deel aan deze studie gehouden. Vgl. Th. Heller, Hörstummheit,
in Arch. d. ges. Psych., 77 (1930), blz. 265-273. De term „hoorstomheid" wordt
zeer verschillend gebruikt. Ook psychische doofheid wordt er soms onder verstaan. Vgl. W. Kubemeger, Beitrage zur Frage der Hörstummheit, in Deutsche
Sonderschule III, blz. 256.
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zijn gestoorde spraakontwikkeling. Het is echter ook mogelijk, dat
alleen het motorisch gebied van de spraak gestoord is. Dan
zouden we een motorische aphasie hebben. Hierover spreken we
later. W e zullen hier een beeld geven van zijn motorisch gedrag.
Zijn bewegingen zijn vlot en sierlijk : in gymnastiek bij ballen gooien en
vangen, springen, houdingen aannemen, is hij zeer vaardig. Hij voert
bewegingen uit boven zijn leeftijd. Zijn gang en evenwichtsverrichtingen
zijn normaal. W e hebben deze gegevens nader getoetst in een onderzoek met de psycho-motorische-testserie van Oseretzky 8 ). Een betrouwbare leeftijds-coëfftcient was daarmee niet te verkrijgen ; Piet verstond
de opdracht vaak niet en hield allerlei bewegingen en houdingen niet
lang genoeg vol.' Wanneer we hem de opdracht gaven op één been te
gaan staan, volhardde hij niet in die houding, maar voerde er bewegingen
bij uit, die in de gymnastiek daarmee verbonden werden. De algemene
indruk was evenwel dat hij in staat was tot alle vereiste bewegingen en
standen : goed evenwicht, goede coördinatie van bewegingen, weinig
meebewegingen bij inspannend werk.
Opvallend is bij Piet ook de wijze waarop hij zich kan bedienen van
mimiek en panto-mimiek. Wij wijzen hier alleen op de mogelijkheid die
we in zijn mimiek en panto-mimiek aangetroffen hebben ; over de omstandigheden, waarin hij deze mimiek gebruikt, zullen we later nog
spreken. Wanneer men Piet een plaat voorhoudt, bootst hij getrouw
gezichtsuitdrukking en houding na' van de mensen, die zijn afgebeeld.
Wanneer een verhaal hem treft, weerspiegelt zijn gezichtsuitdrukking het
gelaat van den verteller. Opvallend in de motoriek van Piet is dat hij
met anderen niet in de pas kan lopen, hij volgt zijn eigen wisselend
rythme ; dat is nu eens vlug, dan langzaam. Op dit verschijnsel zullen
we later nog terugkomen.
W e hebben hiermee de motoriek niet in alle bijzonderheden onderzocht ; uit zijn bewegingen bleek reeds voldoende dat daarin de oorzaak van zijn spraakstoornis niet te vinden was. Alleen het nadoen en
meedoen van verrichtingen, die in de maat geschieden, mislukte. Alle
andere motorische deelprocessen, die in het gewone leven nodig zijn,
vertoonden geen afwijking. Als zodanig is dus de motoriek goed. In het
gebruik ervan echter vonden we dat er, behalve in de spraak, ook nog
afwijkingen waren in het „collectieve maatgevoel".
Intelligentie
De term intelligentie wordt in de empirische psychologie niet
alleen gebruikt voor mensen, maar ook voor dieren. In die ruime
8
) N. Oseretzky. Psychomotorik, Methoden zur Untersuchung der Motorik,
Beiheft 57, Ztsch. f. angew. Psychologie, Leipzig, 1931.
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zin van het woord behoeft. men het gebruik van taal niet te
nemen als criterium voor de intelligentie. Immers dieren kunnen
„intelligent" zijn en zullen nooit tot spreken en begrijpen van gesproken taal komen. Toch zal niemand betwijfelen dat voor taalgebruik een soort van intelligent kunnen nodig is. Welk kunnen
dat is, laten we voorlopig buiten bespreking, we noemen het :
speciale taalintelligentie.
Wanneer we een taalstoornis in verband willen brengen met
intelligentie moeten we ons afvragen: Ie. of de algemene intelligentie aanwezig is ; 2e. of de speciale taalintelligentie niet ontbreekt.
Algemene ¡intelligentie
Voor algemene intelligentie gebruiken we de definitie van
W . Stern9): „De algemene geschiktheid, waardoor de mens kan
beantwoorden aan nieuwe levenseisen met behulp van denkverrichtingen". Een onderzoek naar de intelligentie bij iemand, die
op taal niet reageert, moet geschieden met experimenten waarbij
de taal niet nodig is. Wil men algemene achterlijkheid als oorzaak
van spraakstoornissen zien, dan moet die achterlijkheid zeer groot
zijn. Er zijn immers velen, over wier idiotie geen twijfel bestaat,
en 'die toch nog over een behoorlijk aantal woorden en zinnen
beschikken. Van de andere kant spreken licht-zwakzinnigen en
imbecillen dikwijls niet. De verhouding tussen algemene taalbeheersing en intelligentie is zeker niet eenvoudig. Voor ons doel,
systematische uitsluiting van mogelijke oorzaken van de taalstoornis, zou het voldoende zijn aan te tonen, dat Piet geen zwakzinnig kind is. De ¡enkele vermelding van zijn I.Q. 1 0 ) behaald
in de Pintner-Paterson-Scale geeft dit al aan. Op 9 December 1936
haalde hij onder vrij ongunstige omstandigheden 86 en op
18 October 1937: 115. Het gemiddelde is dan 100. Een nauwkeurige analyse van de resultaten volgt in het zesde hoofdstuk.
Het is echter niet zonder belang verder op de intelligentie van
Piet in te gaan. Vooreerst omdat men kan twijfelen aan de waarde
van het testresultaat in bijzondere gevallen en vervolgens omdat
· ) Psychologie der [ruhen Kindheit, Leipzig, 1930, biz. 378.
10
) I.Q. Is Intelligentle-quotient.
2
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een kijk op de opbouw van zijn intelligentie van groot nut is
voor de kennis van geheel zijn struktuur.
Bij een beoordeling van de intelligentie ligt de waarde van een
testsysteem hierin, dat het een gesystematiseerde observatie is,
die den p.p. een plaats geeft in een intelligentieschaal. Nu is de
ijking van zulk een systeem geschied volgens prestaties in het
normale milieu. W e doen dan ook goed in een bijzonder geval als
dat van Piet de resultaten van de test te toetsen aan de algemene
observatie. W e vroegen aan bevoegden hun oordeel over Piet :
Hij maakt een normale indruk op vreemden, ook op medici, op
psychologen, en op zijn opvoeders. Die indruk steunt op het waargenomen gedrag in bepaalde situaties. Men ziet dat Piet normaal omgaat
met gebruiksvoorwerpen en speelgoed b.v. eetgerei, blokkendoos,
prentenboeken, kruiwagen etc. Hij voert de gewone dagelijkse handelingen zoals eten, aankleden, spelen, naar schoolgaan, goed uit en hij
past zich aan bij de gewone sociale gebruiken.
Zo'n gedrag veronderstelt een spontane belangstelling, het
overzien van vertrouwde en soms ook van onverwachte situaties,
de beheersingsmogelijkheid van willekeurige en automatische bewegingen en een evenwichtig streven en waarderen. Voor een
behoorlijke aanpassing aan de voorkomende omstandigheden van
het dagelijks leven is spreken en verstaan van het gesproken woord
dikwijls niet nodig. Wij volgen het gebeuren in een stomme film
vrij gemakkelijk. Het algemeen verband gaat weleens verloren,
het gedrag echter van de handelende personen wordt uit de
waargenomen situaties voldoende aannemelijk. Het intelligentiebegrip, dat in de psychologie aanvaard is, vereist strikt genomen
niet de normale beheersing van taal. Iemand kan in een z.g.
stomme testreeks een normaal intelligentie-quotiënt behalen.
W e zullen nu enige feiten, die we zelf geobserveerd hebben,
vermelden :
Op technisch gebied vooreerst : bij een onderzoek was een metronoom
in werking gesteld, zonder dat Piet het kon hebben waargenomen. Hij
ontdekte zelf hoe het instrument gesloten werd en kon het in werking
brengen en afzetten na het slechts éénmaal gezien te hebben.
Uit een wekkerklok haalt hij onderdelen en zet ze er weer in, zoals
ze gezeten hadden. Een speelgoedwagentje repareerde hij, handig gebruik
makende van schroevedraaier en spijkers.
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Na schooltijd warmt hij in de regel zelf zijn eten op en dat gaat hem
zeer goed af. Hij bouwt handig met de grote constructiedoos een locomotief, een stoomwals, uit het hoofd of naar model. Hij kan goed
knutselen en ruimt daarna alles netjes op.
Bij een wandeling in een voor hem onbekende omgeving wees de p.l.
hem vragend op een wilde kastanjeboom. Piet zeide : „stanje, niet eten,
ammele (andere) wel eten". Zeer opmerkelijk is ook de wijze, waarop
hij een situatie aanvoelt. Het is moeilijk hiervan een beknopt verslag
te geven. Het best kan men het zo uitdrukken: „men kan hem niet
gemakkelijk voor de gek houden". Toen zijn ouders gingen verhuizen,
wilden ze dit aanvankelijk verborgen houden voor de kinderen. De
nodige voorbereidingen, dié zij troffen, ordenen van kasten, inpakken
van niet onmiddellijk te gebruiken dingen, werden door een oudere broer
en een ouder zusje niet opgemerkt, maar Piet had het begrepen en ging
er op zijn manier naar vragen. De aanvoeling, die ook in de omgang
met normale kinderen vaak zo sterk blijkt en bij intelligente doofstommen
als merkwaardig opvalt, dwingt den onderzoeker tot een normale
houding ten zijnen opzichte. Bij een moeilijke opdracht of bij een onaangenaam deel van een onderzoek moet hij ernstig en eerlijk zijn, want
Piet merkt dat en tracht te ontwijken, wat hem niet aanstaat. Ziet hij,
dat men van hem een flink gedrag verwacht, dan doet hij zijn best, om,
zodra hij voelt dat de aandrang van den p.l. verzwakt, op iets anders
over te gaan. Allerlei aanduidingen worden door hem aanstonds geïnterpreteerd. Toen de onderzoeker met zijn overjas aan hem uit de klas
kwam halen, wist hij dat hij meemocht naar het psychologisch instituut,
nadat dit slechts één keer was geschied. Legde hij het verband wel eens
verkeerd — en niemand zal zich verwonderen daar ook hij zich wel
eens vergist — dan merkte hij dat spoedig en het gelegde verband is
dan ook voor het vervolg onzeker of gebroken. Uit dat alles kunnen
we dus concluderen dat zijn algemene! intelligentie wel normaal was.
Speciale taalintelligentie
De storing in de speciale intelligentie, die voor taal nodig is,
wordt asymbolieii)
genoemd. Het woord wordt bij een dergelijk
gebrek niet als een symbool voor de zaak opgevat. Voor het leggen
van het verband tussen de zaak en het teken en voor het juiste
gebruik van dit teken is een intelligent kunnen nodig, dat bij
een onderzoek van de algemene intelligentie niet behoeft te
blijken. W e moeten om dit te verduidelijken iets over het teken
zeggen.
) Vgl. P. Janet, L'intelligence avant le langage, Paris, 1936.
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Als wij een enkel aspect van een voorwerp gewaar worden
b.v. een gerinkel of een schittering in het duister, dan sluit daar
gewoonlijk de waarneming bij aan van het voorwerp : de vallende
glazen of de glimworm. Zien we rook opstijgen boven een hoge
fauteuil, die met de rugleuning naar ons is toegekeerd, dan weten
we dat dit een teken is van iemand, die daar 'n sigaar zit te genieten. W e hebben hier te doen met een natuurlijk teken.
Het verband kan echter verder verwijderd en meer willekeurig
zijn : de afbeelding voor het afgebeelde. Het herkennen van een
afbeelding vraagt al een intelligentieverrichting, waartoe het dier
en bepaalde idioten niet in staat zijn en die zeker noodzakelijk
is voor het z.g. symboolbewustzijn bij de taal. Is bij het natuurlijk teken het voorwerp, dat we in het teken kennen, aanwezig, in
de afbeelding kennen we iets, dat niet aanwezig hoeft te zijn. Hiertoe is dan ook een voorstellingsverrichting nodig. Bij een onderzoek van een taalstoornis moeten deze elementaire symboolfuncties
betrokken worden. W e zullen onderzoeken of er in de buiten de
taal gelegen gedragswijzen, die een symboolbewustzijn insluiten,
ook een stoornis te vinden is.
Dat Piet het natuurlijk teken juist interpreteert, blijkt uit hetgeen
we gezegd hebben over zijn sensoiiek en intelligentie. Heeft hij nu ook
het voorstellingsvermogen, dat vereist is om een afbeelding als zodanig
te zien? Het blijkt van wel. W e vermelden hier enkel enige gegevens
over de interpretatie van tekens, zowel op visueel- als op auditief gebied. Bij tekeningen die de p.l. voormaakt, vult hij snel het ontbrekende
aan b.v. bij figuur 1 zegt hij reeds „molen", hoewel het voornaamste

Fig. 1

Flg. 2

kenmerk (de wieken) er nog niet is. Bij een tekening van een muts
met pluimen, figuur 2, zegt hij aanstonds „zwarte Piet".
Op auditief gebied vinden we ook iets dergelijks : de onderwijzeres
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speelde op een piano tonen, akkoorden en loopjes. Piet volgde haar
met aandacht. Bij een hoge toon zegt hij : „bel" ; bij een andere iets lagere :
„andere bel". In de school zijn twee bellen, het toonverschil was goed
opgemerkt. Bij lage tonen trekt hij een ernstig gezicht : „boos, politie" ;
bij een diepe toon : „heel boos" ; nog lager : „tienmaal boos" ; bij lage
loopjes : „vliegmachine", bij nabootsing van onweer : „Heertje boos"
(d.i. onweer). Daarna lieten we hem zelf „bel" en „vliegmachine" maken.
Hij deed het goed na even zoeken.
Uit dergelijke reacties blijkt wel dat het geluid op zich in zijn
leven een plaats inneemt, die niet veel afwijkt van het normale.
Hij kent geluiden met betrekking tot voorwerpen, personen en omstandigheden m.a.w. hij gebruikt de geluiden die hij hoort. Toch
is er iets eigenaardigs in zijn gebruik van acoustische indrukken. Dit
ligt in een overwegen van de betrekking tot blijmakende en beangstigende gevoelens, zoals dat blijkt in de juist gegeven uitingen.
Dat Piet afbeeldingen zeer goed kent, blijkt uit de bij het onderwijs
gebruikelijke „Lotto" spelen. De kinderen moeten losse plaatjes op een
grote plaat leggen. Op de kleine en grote staan dezelfde dingen afgebeeld, maar dikwijls niet op dezelfde manier : b.v. op de grote staat
een gesloten auto, op de kleine een open sportwagentje. Piet legt de
plaatjes goed bij elkaar. Daarvóór heeft hij de plaatjes al bij de in de
school aanwezige voorwerpen gelegd. En het volgend stadium, dat door
hem ook goed volbracht wordt, bestaat hierin dat bordjes met de naam
van het voorwerp bij de afbeelding van het voorwerp gevoegd worden.
In z'n 8ste levensjaar had hij bewezen, dat hij wist, dat dingen namen
hebben. Van alles, wat hij zag, vroeg hij de naam. Zodra hij namen
kende, noemde hij de voorwerpen er ook mee en voerde opdrachten
uit, waarin die woorden als enkel woord gebruikt werden b.v. „hamerhalen, jas-ophangen".
Ook het subsumeren van concrete eigenschappen onder algemene
kategorieën bleek ongestoord. Bij onderzoek van aphasielijdeis gebruikt
men hiertoe het ordenert van gekleurde strookjes papier 12 ). Op deze
wijze hebben wij ook Piet onderzocht. Piet ontvangt 75 verschillend
gekleurde strookjes. De p.l. geeft de opdracht : „Rode daar" en wijst
naar een plaats op de tafel. Piet herhaalt de opdracht en begint met
grote ijver uit te zoeken. Bij een oranje papiertje zegt hij : „die oranje"
maar voegt het toch bij de rode. Bij een heel licht-rose strookje zegt
hij „rose" legt het echter niet bij de rode. Toen hij alle rode papiertjes
bij elkaar gelegd had, volgde een gelijke opdracht voor de groene.
іг

) Zie E. Cassirer, Étude sur (e pathologie de la conscience symbolique I,
in Journ. de Psychologie norm, et path. 26 (1929) biz. 314-315.
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Blauw-groene doen hem twijfelen. Hij beslist echter goed. Ook de
blauwe worden daarna door hem bijeengelegd. Als hij een paars strookje
vindt, gaat hij daarmee langs alle blauwvariaties en zegt : „één paars".
De p.l. stoort hem soms door hem een grijs strookje te geven. Piet
zegt dan : „dom". Vervolgens zoekt Piet de gele en grijze strookjes
uit. Nu liggen alle kleuren bijeen. De p.l. laat Piet nu het donkerste
blauw nemen en legt dit op zij. Er onder wordt een lichter blauw geschoven. Piet begrijpt aanstonds de bedoeling : ordening volgens donker
en licht. De opgave is moeilijk want er zijn grijs- en groen-blauwe die
uit de serie vallen. Het eindresultaat is echter goed.
De concrete kleur van de papierstrookjes wordt dus door Piet
gemakkelijk samengevat onder het begrip van de kleur en de concrete nuances onder het begrip van donker en licht. Bij vergelijking van deze verrichting met zijn uitingen bij tonen op een
piano ( zie boven pag. 21 ) zien wij een groot onderscheid : tonen
geven voorstellingen van concrete voorwerpen, die hij er bij
noemt, bij kleuren echter zegt hij bij een rood strookje niet „appel",
zoals sommige aphasie-patienten en primitieven dat doen, maar
toont door zijn gedrag dat hij de kleur als kleur beschouwt. Tot
nu toe hebben we geen afwijkingen gevonden in het symboolbewustzijn. Woorden, gesproken of geschreven waren teken voor
de zaak en werden als teken voor de zaak gebruikt. Uit al deze
onderzoekingen kunnen we concluderen : dat de afzonderlijke elementen van het symboolbewustzijn aanwezig zijn.
Geheugen
Een amnesische storing kan oorzaak zijn van spraakstoomissen.
Het is mogelijk dat woorden niet bewaard worden of dat de
reproductiemogelijkheid verminderd is. Dat woorden niet bewaard
worden is alleen in de reproductie te onderzoeken. Hierbij moeten
wij onderscheiden in gebonden en vrije reproductie. De belangrijkheid vani dit onderscheid is vooral gebleken bij aphasiepatienten, die vaak wel tot gebonden, maar niet tot vrije weergave in staat z i j n 1 3 ) . Het is bij een bepaald geval moeilijk uit
te maken tot welk soort reproductie het behoort. Om te concluderen, dat een gebrek in de weergave een gevolg is van een
13

) Vgl. H. Head, op cit Dl. I blz. 207 vlg.
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geheugenstoornis, is het niet voldoende dat zo'n reproductie-defect
alleen bij woorden voorkomt maar moeten wij het ook bij andere
verrichtingen kunnen aanwijzen. Wanneer een geheugenstoornis
slechts op één gebied gevonden wordt, kan die stoornis niet aan
het geheugen zelf toegeschreven worden.
Om een amnesie bij Piet als oorzaak uit te sluiten is het voldoende, dat hij in het algemeen blijk geeft van een goed geheugen.
Dat er geen zware amnesische stoornis is, blijkt uit de normale
intelligentie, welke wij bij hem gevonden hebben. O p school merkt
de onderwijzeres op, dat hij „zo goed onthoudt". Dit oordeel
hebben wij kunnen bevestigen door proeven zoals die der vormonderscheiding (zie boven blz. 13) en bij het leren van nieuwe
woorden (blz. 14).
Dat we met vrije reproductie te doen hebben blijkt hieruit, dat
hij woorden nazegt en, wanneer men vragend op een bekend
voorwerp wijst, de naam er van noemt.
Strevingen en affecten
T o t nu toe spraken w e over de kenfuncties en de motoriek,
die gestoord konden zijn en zo een taal- of spraakstoornis
conditioneerden. Bij die opsomming zal de lezer begrepen hebben,
dat gewoonlijk de storingsoorzaak moeilijk aan één functie toegeschreven kan worden. Dit geldt nog sterker als we het strevingsen gevoelsleven nagaan. Hieraan is immers eigen, dat het alle
psychische verrichtingen beïnvloedt.
De verrichtingen van het „kennen" vragen een intrinsieke bewegingsfactor, die juist dit kennen doet optreden. W i e waarneemt,
wordt als 't ware aangedreven door een motor. W i e tracht te
verstaan, wat een ander hem zeggen wil, moet daartoe gedreven
zijn, evenzeer als de spreker tot zijn mededeling. Deze speciale
drijfkrachten zijn een specificatie van de algemene streving, welke
aan ieder levend wezen eigen is. Dezelfde, 'die ook de bovengenoemde (blz. 7) compensatie-verrichtingen mogelijk maakt. Juist
deze soort geven ons een goed inzicht in de aard der streving.
Een verlangen naar communicatie met andere mensen zoekt,
indien de normale weg versperd is, een andere weg met andere
middelen en verrichtingen : deze activiteiten krijgen dan een aparte
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waarde ontleend aan het algemeen streven naar communicatie.
In het strevingsleven kan de storing op verschillende wijze
aanwezig zijn. Vooreerst kan de werking van een bepaalde
functie zoveel inspanning vragen of zo vol van onlust zijn, dat het
algemeen streven hierdoor belet wordt. Dan kan compensatie
optreden. Bij hevige keelpijn b.v. zal men misschien niet spreken,
ook al wil men wat mededelen. Men kent echter de verbindingsweg over het gebaar of die van het schrift, waarvan men dan
gebruik maakt. Het kan ook zijn dat men juist geen communicatie
wil ; communicatie krijgt dan een onlustkarakter en dit gaat dan
over op de verbindingsmiddelen. Men ontvlucht dan de mensen
(timiditeit) of wendt zich af (mutisme) 1 4 ) .
Communicatie kan ook iets neutraals zijn, iets zonder waarde
(insociabiliteit bij autisme); een veel voorkomende vorm hiervan
bij kinderen is verwenning. Ten slotte is er nog de hysterie. W e
moeten het in deze samenhang wel behandelen, al spreken we
ons niet uit over haar aard. Het onderwerp is te moeilijk om erin
enkele woorden mee klaar te zijn 15 ). Bekend is hysterische
blindheid.
Wanneer men nagaat of iemand een hystericus is, moet men
onderscheid maken tussen de algemeen hysterische aanleg en de
aanwezigheid van enkele disposities van hysterie. Een bepaalde
dispositie kan aanwezig zijn zonder dat wij te doen hebben met
een hysterische persoonlijkheid.
De algemene streving
Hoe staat het nu bij Piet met zijn streving en affecten ? De
intelligentie-graad, die wij bij hem vonden, sluit in, dat de algemene
14

) De verschillende vormen van mutisme worden behandeld in : J. Waterink
en R. Vedder, Enkele gevallen van thymogeen mutisme bij zeer jonge kinderen
en hun behandeling, in Psychiat. en Neurol. Bladen, 39 (1933) blz. 613-618.
15
) Als kenmerk van de hysterische persoonlijkheid geeft K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie3, Berlin 1923, blz. 350: In plaats van zich met de gegeven aanleg en levensmogelijkheden tevreden te stellen, Is de hystericus geneigd
meer te schijnen, dan hij is, en meer te beleven, dan er te beleven valt. Hij komt
tot gemaakt, theatraal beleven, tot een zich Inspinnen in eigen verbeeldingen
met wisselende tonelen. De lichamelijke symptomen kenmerken zich door buitengewoon intense en continue invloed van de psychische prikkels op de lichamelijke uitdrukkingsbewegingen.
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streving naar ontwikkeling, aan ieder levend wezen eigen, bij hem
niet gestoord is. De gebieden, die door de test onderzocht worden
en waarvan we door observatie kennis krijgen, eisen niet alleen
een specifieke streving, maar ook dat daar achter die algemene
dynamische kracht staat, zonder welke de speciale krachten geen
effect zouden bereiken, ja niet mogelijk zijn.

Bijzondere strevingen
Over de specifieke strevingen is het volgende te vermelden :
vooreerst zijn er de eenvoudige strevingen om het gehoor te
gebruiken en klanken voort te brengen ; m.a.w. gebruikt Piet de
mogelijkheden om te horen en geluid te produceren ?
W e kunnen constateren, dat hij graag geluid waarneemt ; hij luistert
naar een belletje, naar geluidmakend speelgoed, naar het gebrom van
'n waterkraan, naar 't geronk van een vliegmachine : hij is opgetogen
bij het gepiep van een vogeltje 'en bij pianospel. Men ziet dat hij luistert
en wijst anderen op het geluid (niet altijd op het geluidmakend voorwerp). Ook speelt hij gaarne met geluidmakende voorwerpen. Het
luisteren naar natuurlijke geluiden heeft een lustkarakter voor hem. Ook
voor woorden heeft hij aandacht : als men hem wat zegt en hij begrijpt
het niet, dringt hij met een vragend gezicht op den spreker aan. Hij vraagt
namen van voorwerpen en oefent zelf de juiste uitspraak in. Uit deze
en uit andere feiten blijkt duidelijk dat hij zijn gehoor gebruikt, en niets
verraadt, dat er een onlust moet overwonnen worden.
Piet streeft er naar het geluid ook te gebruiken en niet alleen ongearticuleerde geluiden, maar sinds zijn 7de levensjaar ook woorden.
Vóór hij woorden sprak, bracht hij al iiï allerlei toonaarden het toktok-geluid voort. De woorden, die hij kende, wendde hij aan : als hij
thuis wat beleefd heeft, vertelt hij het op school. En als dat niet begrepen
wordt — en dat voelt hij gauw aan — eerst dan probeert hij zijn mededeling te tekenen of te boetseren.
Er is dus een streven naar taalgebruik, dat is naar communicatie
met anderen met behulp van gearticuleerde geluiden. Nu willen
we de vraag beantwoorden of er een voldoende streving naat
communicatie is en of de daartoe benodigde drang naar imitatie
en spontaneïteit aanwezig is. Drang naar communicatie moet zich
openbaren in een uitingsbehoefte enerzijds en weetgierigheid
anderzijds. Welnu, bij Piet vinden we een sterke uitingsbehoefte
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Plet heeft graag dat men met hem bezig is ; hij kruipt graag bij zijn
moeder om b.v. samen plaatjes te kijken ; hij kan allerliefst zijn voor z'n
broertjes en zusjes ; hij houdt van dieren vooral van kleine ; hij toont
zich gehecht aan zijn onderwijzeressen en vertelt en toont haar alles.
Voor den leider van het onderzoek heeft hij een grote genegenheid op
gevat, 't Was b.v. een evenement voor hem, toen deze voor 't eerst bij
hem thuis was geweest ; dat werd direct op school verteld en later kon
zijn moeder met een verbod veel bereiken, als ze er aan toevoegde :
„Pater zeggen". Negatief-affectieve symptomen zijn ook volop aanwezig :
hij is vaak driftig en gevaarlijk voor andere kinderen. Een gloeiende
pook en een bijl heeft hij al eens als argumenten willen gebruiken. Hij
kende nog maar weinige woorden toen hij al heftig begon te schelden.
Toch is hij geen psychopaath : hij kwelt nooit dieren ; neemt nooit iets
weg ; op sexueel gebied werd nooit iets verkeerds geobserveerd, hij kent
zelfs heel goed de kiesheidsgewoontes.
Zijn gedrag zou men zo kunnen verklaren, zoals men dat ook
doet bij doofstommen : wanneer ze zich niet adaequaat kunnen
uiten en als hun geen objectieve motieven kunnen gegeven worden,
zijn ze ongeremd en treedt de biologische driftreactie o p i e ) .
Verderop zullen we nog zien dat er bij Piet een andere verklaring
voor deze feiten gegeven dient te worden.
Zijn uitingsdrang bedient zich bovendien van mimiek, pantomimlek,
tekenen en boetseren. Hij kan zeer goed gezichten trekken en gestie's
maken. Wanneer hij iets vertelt, drukt hij daarmee allerlei handelingen
en affecten zeer overdreven uit. Ab er een wesp in zijn buurt is ge
weest, en hij dit meedeelt, lijkt het of er een gevecht op leven en dood
heeft plaats gehad. Als hij voelt dat zijn verhaal niet begrepen wordt,
tekent hij erbij. Deze tekeningen zijn goed te herkennen b.v. een fornuis,
draaimolen, oliebollentent, stoomwals, vliegmachine, Sinterklaas en zwarte
Piet. Eens kwam hij erg opgewonden op school. De onderwijzeres kon
niet wijs worden uit zijn woorden. Toen nam hij haar mee naar de
kleibak en boetseerde voor haar het volgende verhaal : Piet stond op
een brug over de spoorlijn, onder hem kwam een trein aanrijden, over
de rails liep een hondje, dat overreden werd. Hij deed dit zo duidelijk
dat het door de onderwijzeres begrepen kon worden. Later bleek, dat
hij dit alles werkelijk had meegemaakt. Piet is ook weetgierig, niet nieuwsle

) Vgl. Α. Nanninga-Boon, Psychologische Ontwikkelingsmethoden van het
doo[stomme Kind, Groningen, 1929, blz. 113 vlg.
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gierig. Als hij ergens mee bezig is, laten vele dingen hem koud. Maar
alles wat met techniek in verband staat, wil hij onderzoeken.
Is er voldoende spontaneïteit bij Piet ? Een bevestigend antwoord
ligt al in het voorgaande besloten.
Heeft hij misschien een gebrekkige nabootsingsdrang ?
Met zijn mimiek imiteert hij graag. Bij een verhaal weerspiegelen zich
achtereenvolgens de affecten, die de verteller uitdrukt, op zijn gezicht.
Ook uitdrukkingen van mensen op plaatjes doet hij prachtig na. Hij
maakt er zelfs een studie van. Op een foto stond een jongen, die met
een hand in het haar over een tafel zat gebogen. Piet imiteerde zorgvuldig die houding. Hij bracht zoals op het plaatje stond, zijn haar in
de war en riep toen de onderwijzeres om haar te wijzen op de overeenkomst tussen het plaatje en zijn eigen houding. Wanneer hem het hanteren van een instrument wordt voorgedaan, let hij scherp op en doet
het zorgvuldig na. Daarin is hij zeer handig.
Wanneer men dezen levenslustigen jongen bezig heeft gezien en
heeft gemerkt, hoezeer het hem hindert, dat hij niet normaal verstaan en spreken kan d.w.z. dat hij merkt dat het gebruikelijk
communicatiemiddel voor hem niet toegankelijk is, dan is men er
zeker van dat hier geen mutisme, insociabiliteit of autisme in het
spel is. Hetzelfde geldt voor de hysterie. Zeker Piet wil zich voortdurend doen gelden ; thuis en op school vraagt hij herhaaldelijk
de aandacht en is afgunstig als deze aan anderen wordt besteed ;
zijn verhalen zijn sterk affectief geladen, zijn gezicht is sterk
expressief en het gebaren heftig, maar een melodramatische of
geaffecteerde indruk geeft het nooit. Het blijft jongensachtig.
Afgunst en achterdocht kunnen gevolgen zijn van het minderwaardigheidsgevoel, zoals dat eigen is aan niet-horenden. Zijn
overdreven uitdrukking kan ten dele toegeschreven worden aan
het ontbreken van de normale uitdrukkingsmiddelen. Zijn heftige
verhalen gaan altijd over de werkelijke gebeurtenissen. Bijna
altijd was de werkelijkheid, die er aan ten grondslag lag, te achterhalen. Piet's belangstelling is een zeer reële. Hij is uit op de
verovering van de werkelijkheid : liefhebberij in auto's en
vliegtuigen, in dieren en eten. Hij wil graag horen en in contact
staan met a n d e r e n 1 7 ) . V a n (scheppende fantasie werd bij Piet
17) Dat Piet slechts een beperkt soort contact zoekt, zal in hoofdstuk V
blijken.
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nooit iets bespeurd. Zelfs het rollen-spel, bij normale kinderen zo
gewoon, werd bij hem nooit geconstateerd. En als men hem ertoe
wilde brengen, mislukte het. De houding van iemand op een afbeelding imiteert hij prachtig, maar toen men hem een pet opzette,
een pijp en een krant gaf, wist hij niet hoe hij „papa" moest spelen.
Zijn gedrag leek dan de uitdrukking van het gevoel : „ik schijn
interessant te zijn voor die mensen, maar ik weet niet waarom".
In dit ontbreken van het rollen-spel valt al iets bijzonders op.
Verderop zullen we zien, dat hier een verband ligt met zijn spraakstoornis. Dat verband kan nu echter nog niet aangetoond worden.
Psychische doofheid
De storingsmogelijkheden, die wij tot hiertoe nagingen, stemmen
allen daarin overeen, dat een gestoord procesdeel de oorzaak is
van de gebrekkige of ontbrekende ontwikkeling van de spraak.
W e moeten ook de mogelijkheid openlaten, dat de storing in het
taalgebied zelf ligt. Het hoofdverschijnsel is dan zonder meer :
niet-spreken en niet-verstaan. Die stoornis heeft dan de namen :
psychische doofheid en aphasie 18 ). Deze termen willen niet meer
geven dan de aanduiding van een klinisch beeld, zonder verwijzingen naar aetiologische of structurele samenhang.
Bij psychische doofheid of geluidsagnosie is het gehoor niet
gestoord. De geluidsprikkels worden goed opgevangen en doorgeleid, maar het lijkt of men er geen aandacht aan schenkt. Het
is een ondergaan, men houdt zich niet actief bezig met de geluidsstroom. Spreken heeft dan' ook geen andere betekenis dan ontlading voor zichzelf, het dient niet eens om de aandacht van
anderen op te roepen.
18
) Het is onze taak niet in deze studie de zeer uiteenlopende terminologie
voor psychische doofheid en aphasie te behandelen, gelijk we dat ook niet bij
de hoorstomheid deden. We volstaan met te verwijzen naar R. Thiele op. dt.
blz. 350, en naar C. v. Monakow en i?. Mourgue, Biologische Einführung in
das Studium der Neurologie und Psychiatrie, (vert. E. Katsensteln), Leipzig
1930, blz. 193-218. We stellen ons tevreden met aan te geven, wat wij er in
dit geval onder verstaan. De term „agnosie voor symboolverbindingen" hebben
we zelf gemaakt, omdat het ons nuttig leek het hier beschreven beeld een eigen
naam te geven.
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Bij хюііеаіде psychische doofheid wekt geen enkele geluidsprikkel
een reactie op. Een mindere sterkere vorm is die, waarbij de
natuurlijke geluiden wel waargenomen worden, maar waarbij
woorden geen betekenis krijgen : de woorddoofheid of symboolagnosie. W o o r d e n die gehoord worden, gelden dan als iets van
den spreker, zoals hoesten en zuchten. Zij izijn geen tekens, die
op zaken betrokken worden. Er is nog een derde vorm waarbij
woorden wel gehoord, begrepen ten o p zaken toegepast worden,
maar niet met elkaar in verbinding kunnen treden tot een woord
groep of een zin. Zulk een psychisch dove verstaat een zin niet
en gebruikt ze dan ook niet. Losse woorden worden wel verbonden,
maar alleen in hun onmiddellijk-teken-zijn, niet in hun relatie tot
elkaar. Men verstaat b.v. het woord „huis" en ook „er in" (als
bewegingsrichting) maar niet de woordgroep „in het huis". Deze
vorm noemen we agnosie voor symboolverbinding.
Ontwikkeling van de taalstoornis
W e zullen eerst de beknopte ontwikkeling van Piet's taalstoornis
behandelen, opdat daardoor zijn relatie-doofheid duidelijker wordt.
De inlichtingen die we over Piet's eerste zes jaren kregen, maken
aannemelijk, dat er eerst een volledige psychische doofheid was,
daarna een symboolagnosie. Zo'n ontwikkeling is normaal. Het
kleine kind reageert eerst niet op geluid, daarna nog niet specifiek
op woorden, vervolgens nog niet op woordgroepen : het komt langs
meerdere trappen tot een normaal verstaan en spreken van zinnen.
W e noemen het receptieve van de taal altijd het eerst, omdat
dit steeds voorafgaat aan het productieve, het spreken. Bij Piet
is deze ontwikkeling nu zeer vertraagd en nog niet tot voltooiing
gekomen.
Uit de tijd dat men Piet op school woorden begon te leren, dat
is dus zijn 7de levensjaar, hebben we de volgende notitie's van zijn
onderwijzeres.
„Ik ben begonnen met hem woordjes te leren zeggen. Ik had gezien
waarnaar zijn belangstelling uitging : vooral waar beweging in zat : auto,
fiets, spoor, poes enz. ; en niet te vergeten allesl wat „lekker" was :
banaan, appel, peer, koek, chocolade. Het was een ontzettende toer hem
aan het spreken te krijgen, bijna wanhopig ! Al die voorwerpen heb ik
in mijn klas, dus het was aantrekkelijk genoeg. Toch was het een hele
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prestatie als hij me twee woordjes na zei ; hij deed weer z'n verhaal :
„tok-tok". Na een paar maanden had hij een 20 woorden in zijn bezit.
Korte woorden als : „peer, poes, appel enz." zei hij zuiver na. Al gauw
had het spreken zijn belangstelling, hij kwam met alles aandragen en
vroeg dan op zijn manier (hij ging met het hoofd omhoog vlak bij de
onderwijzeres staan) de naam van het voorwerp. Was het een moeilijk
woord en kon hij het niet nazeggen, dan moest hij er zelf om lachen en
zat zich de hele dag te oefenen. Als hij het kende, kwam hij overgelukkig bij me. Toen hij een aantal woorden kende, ben ik met opdrachten
begonnen : „deur dicht, deur open, poes halen enz." Hij heeft een
buitengewone belangstelling voor tegenstellingen. Leerde ik hem : ,,dik"
dan zocht hij zelf iets op dat niet „dik" was en vroeg dan, hoe het
heette. Op zijn werkmatje verzamelde hij dan alle mogelijke tegenstellingen : groot-klein, lang-kort enz. In zijn verhaaltjes gebruikte hij
al direct de geleerde woordjes b.v. : „tok-tok-eendje-tok-tok-dood".
Langzamerhand ging hij het „tok-tok" weglaten.
Bij patiënten met symboolagnosie is het een bekend verschijnsel
dat ze woorden langs de omweg van het gezicht (schriftbeeld) of
van de motoriek (liplezen) kunnen leren, maar niet louter op het
geluid. Het is van belang te weten, hoe Piet een woord leert.
Hij kende het woord „boor" nog niet. W e haalden allerlei timmergereedschap voor de dag, waarvan Piet de hamer, de nijptang en de
zaag reeds kon benoemen. De p.l. nam nu de boor en zeide het woord
„boor" voor. Piet zei het na. De p.l. boorde nu een gaatje in een plank.
Piet was vol belangstelling. Toen mocht hij het zelf ook doen. Het ging
hem handig af. Een kwartier later zei de p.l. : „boor halen", Piet bracht
ее direct. Weer wat later wees de p.l. op een gaatje in de plank en
vroeg : „hoe gaatje ?" Piet zeide : „hamer-spijker" en sloeg een spijker
in de plank en trok hem er weer uit. Toen hij dit gedaan had, ontdekte
hij plotseling zelf weer de boor. Twee dagen later vroeg de p.l. : „gaatje
maken zo 7" (en hij deed alsof hij boorde). Piet zei aanstonds: „boor".
In de tussentijd had Piet op school niet meer over de boor gesproken
en deze zeker niet meer gezien. Piet haalde toen de boor uit de timmerkast te voorschijn. Het bleek, dat hij dit woord, dat hij alleen op 't ge
hoor geleerd had, van „boom, boos en boot" onderscheidde.
Ook met behulp van afbeeldingen hebben we Piet woorden geleerd
o.a. het woord : „walrus". Na een maand kende hij dit woord nog, toen
hem het plaatje getoond werd.
Piet leerde dus woorden, al was 't laat 4 en gebruikte ze ook.
Verder kwam hij voorlopig niet. Wanneer men enige losse woorden
achter elkaar gebruikte, moest men achter ieder woord een rustpunt
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inlassen b.v. : „Piet — bel — halen". Zodra de woorden in groepof zinsverband stonden, misten ze voor hem alle betekenis. Een
opdracht in de vorm van: een zin als b.v. : „Piet ga de bel eens
halen" lokte zelfs geen reactie uit. Als de p.l. maar geen gebaar
maakte of Piet's naam niet noemde, kon hij allerlei zinnen zeggen
zonder dat Piet er enige aandacht aan schonk. Om te illustreren
wat agnosie voor symboolverbinding is en aan te tonen, dat Piet
hieraan lijdt, geven wij een enkel voorbeeld uit een protocol :
Piet zit tegenover den p.l., deze kijkt hem aan en zegt rustig : „Piet,
haal je pet eens". Piet kijkt op, als hij zijn naam hoort, maar gaat verder
zijn gang. De p.l. herhaalt nog viermaal duidelijk en met meer nadruk :
„haal je pet eens". Piet praat voor zichzelf over blokken en auto. De
p.l. herhaalt weer dezelfde zin ; even een schokje bij Piet, verder niets.
De p.l. vraagt nu: „Waar is je pet?" Geen reactie. Bij herhaling van
de vraag wijst Piet aarzelend naar de gang. De p.l. zegt : „haal je pet".
Geen reactie. Piet zegt : „hamer, pet, boor". P.l. : „pet opzetten". Piet
staat op. P.l. „haal je pet", Piet gaat de kamer uit en komt terug met
pet en das. Hij wijst op zijn pet en zegt „pet", daarna op zijn das en
zegt : „das".
De p.l. : „zet je pet nu eens op". Piet zet zijn pet op en doet zijn das
om, al maar vragend naar den p.l. kijkend. De p.l. : „nu das afdoen".
Piet neemt zijn pet in de hand en doet zijn das af. De p.l. vraagt : „Is
het hier koud?" Piet zegt „niet koud". P.l. vraagt nu: „wat heb je
gisteren gedaan?" (Het was feest geweest) Piet reageert niet. De p.l.:
„Breng je pet en das eens weg". Hij herhaalt dit driemaal, dan eerst
een reactie. Piet houdt den p.l. zijn pet en das voor, vragend kijkend.
De p.l. : „pet aan de haak". Piet zet de pet op.
Een andere maal komt Piet met den p.l. in het lokaal, waar het onderzoek gewoonlijk plaats vindt. De p.l. zegt : „Pak die stoel eens". Geen
reactie. De p.l. herhaalt het. Piet vraagt : „Stoel ?" en kijkt naar den
p.l. Deze herhaalt de opdracht maar Piet doet niets. Dan wijst de p.l.
met zijn vinger naar de stoel en beweegt de vinger dan even naar de
plaats, waar de stoel staan moet. De vinger wordt slechts even uitgestoken ; de rest van arm en hand blijven in rast. Nu doet Piet onmiddellijk
wat gevraagd werd.
W e moeten hier nog opmerken, dat het achterwege blijven van
reacties niet voortkwam uit onverschilligheid of recalcitrantie.
Wanneer opdrachten, zelfs onaangename, op een Voor hem begrijpelijke wijze worden gegeven, is hij altijd bereid deze uit te
voeren.
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Uit dit protocol en uit andere gegevens kunnen wij als kenmerken van zijn storing in het verstaan de volgende 5 punten geven :
1. Piet gaat eerst op de woorden letten wanneer zijn naam genoemd is, of wanneer op tastbare wijze (b.v. door de hand op z'n
arm te leggen) zijn aandacht is opgewekt.
2. O p zinnen en woordgroepen reageert hij niet.
3. Vraagzinnen met het naamwoord, waarover gevraagd wordt,
op het eind, worden vaak door een juiste reactie beantwoord.
4. Hij is soms in staat één woord uit een izin te lichten. De
omstandigheden moeten dan opheldering geven over de opdracht.
5. Is zijn aandacht getrokken, dan hoort hij vaak een zin als
een reeks los naast elkaar staande woorden : „haal je pet" wordt :
„hamer, pet, boor" ; (de boor ¡is een associatie met hamer). „Jas
aan de haak" wordt : „jas ·— a a p •— ¡de — haas".
„Piet ziet" wordt : „Piet — ziek".
In deze vijf punten vinden we een beeld van del agnosie voor
symboolverbinding, zoals we die bij Piet vonden. Het is echter niet
meer dan een beschrijving.
Aphasie
Psychische doofheid en symboolagnosie worden gerekend bij de
grote groep storingen in spraak en taal, die met de naam aphasie
worden aangeduid. Men bedoelt er gewoonlijk mee het uitvallen
van spreken of verstaan, afzonderlijk of samen, tengevolge van een
laesie in de hersenschors. De verschijnselen, die zich hierbij voordoen, blijven niet beperkt tot spreken en verstaan. Er doet zich
vaak een hele omvorming van de psychische structuur voor.
De psychologisch gerichte aphasie-studies hebben zich hiermee
uitvoerig bezig gehouden. V a n hun resultaten zullen wij in de loop
van dit onderzoek ruim gebruik maken.
Men onderscheidt gewoonlijk in de aphasie drie soorten :
sensorische aphasie : men verstaat geen taal meer ;
motorische aphasie : men kan niet meer spreken ;
totale aphasie : een combinatie van de twee vorige.
Een andere verdeling geeft Henry Head. Deze houdt meer
rekening met het hele klinische beeld en beschouwt dan elke aphasie
als een storing in de symbolische formulering en expressie. Hij vond
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de volgende vormen :
verbale ~- ¡syntactische — nominale ·— en semantische aphasie.
Past op de storing van Piet een van die termen uit de aphasieleer ? Het gaat er ons niet om parallellen of vergelijkingen op te
stellen. W e vragen enkel en alleen of we zijn storing kunnen benoemen met een van de gebruikelijke onderscheidende termen. Het
blijkt uit alles wat we over Piet's spreken en verstaan gezegd hebben, dat we met de eerste indeling n.l. in sensorische, motorische en
gemengde aphasie niets doen kunnen. Men wees er trouwens op,
dat deze klassificatie slechts didactisch en provisorisch is. De juiste
klinische symptomen er van kunnen niet vastgesteld w o r d e n 1 9 ) .
Neurologisch onderzoek vond bovendien geen afwijking bij Piet.
Ook de indeling van Head brengt geen oplossing. O p 't eerste
gezicht lijkt Piet's geval op de syntactische en de semantische
aphasie, maar bij verdere studie vooral van Head's illustratie-gevallen blijken grote verschillen te bestaan. De storing bij Piet is
congenitaal en verschilt essentieel van de congenitale gevallen,
welke Head beschrijft.
W e zouden ons geval ook nog met het agrammatisme 2 0 ) kunnen
vergelijken. Het lijkt ons evenwel beter om dit geval op zich zelf
te behandelen, en wel om verschillende redenen. Vooreerst zoeken
de meeste onderzoekers der aphasie naar de physiologische voorwaarden, terwijl het onze bedoeling is de psychische structuur van
de taal te verduidelijken. Dat vraagt op zich al een uitgebreide
analyse. W e hebben ons daarbij laten inspireren door Head, van
Woerkom, Gelb en Goldstein en von Monakow 21). De terzake
kundigen zullen dit gemakkelijk terugvinden. Het bleek ons vruchtbaarder vanuit ons ene geval hun theorieën, die op vele gevallen
steunen, niet te beoordelen, maar te gebruiken wat hier bruikbaar
was, en zo een methode te ontwikkelen die psychologisch blijft en
aldus aangrijpingspunten biedt voor psychische therapie en bovendien de algemene taalpsychologie kan verrijken.
le
) v. Monakow en Mourgue, op. cit. blz. 195. Op blz. 214 staat o.a. : „Er
is geen aphasie, er zijn slechts aphasische patiënten I"
20
) Vgl. Α. Pick, Die agrammatischen Sprachstörungen, Berlijn 1913. К. Gold
stein, Die Störungen der Grammatik bei Hirnkranken, in Monatsch. f. Psychiat.
und Neur. 36 (1913).
21
) Zie voor hun publicatie's de litteratuurlijst.
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Misschien is dit dan tevens een aanleiding om de probleemstelling in de aphasiestudie juister te geven. Dat is evenwel niet
onze taak.
Conclusie
W e hebben in dit hoofdstuk vele voor de hand liggende storingsoorzaken uitgesloten. Het was tevens een gelegenheid om Piet beter
te leren kennen. W e hebben de storing met de term „agnosie voor
symboolverbinding" benoemd en gezien hoe deze agnosie zich voordoet. Een verklaring ervan in verband met andere opvallende
gedragingen, waarvan we er al enige zagen, maar de meeste nog
moeten beschouwen, zal in de volgende hoofdstukken gegeven
worden.

HOOFDSTUK III
ALGEMENE VERANTWOORDING VAN DE METHODE
EN EEN EERSTE HYPOTHESE
Een nieuwe methode
In het vorige hoofdstuk hebben we geen bepaalde factor gevonden, die als ooizaak van de stoornis kon gelden. Dat wil zoveel
zeggen als : met de gebruikelijke storingsooizaken komen we er
niet, we moeten een andere weg inslaan. De nieuwe methode, die
we nu gaan volgen, is zeer eenvoudig. Zij sluit onmiddellijk aan
bij een wijze van constateren, die wij in het dagelijks leven aanwenden. Het is een zeer gewoon procédé in gesystematiseerde
vorm.
Men behoeft geen oogarts te zijn pm op te merken dat iemand
blind is. Niet het onderzoek der ogen van den blinde leert ons
zijn blindheid, maar heel zijn houding en bewegingen, zijn gedrag,
als hij tot ons komt, of met iets bezig ds, of als we hem toespreken.
De blindheid heeft immers haar uitwerkingen op de gehele mens.
Bepaalde gedragswijzen, die men geregeld aantreft bij zienden,
zijn uitgevallen, andere worden met meer nadruk of voorzichtigheid
uitgevoerd. Men merkt dat bepaalde situatie's geen waarde hebben
en andere juist een bijzondere. Situatie's, die geen waarde hebben,
zijn die, waar een visuele factor overheerst. Een bijzondere waarde
evenwel ligt daar, waar het auditieve of het tactiele overheerst.1 )
Men concludeert hieruit tot het ontbreken van het gezicht. De
redenering, hierin vervat, is aldus : een storings-factor conditioneert het geheel of gedeeltelijk uitvallen van een proces. Een uitgevallen proces vervormt het gehele gedrag. Er is dan een vervormd
gedrag veroorzaakt door een deformerend en dus zelf gedeformeerd
handelingsbeginsel. In het voorbeeld van boven was dat de visuele
ervaring.
Het geheel van handelingsbeginselen, dat voorwaarde is van het
gedrag, wordt in vele wetenschappelijke onderzoekingen bekend
1

) Vgl. Α. Chorus, Iets over de Ruimteopvatting bij Blindgeborenen, In Ned.
Tljds. voor Psych. 4 (1936).
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verondersteld. Men meent dat de functionering van het psychische
apparaat geen probleem opwerpt. Men veronderstelt dat een
storing dat apparaat zelf niet verder verandert, maar slechts in
een bepaald opzicht stil legt. Zo'n beschouwing gaat uit van een
te abstracte opvatting over de psychische structuur, die achter de
waarneembare vermogens (gehoor, gezicht enz.) een onveranderlijk
functie-geheel ziet, welks normale werking afhangt van de gegevens, die er in opgenomen worden. Terwijl het toch in 't geheel
niet uitgesloten is, dat er in de processen van dat functiegebied
allerlei variaties en storingen optreden. En deze treden ook op. Er
zijn immers storingsbeelden bekend, waarbij de uitwendige zintuigen op zich ongestoord blijken, terwijl de waarneming geheel
veranderd is. Een analyse van de gedragingen in dergelijke gevallen kan ons leren, wat er in de normale waarneming al zo vervat
is. Scheler formuleerde dat reeds zeer juist in 1912 :
„Im Gehalt der normalen Wahrnehmung ist alles das als Gegeben
anzusehen dessen pathologischer Ausfall oder dessen Steigerung
und Minderung den Wahrnehmungsgehalt in irgend einer zu
eruierender Richtung verändert ; und es ist dann Aufgabe der
Phänomenologie der Wahrnehmung dieses „Etwas" zum Gegenstand einer besonderen Intention zu machen und es so zu einer
möglichtst isolierten Anschauung zu bringen" 1 * ) .
Het is nu maar de vraag, hoe zulk een analyse geschieden moet.
Men zal daarvoor de afzonderlijke gedragingen moeten beschouwen
in de concrete omstandigheden. Men moet het individu nemen met
zijn omgeving. Het is bij zulk onderzoek niet genoeg te weten wat
iemand kan, men moet ook weten of hij iets ook doet en wanneer.
Zulk een onderzoek ís niet eenvoudig. Zelfs al zou men er niet
in slagen een bijzondere, juist bepaalde storing te ontdekken, dan
heeft toch de kennis, die men van de psychische structuur van
den patient gekregen heeft, een grote waarde. Men kan immers
de omvang van de storing bepalen ; men kan de effecten op het
gehele gedrag en de gehele ontwikkeling vooruitzien, en zo een
weg vinden voor psychische therapie. Bovendien helpen ons al deze
gezichtspunten om te komen tot de wetmatigheden, die het menselijk
gedrag bepalen.
14

) lieber Selbsttäuschung, biz. 126.
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Verschil met de medische methode
De weg van zo'n onderzoek en zo'n therapie is geheel anders
als de medische methode. Z e komt niet in de plaats van de laatste,
maar gaat er aan vooraf. Wanneer een oogarts blindheid constateert en deze door een operatie kan genezen, dan is dit constateren
van nut. Kan hij de blindheid echter niet genezen, dan is het voor
den patient van veel meer belang na te gaan, waartoe hij zonder
gezichtsvermogen in staat is, en methodes te zoeken om die mogelijkheden zo aan te wenden, dat aanpassing aan het leven geschieden kan. En wat voor de blindheid geldt, gaat in grotere mate
op voor die storingen, waarvan de lichamelijke oorzaak óf onbekend
óf niet weg te nemen is. Psychologisch onderzoek kan dan wegen
vinden om de uitwerking der storing te beperken en de aanpassing
te verbeteren. Dan kan blijken, dat de gehele mens tot grondiger
regeneratie in staat is dan het organisme alleen. De plasticiteit
van het menselijk gedrag is veel uitgebreider dan die van het
centrale zenuwstelsel.
Eerste toepassing van de methode
W e gaan de kortgeschetste methode hier toepassen en in de
toepassing ontwikkelen. De bruikbaarheid ener methode moet zich
openbaren in de praktijk. Daartoe zullen we de weg beschrijven,
die wij zelf bij Piet bewandelden om inzicht te krijgen in de storing
en om de gevolgen ervan langs psychologische banen te neutraliseren.
Het eerste feitelijke gegeven is een zeer langzaam verlopende
ontwikkeling op taal- en spraakgebied : een totale psychische doofheid, die allengs verbetert tot agnosie voor symboolverbindingen.
Uit het feit dat er verloop is, blijkt dat er een
ontwikkelingsrem
moet zijn, die werkt op de functies, die voor spraak- en taaigedragingen nodig zijn. W e moeten nu nagaan waar we in Piet's
overig gedrag tekenen of uitwerking van het remmings-proces
vinden. Dit lijkt ons beter dan eerst een analyse te geven van het
spraak- en taalproces. Deze zou immers zeer uitvoerig moeten zijn
en dan weten we nog niet of niet een der momenten is overgeslagen.
W e gaan liever eerst meerdere feiten zoeken, die ons in de analyse
van dit speciale geval kunnen helpen.
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Direct opvallende verschijnselen in de belangstelling
W a t wordt genoteerd als vreemd en opvallend in het gedrag
van Piet ? Vooreerst dat hij een uitzonderlijke belangstelling heeft
voor wat beweegt en wat voor hem van direct belang is, of juister
voor bewegingen, begunstiging en voor lekkere dingen. Deze
gedragingen kwamen frequent voor en — dit moeten we veronderstellen uit het feit dat ze zo opvielen — in omstandigheden waar
men gewoonlijk wat anders verwachtte.
Welke zijn de feiten? Wanneer Piet in de schoolgang bij de keuken
de geuren van spijzen waarneemt, vraagt hij iedere keer opnieuw er
binnen te mogen gaan en er iets te eten. Wanneer hij snoep ontvangt,
besnuffelt hij 't eerst en geniet van de geur. Wanneer men hem een
opdracht geeft zichzelf te tekenen, doet hij dit met koekjes in de hand.
Bij vrij tekenen schetst hij een fornuis, waar moeder koekjes op bakt.
Toch moet deze instelling niet opgevat worden als een ontembare
instinctieve drang tot smaakgenot of tot „hebben". Piet neemt
nooit iets weg, al kon hij dat gemakkelijk. Zijn ouders hadden een
kruidenierswinkel, waar allerlei lekkers voor het grijpen lag. Hij
weet bovendien zijn snoep te bewaren om het thuis te laten zien
en wil het ook met anderen delen. Het krijgen van deze voor hem
waardevolle dingen schijnt dus het meest van belang. En het krijgen
van snoep kan dan opgevat worden als een premie op de geslaagde
aanpassing : een zichtbaar succes. W e kunnen dit vergelijken met
de waarde, die het eerste, zelf verdiende geld heeft voor den
jongen, die voortdurend ruim in zijn zakgeld zat. In deze richting
kan dan ook het verlangen naar begunstiging boven anderen opgevat worden.
Belangstelling voor bewegingen
Zijn belangstelling voor bewegingen valt sterk op, zowel wanneer
hij ze zelf uitvoert, als wanneer hij ze met interesse bij anderen
waarneemt. Het interesse voor de bewegingen bij anderen volgt
uit het belang dat deze bewegingen voor hem zelf hebben. Zoals
een enthousiast voetballer graag goed voetballen ziet en alleen
degene, die goed kan voetballen, 't spel van anderen weet te waarderen. Terwijl zo iemand toeziet, ervaart hij beter dan een ander
de betekenis van het dribbelen, vóórzetten en inschieten.
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De bewegingen van Piet zelf zijn geordende en gerichte be
wegingen, niet de eenvoudige, doelloze bewegingen van den idioot.
Ordening van bewegingen wil zeggen : opname in een geheel ;
richting geven : stellen onder een doelstrevende activiteit. Instelling
op deze bewegingen zegt, dat er een lust aan verbonden is. Be
wegingen kunnen dit lustkarakter krijgen, omdat ze middel zijn
voor een doel : de sociale aanpassing. Het gebruik van die middelen
heeft een zekere sportiviteitswaarde. Het kunnen gebruiken betekent
een gewaardeerd bezit en een gewaardeerd kunnen, maar nog niet
een gemakkelijk kunnen. Routine immers in het gebruik van
middelen doet het lustkarakter overgaan op het doel ; dan wordt
het middel niet meer діз zodanig ervaren. (Bij perversie gaat het
over op de middelen zonder doel).
W a t is het doel, waartoe de bewegingen bij Piet middel zijn ?
Juist omdat deze instelling op bewegingen zo opvalt, lijkt het, dat
het doel nauw verbonden Ss met de middelen zelf. Nu ligt het voor
de hand dat we denken aan de z.g. Funktionslust (К. Bühler) 2 ) .
Bühler onderscheidt de Funktionslust
ац de Inhalt-lust en Lust
des Schaffens, als het opgaan in, en het genieten van de eigen
activiteit. De Funktionslust is het grootst, wanneer er werkelijk
een 'inhoud is bij het functioneren, of wanneer er iets tot stand
gebracht wordt, zoals bij de scheppingsarbeid van den kunstenaar.
De oude scholastieke filosofie had deze feitelijkheid al geformu
leerd in het bekende adagium „omnis actus perfectus est delectabilis". Het begrip „Funktionslust" biedt het voordeel, dat het wijst
op verschil tussen bevrediging bij verloop van een proces en bij
het hebben van een inhoud. Proces en inhoud zijn overigens nooit
geheel te scheiden.
Nu doet zich van zelf de vraag voor : aan welke functie is deze
lust verbonden, d.w.z. waarop richt Piet zich bij het uitvoeren van
bewegingen, welke activiteit heeft het primaat in zijn gedrag ? W e
gaan hier uit de strevingsorde over naar de kemorde. Wanneer
wij in de strevingsorde geen opvallende afwijkingen vinden, moeten
wij de bijzonderheden ervan terug brengen naar de wijze, waarop
het nagestreefde object gekend wordt. Dat kan slechts, wanneer
we het formeel object der actie's bepalen.
2

) Die geistige Entwicklung des Kindes, Jena, 1924, blr. 455 vlg.

Vitale aandoening

40

Vitale aandoening
Het gaat hier over een genotvol ervaren van bewegingen, terwijl
men ze uitvoert of ziet uitvoeren. Dit is een apart soort ervaring :
wij noemen deze de vitale aandoening3 ). W e voelen b.v. onze
hand, zonder haar te zien of te betasten. Deze aandoeningen en
het bewegen zijn innerlijk verbonden ; ze vormen een biologisch
geheel, zoals E. Straus heeft aangetoond 4 ). In het uitvoeren van
bewegingen is de vitale aandoening ingesloten. Het dier ervaart
iets om het in beweging te naderen of te ontvluchten. Dit ervaren
veronderstelt een gerichtheid op eigen bewegingen, terwijl ze
worden uitgevoerd. Het gehele individu richt zich kennend op
toestandsveranderingen in eigen lichaam. Dit hoeft niet opzettelijk
te geschieden. Het kan „wetens en willens" bewust worden gedaan,
maar meer komt het voor, dat men het doet, zonder het te weten.
Hiermee zeggen we niet, dat die ervaring geen kennend (bewustzijns-) verschijnsel zou zijn, maar de gerichtheid daarop kan onbewust zijn. In de gedragingen van het normale individu speelt deze
vitale aandoening het duidelijkst een rol, als men een bewegingsgeheel leren wil : b.v. fietsen, autorijden. W i l zo'n activiteit goed
verlopen, dan moeten exteroceptieve ervaringen en vitale aandoening 5 ) samengaan en moeten beide in 'n evenwichtige wijze worden
gebruikt. Het accent kan echter meer op het één of op het ander
liggen. Een accentverschuiving verandert de gehele actie. Wanneer
we b.v. een spijker in de muur slaan, richten we ons op de eerste
plaats op de spijker, waarop de hamer moet neerkomen. W e ervaren
ook de bewegingen van onze arm (vitale aandoening), die een
hamer van een bepaald gewicht vasthoudt (exteroceptie). Richt
men zich te veel op de beweging, dan loopt men gevaar naast de
3
) Waarom we deze term invoeren, zal later blijken. We gaan dit begrip
langzamerhand benaderen; wat we er voorlopig over zeggen, vatte men niet op
als een definitie.
4
) Vom Sinn der Sinne, Berlijn, 1935. Straus spreekt van „das Empfinden"
tegenover „die Empfindungen." (zie biz. 122 vlg.). Deze en andere publicatie's
van Straus zijn ons bij deze studie van grote dienst geweest, zoals verder zal
blijken. „Das Empfinden" dekt ongeveer onze term: „vitale aandoening."
e
) Aandoening is niet gewaarwording, in de technische betekenis; het sluit
dichter aan bij het gewone spraakgebruik, dat minder beïnvloed is door een
filosofie van Cartesiaanse inspiratie, waartegen Straus in zijn werk opkomt.

..Inwendig luisteren"

en dan kijken in de richting van het geluid
(achter Piet was een motor aangezet)
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spijker te slaan. Richt men zich te veel op de spijker zonder voldoende zijn bewegingen te beheersen, dan slaat men op zijn duim.
Als een accentverschuiving tussen beide ervaringen de gehele
ontwikkeling van een mens begeleidt, moet het gehele gedrag een
vervorming ondergaan.
Overheersende vitale aandoening in verschillende gedragswijzen
Omdat bij Piet zijn belangstelling voor bewegingen zo groot is,
gaan we zoeken of er in het overige gedrag ook aanwijzingen zijn
voor een overheersing van de vitale aandoening, zonder dat het
exteroceptieve ontbreekt. W e gaan hiertoe zijn zintuigelijke verrichtingen na in bepaalde, welomschreven omstandigheden. W e
behandelen de voornaamste gebieden : gehoor, gezicht, tastgevoel,
maatgevoel. Het gaat hier echter over de algemene structuur en
daarom hoeven we nog niet scherp te onderscheiden tussen de
specifieke verschillen der zintuigen.
Wanneer Piet aan het bouwen, schrijven of spelen was en er werd
in de buurt een bijzonder geluid gemaakt, waarvan hij de bron niet
kon zien, dan constateerden wij een vreemd gedrag. Hij bleef onbewegelijk zitten en keek voor zich uit (niet in de richting van het geluid).
Het was juist of hij nadacht of lette op iets, dat in zijn eigen hoofd
omging. Eerst als het geluld ophield, stak hij zijn vinger omhoog om
de aandacht van zijn omgeving op het geluid te richten. Wij merkten
dit het eerst op, toen een buis van de waterleiding in trilling raakte
en even later een schrobbende werkster lawaai maakte buiten de deur.
W e konden deze reactie later nog vaak kunstmatig oproepen door het
aanzetten van een motor, door het blazen op een Galton-fluit en door
trommelen onder tegen het tafelblad 6 ). Al deze geluiden kwamen uit
een voor hem onbekende bron. De normale uitdrukkingsverschijnselen
zijn, wanneer men er zijn aandacht op richt en weten wil, wat het is,
dezelfde als bij Piet : onbewegelijkheid van het lichaam en het inhouden
van de adem 7 ). Bij Piet is alleen dit opvallend, dat hij eerst na afloop
van het geluid zijn vinger opsteekt om de aandacht van anderen op te
wekken. Normaal is, dat men in gezelschap de vinger direct opsteekt
om de anderen er toe te brengen ook stil te zijn, opdat zij en de persoon zelf het geluid beter kunnen horen. Da expressie bij Piet nu is
anders, ze moet dus ook iets anders uitdrukken. Het lijkt of hij er eerst
e

) Deze uitdrukkingsverschijnselen hebben we ook op een film vastgelegd.
) H. Kmkenberg, Dec Gesichtsausdruck des Menschen, Stuttgart, 1923,
blz. 260.
7
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niet aandenkt, dat het geluid van butteri komt, alsof ei alleen In zijn
eigen hoofd iets geschiedt. Het geluid is niet aanstonds voor hem een
index voor een gebeuren buiten hem, dit realiseert hij eerst later.
Signalen
Een geluid, dat we horen, is index voor een gebeuren. Het bewerkt een richten van de aandacht doordat er een instelling op
iets bepaalds plaats heeft, voordat we nauwkeurig onderscheiden,
wat het is. Het is een signaal : „Let op" ! Dit weten we en daarom
gebruiken wij in de telefoon het woord : „Hallo". Het heeft geen
andere betekenis dan een appèl. De aandachtsverandering in het
gedrag van Piet houdt dus een gewijzigde waardering van het
geluid in. Dit wijst al op een accentverschuiving in de richting van
de vitale aandoening. Deze instelling heeft tot gevolg dat een
signaal geen signaalwaarde heeft. Het is van belang hier verder
op in te gaan. Het signaal staat, zoals E. Straus heeft aangetoond 8 ) ,
tussen een belangrijke en onbelangrijke situatie in als overgang.
Het leidt een belangrijke situatie in en doet dit ook altijd. Het
moet zich voldoende onderscheiden van de indifferente situatie,
waarvan het het einde uitmaakt : maar het mag ook niet zo belangrijk zijn, dat het de aandacht op zichzelf trekt. Het zinnelijk
gegeven moet als een inleiding op een belangrijke situatie opgevat
worden d.i. : als signaal. Straus demonstreert dit aan de afgesproken
signalen bij spoor- en autobaan en bij de voorwaardelijke reflexen,
zoals deze door Pavlov werden gegeven aan honden. Dit zijn
echter kunstmatige signalen. Het signaal op zich heeft er niets
te maken met het volgend gebeuren ; alleen afspraak of inoefening
heeft een band gelegd. Daarvóór bestaat echter een natuurlijk
substraat en dat vinden we „in de wereld van het gewaarworden",
zoals Straus het noemt. W o r d e n we onverwachts geprikt, dan
reageren we niet op de eerste plaats op de kennisneming van de
prikkel. De pijnlijke ervaring wordt niet direct betrokken op de
oorzaak er van, maar we vluchten. Dergelijke gedragingen zouden
voor degene, die de reactie van buiten beziet, kunnen voorkomen
als het beredeneerde gevolg van een waarneming. Juist zoals men
wel eens zegt, dat het kleine kind de moeder waarneemt, vóór het
s) op. cit. blz. 83 vlg.
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gevoed wordt, want het maakt al zuigbewegingen als de moeder
nadert. Nauwkeurig onderzoek echter leerde dat de waarneming
pas later optreedt 9).
Die natuurlijke grond voor de kunstmatige signalen blijft steeds
in den mens doorwerken. Allerlei prikkels, die niet bewust ervaren
worden, werken op hem in en tonen zich in bewegingen. Fietst
men op een onbekende weg, dan vermijdt men allerlei hindernissen.
Hiervoor is nodig, dat men niet let op de prikkel als zodanig, maar
ze aestimeert onder een bepaald opzicht. De machinist, die zich
enkel en alleen zou vermeien (in het rode lichtje, rijdt door het
onveilig signaal heen, en de voetganger die bij een plotselinge auto«
toeter niet opzij springt, maar zich afvraagt, welke de toonhoogte
van de claxon is, wordt overreden.
Er zijn meedere soorten signalen :
1. algemene, die een algemene bereidvaardigheid oproepen b.v.
„hallo" „pst".
2. speciale, die een eenvoudige primitieve beweging doen ontstaan :
vlucht of verstijving, b.v. een onverwachts kanonschot.
3. speciale, die een bepaalde verandering in het gedrag te weeg
brengen b.v. een wisselsignaal op een spoorlijn, de klop op de
deur.
Signalen werken bij Piet abnormaal
Bij Piet vinden we nu, dat een geluid niet de algemene instelling
op een gebeuren geeft. Hij let op het geluid, zoals dat hem verandert. Hij komt er niet toe te kijken, wat dat geluid betekent. Z o
komt de instelling op het geluid-makend voorwerp niet aanstonds
tot stand, daar het ftoren zelf belangwekkend w o r d t 1 0 ).
In andere observaties en experimenten hebben we dit kunnen
bevestigen.
Piet was op het psychologisch laboratorium gekomen. Een gebeurtenis
e

) CA. Bühler, Kindheit und Jugend3. Leipzig, 1931.
) Vgl. voor dit betekenismoment M. Scheler, íoc.cit. biz. 126 : „Fälle, wo
Seelenblindheit nicht mit einer Störung der Assoziationstätigkeit verbunden 1st
zeigen dasz in die normale Wahraehmung ein „Bedeutungsmoment" (ohne Urteil
und Subsumptlon des Wahrgenommenen) eingeht, dessen Ausfall eben jene
Erscheinung hervorruft", blz. 126.
10

44

Ervaring en aestimatie

in zijn leven ! W e wilden een onderzoek doen naar de verwachtende
aandacht, waarvan de samenhang met het voorgaande den lezer wel
duidelijk zal zijn. Hiertoe gebruikten we een toestel, dat ter demonstratie
van de voorwaardelijke reflex dient. Het bestaat uit een plank, waarop
een koperen plaatje bevestigd is. De p.p. legt er zijn hand op ; de
middelvinger steunt dan op een koperen staafje. Het staafje en het
plaatje zijn verbonden met de polen van een inductieklos met interruptor.
Op de middelvinger is een tamboer bevestigd, waardoor de bewegingen
van de vinger worden overgebracht naar de schrijver van een kymografion. Een goed waarneembare stroomsterkte werd ingeschakeld. Piet
legde zijn hand op de toestel. De p.l. zat tegenover Piet. Hij telde :
„1 — 2 — 3 — 4"; bij 4 werd de stroom even ingeschakeld. Er was
geen verandering op Piets gezicht te lezen. Ook de volgende keren niet.
De p.l. meende dat het apparaat niet werkte ; op het kymografion stond
echter een kleine beweging geregistreerd tegelijk met de prikkel en de
controle toonde bovendien aan, dat het toestel goed functioneerde. Piet
nam na de eerste proeven niet in het minst een afwachtende houding
aan. Hij keek rond naar allerlei dingen in het lokaal en praatte er over.
Zelfs bij versterkte stroom veranderde het resultaat niet. Na dit experiment mocht Piet bouwen en met een tamme muis spelen, waarbij hij
stond te springen van plezier.
Daarna ging hij naar school en
de hele dag jammerde hij bij de
onderwijzeres over zijn zere vinger !
Negen maanden later kwam hij weer naar het laboratorium. Zodra
hij het toestel voor de voorwaardelijke reflex zag, riep hij angstig :
„Niet prik". Hij had weinig zin weer te experimenteren. Na enig aansporen deed hij het echter gewillig. De proefneming werd op dezelfde
wijze gedaan als vroeger. Piet keek nu wel naar zijn vinger, maar een
motorische reactie was op zijn gezicht niet af te lezen en er werd geen
voorwaardelijke reflex gesticht.
Terwijl Piet daarna rondliep en met interesse naar de verschillende
toestellen keek, werd onverwachts van achteren een scherp voorwerp
op zijn hand gedrukt: hij trok zijn hand niet terug. Even daarna werd op
gelijke wijze stevig doorgeduwd, toen trok hij zijn hand wel terug, maar
hij toonde in het geheel niet, dat hij op zijn hoede was voor herhaling
van dit pijnlijke experiment. Hij herkent de prikkel wel, maar deze geeft
geen aangepaste, bedachtzame houding. Hier zien we dus weer, dat het
aestimeren bij een prikkel in gebreke blijft. Terwijl Piet rond liep, lieten
we plotseling een fel licht voor hem opschijnen ; hierop reageerde hij
normaal : hij sloot aanstonds zijn ogen.
Ervaring en aestimatie
De twee experimenten, waarbij een electrische en een mechanische prikkel gegeven werden, tonen aan dat er in de tastzin wel
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ervaringen plaats hebben, maar dat deze geen onmiddellijke uiterlijke gedragswijzigingen
bewerken.
Piet weet wel, zelfs na langen tijd, dat dit speciale instrument
hem onaangename ervaringen geeft en dat een bepaalde experimentator hem prikt, maar op het ontwijken van de prikkel stelt
hij zich niet in. O p het moment, dat men een vlucht-reactie verwachten moet, b.v. als tellend „1 — 2 — 3 , — 4 " wordt genoemd,
doet zich die reactie niet voor. Dit kan als gevolg opgevat worden
van het feit, dat de ontwijkende reflexbeweging in vinger of hand
zich niet aanstonds meedeelt aan het gehele bewegingsapparaat en
er zo geen algemene vluchtbeweging, die ook het kennen in beslag
neemt, tot stand komt. Hiervoor hoeven we geen storing van de
zenuw-centra aan te nemen. De van buiten komende prikkel wordt
eerst secundair als-van-buiten-komend ervaren. Tussen het uitwerken van het primaire-aangedaan-worden en de secundaire
aestimatie van de prikkel verloopt een korte tijd. In bijzondere
omstandigheden — hier het interessante milieu van het laboratorium — wordt die tweede actie overdekt door zijn belangstelling
voor andere dingen. De aestimatie dringt eerst later door, als de
aandacht niet meer zo geboeid is. Dat dit niet iets geheel abnormaals
is, bewijst het volgende authentieke voorbeeld. Een professor had
aan een van zijn ondergeschikten gezegd om 6 uur bij hem op zijn
kamer te komen. Voor het geval hij er nog niet was, zou de bediende voor de deur moeten wachten. Om 6 uur zit de professor
op zijn kamer te studeren ; de bediende klopt ; hoort geen antwoord
en wacht. Daar het bevel om te wachten dringend was geweest,
blijft hij staan, anderhalf uur lang. O p eens hoort hij om half acht
„ja" roepen en hij gaat naar binnen. De professor had om 6 uur
het kloppen gehoord, ervaren. Het was echter niet doorgedrongen,
niet aanstonds geaestimeerd : eerst na anderhalf uur kwam de
aestimatie tot stand, zich uitend in het roepen van „ja". Hier
hebben we een sterk, maar normaal geval van tijdelijke psychische
doofheid tengevolge van sterke concentratie.
Een ander geval : Men zit te werken ; plotseling licht buiten :
een bliksemstraal ; men knijpt de ogen dicht en werkt door. Later
hoort men dat het geonweerd heeft en zegt „o ja".
In het eerste geval heeft het „kloppen" even gestoord, de overwegende concentratie belemmerde echter het roepen van het
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automatische „ja"; in het tweede geval heeft er al een beweging
plaats gehad : het dichtknijpen van de ogen ; maar dat het onweerde
drong niet door. In beide voorbeelden is er een aandacht, die al
het andere stremt, waardoor de prikkel niet de gewone betekenis
krijgt.
Reactiesnelheid
Om na te gaan of deze stremming bij Piet slechts een toevallig
verschijnsel of een algemene instelling was, hebben we zijn reactie
snelheid gemeten, zowel op licht als op geluid.
Piet zit voor een tafeltje, dat tegen de muur staat. Aan de wand,
15 cm. boven het tafeloppervlak, is een klein lampje aangebracht. Piet
heeft een contact-sleutel in zijn hand. Het aan- en uitgaan van het lichtje
wordt van uit de belendende kamer geregeld ; daar wordt ook de reactie
van de sleutel geregistreerd met behulp van de chronoskoop van
Boulllitte in 0,01 sec.
Op een voor Piet begrijpelijke wijze wordt de opdracht gegeven om,
zodra het lichtje aangaat, de sleutel snel neer te drukken. Piet toont dit
te begrijpen en is vol verwachting voor de dingen, die komen gaan.
Bij geluid was de installatie enigszins anders. Piet zit op dezelfde
plaats. Op een afstand van 1,5 meter in het andere vertrek is een electrische bel geplaatst. De deur naar dat vertrek, die 1 meter van de p.p.
verwijderd is, staat gedeeltelijk open. De opdracht was hem moeilijker
duidelijk te maken. W e moesten voordoen en voorproeven geven. Bij
beide proeven stond de p.l. achter Piet, opdat Piet geen reactie op diens
gezicht zou kunnen zien. Tussen de series werd 10 minuten geposeerd ;
in iedere serie waren 30 aanbiedingen.
Hier volgen de resultaten :
Serie I lichtprikkel : Rekenkundig Gemiddelde 404 σ ; mediaan 400 σ ;
modus 400 σ.
Serie II geluidsprikkel: R. G. 417 σ ; mediaan 420 σ; modus 420440 ,σ.
Serie III lichtprikkel : R. G. 526 σ ; mediaan 526 σ ; modus 480500-560 σ.
Serie IV geluidsprikkel: R. G. 919 σ ; mediaan 915 σ; modus 7401000 α
Wanneer men hierbij bedenkt dat de gewone reactie-snelheid
voor optische prikkels 150-200 σ is en bij acoustische 120-170 σ и ) .
11

) Jos. Fröbes, Lehrbach der Experimentellen Psychologie3, Freiburg i.B.
1929, Τ II, blz. 390. Men kan zich afvragen of voor kinderen de reactietijden
niet anders zijn. Zie : B. R. Philips, Reaction-times of Children, in Amer. Joum.
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dan is het vermoeden gewettigd, dat we hier met iets bijzonders te
doen hebben en dat het verschil met het normale wel niet direct
van physiologische oorsprong zal zijn. En zelfs al was dit laatste
het geval, dan was daarmee nog niet alles verklaard. Een dergelijke
physiologische afwijking moet ook de psychische structuur veranderen. En zo'n verandering leert ons iets over de functionaliteit
daarin.
Het valt hier op, dat zelfs bij gewekte aandacht de beweging
eerst traag volgt op het zien en het horen. Er is — zou men
populair kunnen zeggen — een scheiding tussen het kennen en het
bewegen. De juiste uitvoering van een reactieproef vraagt een aandacht die óf op de waarneming óf op de uit te voeren beweging
gericht is. Dat richtingsverschil kan ook een verschil in reactietijd
geven. Dat blijft echter binnen enge grenzen beperkt, omdat —
hoe de reactie ook is — een signaalbereidheid bij iedere mens aanwezig is.
Juist deze signaalbereidheid lijkt bij Piet afwezig. Daar hij wel
een gespannen aandacht toont, is deze van de signaalbereidheid
onderscheiden. De sensorische factoren nemen bij Piet een normale
plaats in voor het kennen, van uit het kennen worden bewegingen
juist uitgevoerd, maar de overgang van kennen naar bewegen verloopt niet normaal ; er is een grote vertraging.
W e vatten deze op als een gevolg van het overheersen der vitale
aandoeningen. Wanneer Piet zich richt op zijn eigen verandering
bij het kennen en het kennen daardoor niet onmiddellijk in beweging wordt omgezet, treedt het bewegen eerst op als het kennen
„verzadigd" is, als de inhoud „uitgeput" is. Piet verwijlt kennend
bij de inhoud, die eenmaal is opgenomen.
Opvallende verschijnselen bij collectieve bewegingen en maat
Dit alles is hier nog slechts hypothese, overeenstemmend met
of Psychol. 46 (1934) bh. 379-396. De proefopstelling was ongeveer hetzelfde
als bij ons. Philips onderscheidde echter de tijden behaald, wanneer men telkens
voor iedere prikkel gewaarschuwd was, en die zonder telkens herhaalde waarschuwing. Voor jongens van 10 jaar vond hij in het eerste geval voor geluid
gemiddeld 172,20 σ, voor licht 186,38 σ; in het tweede geval voor geluid
210,86 σ, voor licht 235.94 α
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de enkele sensorische gegevens, die wij hebben nagegaan. Het wijst
al op de algemene kenstructuur in verband met geheel het gedrag.
W a t vinden we nu in het overige gedrag om deze hypothese
mogelijk te bevestigen ?
Welke zijn de gedragsfeiten, waar kennen en bewegen nauw
samengaan, en waar een duidelijk samengaan van beide bepaalde
acties mogelijk moet maken ? Men treft deze vooral aan bij collectieve bewegingen, waar bewegingen geordend moeten worden door
de gekende omgeving.
Vooreerst hebben we enkele gegevens uit de gewone observatie. In
de gymnastiekles is Piet, wat zijn afzonderlijke prestaties betreft, ver
vóór op de anderen. Hij maakt echter in vergelijking met de anderen
een langzame indruk. Dit waarneembare verschil kan niet worden toegeschreven aan de langzame reactie, die we gevonden hebben, daar een
verschil van nog geen Va seconde niet geobserveerd wordt.
W e moeten de verklaring zoeken in de psychische structuur,
die zelf ten grondslag schijnt te liggen aan de veranderde reactiesnelheid. Bewegingen, die alleen uitgevoerd worden, wanneer de
mens er kennend op gericht is, geschieden langzamer dan bewegingen, die uitgevoerd worden uit een bewegings-impuls, die door
een signaal gewekt wordt. Het inschakelen van overleg vermindert de snelheid van aanpassing. Een tennisspeler b.v., die zich
nog rekenschap moet geven van al zijn bewegingen, kan sierlijk
spelen, maar zal voortdurend verrast worden door de slagen van
zijn tegenpartij. Bovendien ligt in de nadruk, die op het kennen
valt, een gevaar voor afleidende associaties en blijft vaak de beweging helemaal achterwege.
Piet kan niet in de maat lopen* Altijd is hij achter bij de anderen.
Wordt er een versje, waarbij bewegingen worden gemaakt, door heel
de klas gezongen, dan kijkt Piet naar wat de anderen doen en beweegt
te laat. W e vroegen ons af : heeft Piet wel maatgevoel, en vonden daarin
een ontwikkeling. Het nakloppen van een voorgetikte maatfiguur lukte
niet tot 19 Januari 1937. Op die dag werkten we met een metronoom,
die ingesteld werd op drie-kwartsmaat; na iedere maat ging er een
belletje. Piet moest pas kloppen als het belletje ging en dit deed hij
goed. Het horen van het belletje werd gevolgd door een klop op tafel.
Dit scheen een ontdekking voor hem te zijn en hij begon spontaan
zelf maatfiguren te kloppen. Met een hamertje tikte hij afwisselend op
zijn bal en op de tafel. Hij kreeg er plezier in en met twee handen begon
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hij te tikken, in de ene hand het hamertje, waarmee hij op de bank sloeg
en in de andere een lat, waarmee hij op de vloer tikte. Hij zegt : „Pom —
pom — soldaten !" We probeerden nu of Piet ook in staat was een
voorgeklopfe maatfiguur na te bootsen en werkelijk : dit lukte.
Bij normale kinderen vindt men het vermogen een maat na te
kloppen pas in het 4de en 5de levensjaar ; daarvóór imiteren zij
slechts globaal 12 ).
Het blijkt dus, dat de ken-eenheid der maat (Gestalt) door Piet
kan ervaren worden, ja zelfs geproduceerd wordt, maar dat in bepaalde omstandigheden het kunnen niet tot gebruik leidt, omdat
hij zich richt op iets anders. W a t is dat andere 7 Maat is een
ervaringsgeheel, dat echter altijd voorkomt in een groter geheel.
Het eigen leven dat iedere Gestalt heeft, wordt dan ook ondergeschikt gemaakt aan zo'n grotere eenheid, b.v. in een muziekstuk
is de maat het netwerk, dat vaste punten geeft voor de beweging
van het rythme. (Door dit rythme wordt een heel andere eenheid
opgebouwd als door de maat). Door de rythme-eenheid verandert
de maat, ze wordt ondergeschikt. Er is een groot verschil tussen
het tikken van een metronoom en het maatslaan van den dirigent.
Richt men zich bij het uitvoeren van een muziekstuk alleen op de
maat, dan gaat de indruk van het rythme geheel te loor.
Wanneer de trommelaar alleen let op de maat, zal hij van het
muziekstuk niet genieten. W e kunnen nu veronderstellen dat het
andere, waar Piet zich op richt, niet iets anders is, maar de maat
zelf, welke echter niet op de gewone functionele manier gebruikt
wordt. Het functie-geheel, waarin Piet de maat gebruikt, wordt
ons duidelijk, als we hem observeren, terwijl hij op zijn eentje
wandelt. Voortdurend wisselt zijn snelheid, dan vlug, dan langzaam ; het lijkt op iemand, die loopt te peinzen en zijn loop regelt
naar de gang van zijn gedachten. Zelfs wanneer hij op school in
de rij loopt, kan hij plotseling stil blijven staan en achterblijven
zonder er zelf schijnbaar iets van te merken. Hij is gericht op zijn
eigen verandering, die geheel door zijn innerlijke ervaringen wordt
geleid. Dit wijst weer op een overheersing der vitale aandoening,
waarbij het aesiimeren van de gehoorde maatfiguur of van de ge"J R. Leibold. Kind und Metronom, in Ztsch. f. pädag. Psychol. 37 (1936),
biz. 317-322.
4
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ziene beweging van anderen achterwege blijft. Het doet zich dus
voor als een gebrek aan kritiek op eigen gedrag.
Sterke affectieve expressie
Deze gedragswijze maakt Piets sterke affectieve expressie ook
duidelijk. Enkele feiten gaven we reeds op pag. 26. W e zullen er
nu verder op ingaan en de bij hem veel voorkomende affectiegeladen uitdrukkingsverschijnselen bespreken.
Zwarte Piet uit het gevolg van Sinterklaas is iets vreselijks voor hem.
Spreekt hij daarover, dan krijgt men een heel drama te zien in pantomimiek : fronsen van wenkbrauwen, angstig kijken, heftige armgebaren
enz. Wanneer hij plaatjes mag kijken in een geïllustreerd tijdschrift, zoekt
hij direct die voorstellingen op, waar een race-auto rijdt, waar iemand
valt, waar gevochten wordt enz. Terwijl hij kijkt, zegt hij met nadruk:
„heel hard, zeer, dood vallen, vuur, schieten, heel dik" en drukt met
zijn gezicht al die vreselijke dingen uit.
Als hij komische platen imiteert, lacht hij daarbij. W e hebben enkele
van die uitdrukkingen kunnen vastleggen in een film. Wie met hem
omgaat, past zich zonder dit zelf te merken aan bij dit gedrag ; men
komt Piet tegemoet door ook zelf allerlei affecten sterk uit te drukken
in mimiek en gebaar. Piets gezicht leeft dan mee.
Is dit expressie-vermogen nu een compensatie voor de gebrekkige
taal ? Het is duidelijk dat het in de omgang met anderen dikwijls als
compensatie functioneert. Hoe kan dat echter ?
Zin der affectieve expressie
Het affect is voorwaarde voor de affect-uitdrukking en groeit
daarin. De taal-psychologie noemt het affect een psychische voorwaarde voor de taal, maar daarom wordt ieder affect nog geen taal.
H . Delacroix 1 3 ) zegt dat een actie van een affect tegelijkertijd
een antwoord en een beroering inhoudt : een antwoord, dat verward wordt door die beroering (troublé par ce trouble), maar
waarin het schema van die beroering nog zichtbaar is. De verwarde
reactie is iets van het gehele individu ; allerlei impulsen tot gedragingen worden gewekt, verlopen door elkaar en werken elkaar
tegen. Het gedrag is dan de uitdrukking van die verwarring. De
uitdrukking kan zeer verschillend zijn : 1. Er is een verwarde, onge) Le Langage et ia Pensée3. Parijs, 1930, biz. 86 vlg.
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ordende gesticulatie : de opwinding. 2. Er zijn ook geordende,
voltooide, betekenis-dragende bewegingen waarin een actie zich
uit. 3. Er zijn ook vereenvoudigde bewegingen, waarmee we
reageren op onze ervaringen. In deze opsomming ligt al een ontwikkeling. Bij de derde groep representeert een enkel gebaar een
hele affectieve reactie b.v. het ballen van de vuist. Deze groep
komt later ter sprake bij de taal, we beschouwen nu de twee
eerste. Nemen we een voorbeeld : Een kind heeft pijn, het reageert
daarop door huilen, het gezicht vertrekt en allerlei krampachtige
bewegingen worden gemaakt. Er volgt nu hulp van volwassenen.
Een andere keer wil het kind weer hulp hebben. Het gaat nu
huilen. Huilen is een index geworden voor een situatie, waarin
het geholpen wordt. Het oorspronkelijke affect „pijn" is er eerst
niet. De uitdrukking wijst er echter naar toe ; naarmate het kind
nu sterker huilt, wordt het affect sterker, al ontstaat er daardoor
geen pijn. In het eerste geval is het huilen primair uitdrukking, in
het tweede geval gebruiksmiddel14 ). In het eerste geval is het
echter ook gebruiksmiddel, maar niet als zodanig door het kind
bedoeld ; het wordt echter in de dubbele functie opgevat door
degene, die te hulp moet komen (ervaring van aestimatie).
Z o lijkt het ons ook bij Piet. Zijn met gevoelens geladen mimiek
en gebaar functioneert als compensatie voor de taal en wordt zelfs
ook als zodanig bedoeld : hij zet vaak een treurig gezicht, als hij
wat hebben wil. Maar die bedoeling is niet voldoende, dat blijkt
aldus : hij krabt soms zijn gezicht open en toont dit dan met een
meelijwekkend gezicht aan de onderwijzeres, die hem juist bestraft
heeft. Het droevig gezicht is voor hem niet genoeg, hij moet ook
werkelijk wat voelen. Hij kan niet zodanig loskomen van het affect,
dat hij de uitdrukking er van vrij gebruikt. Uitdrukkingsverschijnselen hebben waarde voor hem, wanneer ze beleefd worden als
een uitdrukkingstoestand van het gehele individu. Alles moet in
hem meewerken met het affect. De uitdrukking moet voltooid
worden in een eraan beantwoordende affectieve toestand. Hij kan
zich niet richten op de uitdrukking als middel alleen. Ook een uitdrukking van een ander, die hij ziet en die tot hem doordringt, moet
14

) Vgl. H. J. Pos, Het affect en zijn uitdrukking in de taal, in Ned. Tijds. v.
Psychol., 1934, blz. 209 vlg.
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om tot hem door te dringen eerst in hemzelf tot voltooiing komen.
W e zeggen het hier erg absoluut. De lezer zal wel begrijpen, dat
wij hier een richting van zijn gedrag willen weergeven, andere
reacties treden ook op. De tendenz echter, die in het normale wegleidt van het affect door de uitdrukking er van als middel te gebruiken en zich op het doel te richten, wordt bij Piet tegen gehouden door de tendenz om het affect eerst volkomen uit te buiten,
geheel en al door de sensatie in beslag genomen te worden. Piet
moet op de eerste plaats de situatie volkomen beleven. Het belangstellende kennen inhibeert in het normale de beweging, die er niet
parallel meegaat. Alleen de beweging, die uitdrukkingswaarde heeft
voor het kennen, wordt er niet door gestremd, maar bevorderd.
Wanneer normale mensen marsch-muziek horen, is het spontane
meebewegen in de maat een uitdrukkingsverschijnsel van het kennen
van de marsch en remt al het andere kennen. Bij Piet is dit anders ;
hij kan niet in de maat lopen. Deze uitdrukkingswijze is voor hem
geen uitdrukkingswijze ; er is een ander kennen dat overheerst ; hij
kent de maat en de muziek, maar aestimeert het niet als rythmisering
van beweging. De directe aanpassing van beweging en waarneming,
die voor allen, die de muziek horen, dezelfde is en collectief in de
pas lopen mogelijk maakt, valt bij hem uit. Hij hoort wel geluiden,
ervaart wel maten, maar de uitdrukking van dit alles in beweging
geschiedt te langzaam om aanpassing aan andenen mogelijk te
maken.
Affectieve uitdrukking is dus sterk bij hem ; uitdrukking van
waarneming langzaam. Een beginnende expressie d.i. een ervaren
verandering heeft niet direct betekenis voor zijn beweging, maar
moet eerst de hele ervarende mens veranderen. Eerst dan wordt de
zin door hem gevat. Het kennen treedt eerst op in het beleven.
Bij het lopen op de maat wordt het gehele lichaamsrythme gericht
naar een rythmedeel dat in de muziek herhaald wordt. Bij affectieve
expressie komen de rythmedelen voort uit het rythme van het geheel,
de affectieve beroering. In het uitzonderlijk gedrag van Piet in
beide gevallen vinden we weer de instelling op de vitale aandoening.
Inwendige fixatie
Een dergelijke houding openbaart zich ook in de ontwikkeling
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der kennis. De kritiek op eigen kennis, die door het handelen voortdurend gegeven wordt, en daardoor de kennis verder differentieert,
is bij Piet sterk verminderd. Piet heeft voldoende aan weinig inhoudsgegevens om zijn affecten uit te drukken, het gaat immers
om de verandering van hem zelf, niet om de inhoud van het affect.
Dit is ook de reden, dat de voorbeelden, die we uit Piets gedrag
op allerlei gebied aanhaalden, weinig verschil van inhoud toonden.
Het Sint Nicolaasfeest maakt op alle kinderen veel indruk gedurende
de tweede helft van November en eerste helft van December, Piet spreekt
er echter het hele jaar over. Midden in de zomer kan hij zeggen, als
een kind ondeugend is : „Zwarte Piet, mee Spanje". De affectieve inhoud
„straf — beloning" was nu eenmaal vervuld door de Zwarte Piet-SintNicolaas-gedachte. Onmogelijk haast om aan deze inhoud andere aanschouwelijke momenten te verbinden. Als Piet eenmaal met iets bezig
is, kan hij moeilijk tot iets anders gebracht worden, tenzij de affectieve
instelling veranderd wordt. Bij een poging b.v. om de Binet-Simon-schaal
volgens de Stanford-revision af te nemen, moest Piet een ruit natekenen.
Hij zette een kruisje ; opnieuw tekende de p.l. een ruit voor ; Piet zette
weer een kruisje. Hij was er niet van af te brengen, ofschoon hij anders
goed en keurig natekent. Toen daarna aan de onderwijzeres gevraagd
werd, waar de kinderen in de klas mee bezig waren, bleek dat zij rekenoefeningen kregen. Ze moesten verschillende figuren als eenheden leren
opvatten en er kruisjes voor in de plaats zetten ; daarmee werden dan
eenvoudige bewerkingen uitgevoerd. Zodra Piet een ruit zag tekende
hij een kruisje. Men zal zeggen Piet heeft de opdracht een tuit na te
tekenen niet begrepen. Zeker, Piets eigenaardigheid belette hem dit te
begrijpen. De eenmaal gevolgde methode in de klas vervulde hem zo,
dat hij verder gesloten was voor andere opdrachten. Bij de eerste schrijfles (volgens globaal-methode) moest Piet het woord „tol" schrijven,
hij schreef „lol" en herhaalde dat. Wat hem ook voorgeschreven wordt,
hij schreef „lol — lol — lol" een hele pagina lang. Het schrijfonderricht
moest gedurende een paar weken onderbroken worden, daarna leerde
hij nauwkeurig naschrijven.
Bij het experimenteren was het een voortdurende moeilijkheid om zijn
overheersende gedachtengang tegen te houden en hem het onderzoek
te doen volgen. Vooral bij lezen gaf dit moeilijkheden.
Piet had de zin geleerd : (in zijn tiende levensjaar) „ik zie een bus".
De p.l. dicteert daarna deze zin. Piet schrijft : „bus is nee" (Raumverlagerung) en leest zelf : „dit is een bus". De p.l. wijst naar het woord
„bus", Piet leest het goed. Ook bij de twee andere woorden leest hij
nu afzonderlijk wat er staat. De p.l. schrijft nu „dit is een man". Piet
leest : „dit is een bus".
Het blijkt dat de nieuwe inwerkende prikkel, geschreven en ge-
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sproken woorden, hun speciale signaal-waarde voor hem niet
krijgen, maar slechts een algemene en deze laat toe dat hij voortgaat in de richting waarin hij vroeger ging. Ook hier vinden we
weer dat gebrek aan kritiek op eigen handelingen. De eenmaal begonnen acties gaan door en worden niet gewijzigd door veranderde
prikkels. Men heeft echt te doen met globaal activiteiten, die een
fijne aanpassing belemmeren. Men kan opwerpen hoe is het dan
mogelijk dat Piet in andere dingen zo handig en intelligent is, b.v.
bij het in elkaar zetten van een wekker, want ook daar moeten de
opeenvolgende prikkels zijn gedrag voortdurend in een andere
richting sturen. Daarop antwoorden wij, dat we in dit laatste geval
te maken hebben met gehelen die voor Piet overzichtelijk bleken
te zijn, waar de handelingsdelen het geheel volkomen bepalen.
Waarom juist op dit gebied een onderschikking van bewegingen
onder een geheel mogelijk is, zullen we later zien.
Restverschijnselen uit de totale psychische doofheid
Al de feiten, die wij tot nu toe hebben opgenoemd zijn geobserveerd tussen Piets 8ste en 10de levensjaar. Zij traden nog slechts
in bepaalde omstandigheden op en beheersten niet meer het gehele
gedrag. Dit bleek uit de feiten van het vorig hoofdstuk, waar we
de indruk kregen van een normale jongen. Nu menen we het recht
te hebben deze feiten te beschouwen als rest-verschijnselen uit een
vorige toestand, die in vele opzichten nu reeds overwonnen is. Welke
is nu die toestand geweest ?
Boven hebben we onze stelling al gerechtvaardigd, dat Piet in
zijn eerste levensjaren totaal psychisch-doof was. Deze term kunnen
we nu in het licht der rest-verschijnselen verklaren op psychologische wijze. Bij totale psychische doofheid functioneert het gehoororgaan physiologisch goed. De physische energie, welke het trommelvlies in trilling brengt, wordt doorgeleid naar het binnenoor en
wordt op de organen van Corti omgezet in physiologische energie.
De veranderingen in het zintuig-epitheel vinden hun vervolg in de
hersenen. Een physiologische verklaring van psychische doofheid
gaat nu zoeken of bepaalde verbindingsbanen in de hersenen aanwezig zijn en of de Chronaxie der zenuwen gestoord is. Dit is echter
moeilijk of in het geheel niet te controleren en niet van belang voor

Restverschljnselen uit de totale psychische doofheid

55

een psychologische verklaring. W i j moeten uitgaan van het feit, dat
physiologisch verwerkbaar geluid niet de normale reactie teweeg
brengt.
W a t betekent dit psychologisch ?
Er is in de ontwikkeling van de mens een stadium, waarin de
vitale aandoening overheerst. Het pasgeboren kind reageert op
geluid ongedifferentieerd met schokreacties. Gehoorgewaarwordingen en ongeordende afweerbewegingen vormen een biologisch
geheel. De geluidsprikkel verstoort in zekere zin de evenwichtstoestand van het kind. De bewegingen zijn nog onaangepaste
reacties op een indruk van buiten, die een appèl doet op het kind.
Langzamerhand verdwijnt de schokwerking ; het kind gaat kijken
in de richting van het geluid. Er heeft dus een waardering plaats,
die eerst negatief is, want er wordt ontvlucht, die daarna positief
wordt, want de aandacht wordt getrokken 1 5 ). De negatieve waardering sluit aan bij een vitale aandoening.
Hoe moeten we ons nu de zaak bij Piet voorstellen ? W e hebben
slechts deze gegevens, dat hij voor doof werd gehouden en dat hij
zeer lastig kon zijn. W e kunnen het ons aldus voorstellen : op dat
eerste geluid heeft er een schok-reactie plaats gehad. Het geluid en
de reactie vormen een geheel. Wanneer nu de vitale aandoening
neiging heeft om te overheersen, wil dat zeggen, dat het indexkarakter van de ervaring achter blijft bij de waarneembare eigen
veranderingen. Piet ging dus niet zoeken naar geluid buiten hem,
maar bleef gericht op zijn verandering.
Er had wel een geluidsgewaarwording plaats, zelfs waarneming
van het geluid was mogelijk, maar de richting ging naar de gewaargeworden verandering. Bij sterk licht of geluid bemerken ook
wij de uiterlijke prikkel niet maar hebben vooral een orgaan-gewaarwording en we reageren op de eerste plaats subjectief : sluiten de
ogen of brengen de handen naar de oren. De reactie is een beweging, vlucht- of uitdrukkingsbeweging ; we weten wel dat we
iets gewaargeworden zijn maar dat alles wordt overdekt door het
onlustgevoel, dat bij de ervaring aansluit. De algehele psychische
16

) Ch. Bühler, op. cit. blz. 59 : „Die Fähigkeit zum primär positiven Affekt
entwickelt sich also erst mit der Fähigkeit, solche schwache Reize zur Wirkung
kommen zu lassen, die auf das System wohltuend einwirken, ohne dasz anfangs
das System von dieser wohltuenden Wirkung Kenntnis nimmt."
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doofheid is zo op te vatten als een overheersen van de vitale aandoening en dat is het gevolg van een verankerde negatieve waardering. De ervaring kreeg geen positieve betekenis. Dat men bij
oudere psychisch doven geen schokreactie meer bemerkt, is geen
moeilijkheid tegen deze verklaring : een negatieve waardering voert
gewoonlijk tot een negeren. Er heeft een aanpassing plaats gehad
en andere prikkels, die positief gewaardeerd worden, overdekken
de acoustische.
Totale psychische doofheid verklaarbaar uit de overheersende
vitale aandoening
Het blijkt nu, dat de theorie, die ons werd opgedrongen door de
„rest-verschijnselen", waarvan we er slechts enige behandelden, niet
in strijd is met de psychische doofheid. Deze feiten en de psychische
doofheid worden begrijpelijk vanuit een overheersing der vitale aandoening. W e moeten er echter op wijzen dat deze geen stoornisoorzaak hoeft te zijn. Nu willen we reeds opmerken, dat het geen
storings-oorzaak zijn kan, juist omdat we er veel toe kunnen herleiden. Het accent valt op een bepaalde functie en hierdoor worden
andere functies bij Piet geinhibeerd. Het normale is echter, dat
andere functies vervolmaakt worden in zo'n geval. Bij een kunstenaar b.v. vinden we ook een sterke richting op vitale aandoening,
maar deze staat onder de doelstelling van het te maken werk. Z o
heeft er geen storing plaats in de waarneming, in de reactie en
in de expressie. Integendeel !
Het ligt nu voor de hand aan te nemen, dat de functie, die beklemtoond wordt en remmend werkt, een compensatie is voor andere
functies. Er is een interferentie ontstaan tussen de oorspronkelijke
bestemming van de functie en de compenserende functie. Hoe dat
hier het geval is, zullen we in een volgend hoofdstuk zien.

HOOFDSTUK IV
VERKLARING VAN WOORDDOOFHEID EN VAN
SPECIAAL WOORDGEBRUIK UIT DE OVERHEERSING
VAN VITALE AANDOENINGEN.
Vraagstelling
De feiten, waarvan wij in het vorige hoofdstuk uitgingen om
een verklaring op te bouwen, waren restverschijnselen. W e vonden
ze als spelingen van een gedrag, dat ondanks de belemmering tot
stand was gekomen. Dat gedrag immers zou anders zijn, primi'
tiever, minder aangepast aan de normale eisen van het leven, als
de afwijkende gedragswijzen de grens hadden gevormd voor het
hele gedrag. Hoe en op welke wijze behoudt de opbouw van het
gedrag ondanks de belemmeringen toch zijn normale kenmerken ?
Wanneer is de eis van de dynamische krachten zo sterk, dat ondanks aanzienlijke storingen toch normale gedragingen kunnen
plaats vinden ? W e moeten ons die vraag stellen, want er heeft
in Piet een ontwikkeling plaats gehad. Piet is niet totaal psychisch
doof gebleven ; de symboolagnosie was al overwonnen, toen
we ons onderzoek aanvingen. En voor deze ontwikkeling is heel
wat meer nodig dan eenvoudige signaalervaring.
Het is een onjuiste abstractie bij het behandelen der ontplooiing
van menselijk gedrag te blijven spreken van : prikkel-reactie.
Prikkels zijn altijd meer of minder belangrijk in het leven van het
individu. De belangrijkheid volgt uit een situatie, die voor het individu kritiek is in meerdere of mindere mate. In elke crisis zoekt
de mens wetend of onwetend een uitkomst. Het bereiken van het
evenwicht of het niet bereiken daarvan bestaat in een belangrijke
verandering. Wanneer een stoot, een prikkel, een bepaald signaal,
door een storing geen betekenis kan krijgen, dan worden andere
prikkels gezocht, die de crisis kunnen opheffen. Er is een streving
naar normalisering, d.i. naar synthese van de beschikbare reactievormen en wel op menselijke wijze.
In het vorige hoofdstuk zagen wij, dat door de overheersing der
vitale aandoeningen bepaalde prikkels een andere waarde hadden,
dan normaal het geval is. Door de veranderde belangrijkheid leek
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het vaak alsof de prikkel niet werkte ; feitelijk zagen wij immers
de verwachte reactie niet. Door nauwkeurig onderzoek bleek echter,
dat bij Piet de omgeving anders functioneerde ; bijzondere, kritieke
situaties conditioneerden afwijkende reacties. Hiermee is de eerste
stap gezet tot psychologisch inzicht in de stoornis. W e moeten
nu verder gaan en eerst beschouwen wat Piet kan t.a.v. het woordgebruik. Zijn prestaties in dit opzicht zullen we aan een nauwkeurig
onderzoek onderwerpen om het eigene daarin op te sporen.
Gebruik en aanleren van woorden bij Piet
O p verschillende plaatsen werd reeds aangegeven, dat Piet
woorden verstond en gebruikte. Toen hij op school kwam, kende
hij : „Papa, fiets". Mededelend sprak hij met „tok-tok". O p school
werden met veel moeite een aantal woorden aangeleerd door vóórspreken, terwijl men de zaken aanwees. Daarna trad het spontane
naamvragen op. Wanneer men die feiten zo bijeenzet, lijkt er wel
een zeer late en vertraagde, maar overigens geen abnormale spraakontwikkeling aanwezig te zijn. Geeft die gelijkenis een volledig
beeld ? Aan Piets spreken zijn verschijnselen inhaerent, die de
gelijkenis met op vroeger leeftijd normale prestatie's zeer twijfelachtig maken. Laten we er enige opnoemen :
Piet leert woorden, indien ze hem geleerd worden. Hij neemt ze niet
spelenderwijze op uit zijn omgeving. De aandacht moet methodisch toegespitst worden op één voorwerp en de daarbij uitgesproken klanken.
Dat geschiedt op school, en dáár alleen leert hij woorden bij. Als hij een
naam niet weet, wendt hij zich niet tot andere kinderen, maar tot de
onderwijzeres of tot den leider van het onderzoek. Alles wat op taal
betrekking heeft, vraagt een bijzondere aandacht. Wanneer de onderwijzeres in de klas een algemene opdracht geeft, zelfs in woorden, die
onder speciale voorwaarden voor Piet verstaanbaar blijken te zijn, b.v.
„opruimen !", dan reageert hij niet. Men moet steeds beginnen met zijn
naam te roepen of een hand op zijn arm te leggen, daarna even wachten
en dan eerst is Piet ingeschakeld op de ontvangst van de gesproken
woorden. Velen, die met Piet omgaan, zijn geneigd zich bij zijn gedrag aan
te passen door luid te spreken. Dit is echter níet nodig, want hij hoort
zeer goed.
Het luid spreken van de volwassenen is een reactie op het uitblijven van
het gedrag, dat zij van Piet verwachten. Dat zij daarmee het juiste middel
kiezen is niet vanzelfsprekend. Het kan best zijn, dat wetenschappelijk
bedachtzaam onderzoek onoverlegde reacties als inadaequaat moet ken-
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merken. Wanneer men met Piet spreekt, kijkt hij den spreker niet aan ;
zijn blik dwaalt rond, glijdt langs het bovenlichaam van den spreker
voorbij en blijft slechts zelden op het gelaat of de mond van den ander
rusten. En dit is geenszins een gevolg van verlegenheid ; ook t.a.v. zijn
ouders en bekenden blijft steeds die specifieke kijkreactie achterwege.
Nu is bij het leren van woorden het zien van de mondstand voornaam,
daarom had de onderwijzeres de gewoonte haar hand onder Piets kin te
houden om hem te dwingen haar aan te kijken. Ook dan deed hij dat
nog slechts zelden. Het meest opmerkelijke is wel, dat Piet gedurende
meer dan drie jaar woorden verstaat en ook woorden gebruikt, maar niet
gekomen is tot het verstaan en het gebruik van woordgroepen en zinnen.
Dat alles wijst er op, dat het woord bij Piet niet zijn ware functie vervult.
Functionele betekenis van het woordgebruik
W e gaan nu onderzoeken, wat het speciale woordgebruik bij
Piet inhoudt. Daartoe moeten we weten, hoe het gebruik van
woorden zich ontwikkelt, hoe een gewoon kind taal leert, en bovendien welke verrichtingen daartoe nodig zijn. Een genetische beschrijving dus en een functionele analyse van het woordgebruik
is nodig. Het spreekt van zelf, dat wij deze twee studies hier niet
uitvoerig zullen geven. W i j volstaan met de verwijzing naar die
gegevens uit de psychologische literatuur, die voor ons doel van
belang zijn 1 ) .
Genetische beschouwing over het woordleren
Het verstaan van gesproken woorden ontwikkelt zich op de basis
van het horen. Het eerste begin van het horen beschreven we reeds
op blz. 29. Een geluidsgewaarwording roept een reactie op. Dit is
eerst een afwending van een acoustisch gegeven, daarna een foewending er heen. Het kind reageert op een acoustische prikkel en
neemt een object waar. Het is niet juist, dat het eerst kwaliteiten
waarneemt en daarna pas het beeld construeert. Het ding is het
eerste natuurlijke gegeven ; door achteraf te reflecteren, merken
1
) We volgen in deze materie vooral A. Reichling, Hei Woord, Nijmegen,
1935. De psychologische gedachtengang van dit werk behandelden wij in het
Nederl. Tijdschr. voor Psychologie 4 (1936) blz. 350-365. Vgl. ook: W. Stern,

op. clt. ; K. Bühler, op. cit. ; /. Piaget, Le langage et ία pensée chez l'enfant,
Paris, 1925. ƒ. van Ginneken, De Roman van den Kleuter, Nijmegen 1917; en
De Ontdekkingen van den Kleuter, Nijmegen 1924.
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wij welke afzonderlijke kwaliteiten gegeven zijn. De gewaarwordingen zijn geïntegreerd in de waarneming van dingen. Eerst
uit die integratie kan er differentiatie plaats vinden tussen de verschillende prikkelsoorten. Alleen in de waarneming immers krijgen
zij waarde voor het kennen.
Waarnemen is een bouwen ; het waarnemingsbeeld is een
synthese. Dit synthetisch beeld heeft de dynamische kenmerken
van de actie, waardoor het ontstaan is. Stel, we zien zien langs de
blauwe lucht een sigaarvormige, zilverachtige plek bewegen ; we
nemen een zeppelin waar. De gezichtskwaliteit, die gegeven is,
wordt één moment in een geheel van ervaringen en bepaalt dat
geheel tot de waarneming van een zeppelin : een vervoermiddel van
ontzaggelijke afmeting, door mensen bestuurd, op weg naar ZuidAmerika. Onze herkenning vraagt niet, dat alle kwaliteiten van
het ding waar te nemen zijn of waargenomen worden. In wisselende
situaties heeft men het object leren kennen volgens verschillende
relevante momenten. Wanneer nu weer een dier momenten of
momentgroepen optreedt, wordt het ding gekend. Tot de reflectie
over afzonderlijke zintuigelijke kwaliteiten komen we eerst, nadat
we het object gekend hebben. Deze bezinning komt dan tot stand
in de hantering van de voorwerpen, waarbij de intentie op de afzonderlijke kwaliteiten belangrijk wordt. Ik zie b.v. een pressepapier; dan „zie" ik ook het gewicht ervan, omdat ik het ding vaak
gehanteerd heb 2 ). Pak ik de presse-papier op, dan is mijn beweging
ingesteld op het gewicht. Deze instelling blijkt, wanneer iemand
er het lood heeft uitgenomen : op het gevoel alleen met gesloten
ogen zou ik het bekende voorwerp misschien niet meer herkennen ;
terwijl ik het met open ogen hoger zou optillen dan ik bedoelde.
De vitale aandoenings-momenten bouwen mee aan de waarneming
van de presse-papier. Bij een vergissing in de hantering worden
deze momenten apart ervaren, m.a.w. ze functioneren in verreweg
de meeste gevallen in ons kennen en in de behandeling zonder
dat we ze apart stellen ; eerst bij interferentie, als het gedrag niet
meer past, worden ze geïntendeerd. De wijze waarop de „vergissing" zich aan ons opdringt, wijst op een groot verschil tussen
2
) Het voorbeeld is ontleend aan F. Roels, Handboek der Psychologie, Dl. I,
Utrecht-Nijmegen, 1934, blr. 95.
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twee soorten van waarneming : die welke optreedt bij het gewone
hanteren van het voorwerp en de aanpassing, die plaats vindt met
aandacht voor bepaalde zintuigelijke kwaliteiten. Wanneer ik mijn
presse-papier te hoog oplicht, ga ik kijken, wat er in veranderd is ;
ik reageer dan op mijn vorig gedrag op een zeer speciale wijze :
de hefervaring, die ik had, trekt mijn aandacht ; ik vond het ding
zo licht. Zo ook, wanneer ik een onbekende stem hoor, terwijl ik
een bekende persoon zie ; ik ga nauwkeuriger letten op de acoustische of visuele gegevens. Als alles gewoon verloopt, ga ik na het
opheffen van het presse-papier, na het horen van een bekende stem,
over tot een einder gebied van activiteit. In het andere geval verwijl
ik even bij dezelfde activiteit ; ik richt me er meer uitsluitend op.
Dit verschil zal later nog ter sprake komen. Hier wijzen we er
reeds op, dat zintuigelijke kwaliteiten intentionabel zijn, d.w.z. men
kan er zich speciaal op richten, terwijl er andere momenten zijn
die, als men er zich op richt, verbonden worden met andere kwaliteiten ; ze zijn niet primair intentionabel.
Het kind neemt horend op de eerste plaats dingen waar, die in een
geluidsstroom voorkomen : die geluidsstroom is er physisch en
physiologisch, niet echter psychologisch. Bepaalde geluiden, gegrepen uit die physisch gegeven geluidsstroom, horen bij de
objecten, bouwen mee aan de kennis er van : b.v. een rammelaar,
een toeter, een vogel enz. Het kleine kind kijkt al vroeg naar de
richting, waaruit het geluid komt 3 ). In de vierde maand krijgt het
al „interesse" in het geluid zelf. Dat het kind zich al zo vroeg
naar geluid wendt, is zeer opmerkelijk. Daaruit blijkt de eenheid
van de waarneming, waarin het bewegen in de richting van de
geluidsbron een voorwaarde is. De belangstelling, die het geluid
opwekt, wijst er op, dat het geluid apart geïntendeerd wordt.
Een aparte groep geluiden vormen de gesproken woorden : gearticuleerde klanken. Deze worden waargenomen aan mensen.
Vader en moeder zijn voortdurend om het kind bezig en dit is de
rijkste ervaringsbron voor emotie's en waarnemingen. Al die bezigheden : opstaan, aan tafel gaan, spelen, gewassen worden, zijn
begeleid door gearticuleerde klanken 4 ). De vorm van het gezicht
s
4

) Vanaf de derde levensmaand volgens CA. Bühler. op.cit. blz. 22.
) Vgl. ReiMlng, op.cit. blz. 108 vlg.
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en de soorten bewegingen wisselen voortdurend, ook het geluid
wisselt. Al deze aspecten vormen groepen : de bepaalde bezigheden.
Z e gaan er aan vooraf, begeleiden of volgen ze. De handeling, die
gesteld wordt en belangrijk is voor het kind, maakt de onderschei
ding mogelijk. Er treden relevante momenten op, die een index
worden voor het handelings- of ervaringsgeheel. De witte schort
van moeder kan zo index worden voor het in het bad geholpen
worden, de hoed opzetten voor het uitgaan. Ook geluiden kunnen
dit index-karakter krijgen, ja zij schijnen er vooral op aangelegd.
Het geluid is een aspect van de moederwaarneming, daarin is de
moeder „iets" dat handelt en bij dit geluid iets bepaalds doet.
Handelen is een concreet stellen van relaties. De baby wordt met
de spons gewassen. De spons is een object van waarneming voor
de baby. Een bepaald geluid gaat nu bij de washandeling-met-despons behoren. De spons is een moment in de handeling van hetwassen-door-moeder. Deze handeling wordt in betrekking tot de
spons aangeduid door het woord „spons". De gearticuleerde klanken
gaan bij de zaak horen, ze zijn losgemaakt van de moeder. Het
gesproken woord is nu iets anders geworden dan het gezicht van
de moeder of de witte schort. Het hoort bij een ding, dat het ge
luid niet voortbrengt. Dit verband wordt gesticht zonder eerst
als relatie gekend te zijn.
Maar er komt een moment, dat het kind die relatie zelf gaat
stellen. Reichling bewees б ), dat het stellen van die relatie in ieder
geval geschied is, als het kind namen van voorwerpen gaat vragen.
Het heeft dus gemerkt, dat dingen namen hebben. De eenheid
tussen het klankgeheel en het ding is in het bezit van het kind.
En wel op algemene wijze. Voor het stellen van die eenheid is
nodig, dat de beide leden van die relatie : ding-naam afzonderlijk
geïntendeerd worden.
Laten we er ons rekenschap van geven, wat dit betekent : het
geluid wordt zelf geïntendeerd, als iets onafhankelijks van den
spreker behorende bij het ding, waarvan het de naam is. Het is
geluidsding geworden, dat buiten den spreker en ook buiten den
hoorder staat, want het is ook toegankelijk voor anderen. Het
woord staat tussen spreker en hoorder in. Het noemt de zaak
5

) Reichling, op.cit, blz. 116 vlg.
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waarvoor het teken is. Het zit aan de zaak vast, terwijl het uit
gaat uit de mond van den ander of zelf geproduceerd wordt. En
deze band met de zaak is zo sterk, dat bij kinderen en primitieven
de naam vaak opgevat wordt als eigenschap van het ding.
Om woordverstaan mogelijk te maken, moet de klank dus :
a. een reactie bewerken : gewaargeworden en geaestimeerd zijn;
b. waargenomen zijn aan de dingen, die geluid maken ;
с autonoom komen staan t.o.v. den voortbrenger en betrokken
worden op de zaak, waarvoor het teken is.
Naarmate dit proces vordert, worden de geluidsonderscheidingen
ook precieser en wordt het geluid belangrijker, want het is ge
schikt voor meer waardevolle gebruikswijze (tonen in muziek,
gearticuleerde klanken in de taal). O p de vraag, wat woordge
bruik functioneel is, antwoorden we met Reichling : waarnemend
d e n k e n 6 ) . W e nemen geluiden waar en denken daarin de be
tekenis. De geluiden vormen groepen, die alleen zo opgevat
worden, als ze voor het denken zin hebben.
Taalontwikkeling bij

Piet

Met dit overzicht voor ogen zullen we Piets taalontwikkeling
moeten beschouwen. Er is echter een moeilijkheid : we hebben
Piet maar enkele jaren geobserveerd. De afzonderlijke fasen,
zoals ze zich hebben vertoond, kunnen we niet beschrijven, maar
er zijn restverschijnselen, die we als vervormingen in het voor ons
toegankelijk gedrag kunnen vinden. Onze beschouwing blijft dan
wel hypothetisch, maar door convergentie der verschijnselen kan
een steeds grotere zekerheid groeien.
Reactie op geluid
Volgens het boven beschreven schema moeten we nu eerst het
feit behandelen der aestimerende klankgewaarwordingen,
(a.) W e
zagen, dat in deze reeds een storing aanwezig was. Dit verklaarde
het stadium van de totale psychische doofheid. Er was wel een
aestimerende gewaarwording, maar geen specifieke klankaestimatie.
Dit stadium is echter overwonnen : Piet hoort immers. W e zijn nu
e

) Reichling, op.cit., blz. 50.
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geneigd te besluiten, dat hij geluid ook waarneemt aan de dingen, (b)
De proeven, die we vermelden in hoofdstuk II, schijnen dit te be
vestigen. Piet onderscheidt immers de geluiden van de verschillende
geluidmakende voorwerpen, hij onderscheidt zelfs toonhoogten in
het geluid van een bepaald voorwerp (het stemfluitje) en hij ver
staat woorden. W e moeten echter voorzichtig zijn met onze affir
matie en ons bezinnen op de termen, die we gebruiken. Hebben
we in die feiten wel met de normale waarneming te doen ? Piet
kan waarnemen, maar doet het dikwijls niet, waar iedereen het
zou verwachten. Wat leren ons de omstandigheden, waarin hij
waarneemt of niet waarneemt ?
Piet reageert eerst op geluld : 1. als dat geluid een bepaalde betekenis
voor hem heeft : b.v. het gebrom van een vliegmachine, zijn naam. De
schoolbel en algemene opdrachten In de klas hoorde hij aanvankelijk
niet. 2. Als van te voren zijn aandacht is getrokken, b.v. door het noemen
van zijn naam of door een hand op zijn arm te leggen. 3. Bij sterk
trillende geluiden: het dreunen in een waterleidingsbuis, het aanzetten
van een motor, het scherpe geluid van een fluitje, waarin een balletje
trilling brengt. Het akelig huilen van een kind in een aangrenzend vertrek
schijnt hij echter niet te horen.β * )
Wat is het princiep van deze vreemde selectie ? Kunnen deze
drie soorten onder één kategorie gevat worden ? Ja, wanneer we
dit alles onder functioneel aspect beschouwen en de vraag aldus
stellen : wat betekent het geluid in al die gevallen voor de activiteit van Piet. In het eerste geval wekt het gebrom een reactie :
naar het raam lopen en zoeken naar de vliegmachine. In het
tweede komt er een algemene instelling tot stand om op het geluid te letten. In het derde geval gaat hij in de ervaring zelf op.
Dit laatste noemden we reeds een instelling op de veranderde toestand van zijn zintuigorganen. De genoemde geluiden brengen
ook bij normale mensen een sterk aandoeningsgevoel mee ; ze
zijn onaangenaam, men zou zijn oren dicht willen stoppen ; de
geluiden dringen in ons binnen, we zijn er van vervuld. Het huilen
van een kind werkt heel anders : hierbij overheerst de invoeling
in het verdriet van het kind. Eerst als men zich bewust wordt,
dat men toch niet kan helpen, en het geluid doorgaat, krijgt men
6
*)We merken hierbij op dat Plet Idealiseren kan bij het horen. Bij het spelen
van Bllndemannetje liep hij steeds In de goede richting.
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eenzelfde gewaarwording als bij de doordringende geluiden. Piet
vertoont echter bij de genoemde geluiden geen teken van onrust.
Hij gaat er in op. Nu doen kinderen dat wel meer ; sterke sensatie is hun aangenaam. Piets gedrag verschilt echter van het gedrag van normale kinderen hierin, dat hij als het ware een rustige
en objectieve houding aanneemt t.o.v. het „geluid". W e noemden
zijn gedrag dan ook „inwendig luisteren"; bij normale kinderen
merken we meer een naar buiten gericht genieten. Dat inwendig
luisteren, dat eigenlijk geen luisteren is, beschouwden we als een
zich richten naar de vitale aandoeningen. Dit bleek ook uit het
volgende gedrag : er werd aan Piet een stuk speelgoed getoond,
dat bestond uit pikkende kuikens op een plankje ; het pikken gaf
een tikkend geluid. Piet hield het bij zijn oor en zei : „horen".
Deze uitleg gaat eveneens op bij de gevallen onder 2. vermeld.
Als men de aandacht van Piet heeft opgeroepen, kijkt hij u niet
aan, zijn blik dwaalt rond of gaat omlaag. Over deze blik is nog
veel te zeggen. Hier wijzen we er alleen op, dat Piet niet kijkt
naar de geluidsbron ; hij doet echter wel wat anders ; hij dringt
naar den spreker toe, en brengt zijn hoofd haast onder diens
kin. Het is of hij de adem wil voelen ; wanneer hij de woorden
niet verstaat, zoekt hij a.h.w. geheel vervuld te worden door het
geluid. Als er nu hard gesproken wordt, of als hij vlak bij den
spreker staat, is de toestandsverandering sterker. Is eenmaal zijn
aandacht getrokken, dan moet hij alleen nog geluid horen. Waarom
echter ? Geluid betekent in deze gevallen toch nog iets anders dan
louter aandoening, hij zoekt toch duidelijk naar een betekenis. En
wanneer heeft geluid een betekenis ? Als hij er iets mee i»erbinden kan, niet als hij er iets in hoort. Kleurstrookjes benoemt
Piet juist. Bij het horen van de tonen van een piano maakt hij
allerlei associaties : bel, politie en onweer. W a a r duidt dit op ?
Geen waarneming van geluid
Deze feiten wijzen aan, dat hij zich niet richt op de kwaliteit
van het geluid, maar er iets mee verbindt, terwijl hij bij de kleur
wel op de kwaliteit gericht is. Dit bijzondere gedrag bij het geluid verklaart ons ook de feiten onder 1. vermeld en het is van
belang daar op in te gaan. W e hebben hier bij Piet echte assos
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ciaties. De band tussen het ding en het geluid is niet een gegeven
geheel, een Gestalt, maar een gestichte associatie. Met associaties,
dat leert de Gestalt-theorie, 7 ) wordt de waarneming niet verklaard.
Wanneer in mijn ervaring een bos en een verstuikte enkel geassocieerd zijn, kan ik aan het bos denken, als ik weer mijn enkel
verstuik ; ik neem echter het bos niet waar. Als Piet gekraai hoort,
kan hij denken aan een haan, hij neemt den haan niet waar en
richt dus zijn gedrag niet in naar de aanwezigheid van een haan.
Het gebrom van een vliegmachine is het signaal voor de mogelijkheid van het zien van een vliegmachine, maar nog niet voor de
aanwezigheid er van.
Dat Piet voorwerpen herkent aan het geluid, is dus nog geen
bewijst, dat hij in geluid psychologisch specifiek waarneemt. Andere
gedragingen tonen, wat hier functioneel geschiedt : een overwegende invloed van de vitale aandoeningen maakt herkennen
mogelijk. Hoe kan dat evenwel ? W e moeten nauwkeuriger aantonen, wat deze vitale aandoeningen zijn.
Verdere behandeling der vitale aandoening
Momenten van de vitale aandoening vinden we in alle soorten
waarnemingen. Zij vinden hun oorsprong in de verandering van
het subject zelf. W e noemen het niet : motorische elementen, daar
men met deze term de bewegingen bedoelt, zoals ze van buiten af
waarneembaar zijn. Hierbij betrekt men het ervaringsaspect voor
het veranderend individu hoogstens secundair in zijn onderzoek.
W e noemen het ook geen kinaesthetische momenten, daar deze
gewoonlijk beschouwd worden als zintuigelijke kwaliteiten naast
de andere. De intentionaliteit op een doel van het bewegen, b.v.
een schilderij ophangen, waartoe een spijker in de muur moet geslagen worden, hoort hier ook niet bij, hoewel bij deze intentionaliteit wel vitale aandoeningen aanwezig zijn zowel in de ervaring
als in de regeling van de beweging. Hier bedoelen we de ervaring, die het individu heeft van zijn bewegingen als verandering.
In alle waarnemen is vitale aandoening. Wanneer ik mijn
zware winterjas aandoe, herken ik deze aan de kleur, aan de vorm.
7

) Zie b.v. W. Köhler, Psychologische Probleme, Berlin, 1933.
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aan de geur, aan de temperatur, maar ook aan mijn houding in
het dragen van de jas ; deze is anders dan bij mijn lichte regenjas.
Nu zijn in dit geval nog kinaesthetische momenten aanwezig, die
afzonderlijk geïntendeerd kunnen worden ; de eenheid met de
andere momenten vraagt echter vitale aandoening. In het betasten van het voorwerp is de rol hiervan evident b.v. in het
zoeken van een sleutel aan een sleutelbos, als men in het donker
thuis komt, of bij het tasten naar zijn jas in een donkere gang.
De ervaren bewegingsmomenten geven de vorm aan het geheel
van tastmomenten. Bij het ruiken vinden we deze momenten in
het snuiven ; bij het smaken in de bewegingen van de tong, die
zich uiten in de expressieve verschijnselen van zoet, zuur, bitter,
enz. Maar ook bij het zien is er vitale aandoening nodig. Dit blijkt
al bij de accomodatie en de oogbewegingen. Het schijnt, dat deze
juist de vormen geven in de optische wereld. (Ze ontbraken bij
de - patiënt van Gelb : ze werden hier door bewegingen van het
hoofd vervangen 7 * ).
Vitale aandoening in het horen
De vraag is nu, of ze ook aanwezig is in de geluidswaarneming.
Het zou al vreemd zijn als iets, dat in elk zintuigelijk gebied een
rol speelt, alleen hier niet te vinden zou zijn. Bij het horen merken
we een verandering in ons. Ik zit b.v. te lezen in mijn kamer ;
ik meen, dat ik alleen thuis ben. Plotseling klinkt er een stem
ergens in huis ; ik richt mijn hoofd op, mijn ogen staren, ik houd
mijn adem in, en luister ingespannen. Heel dat bewegingsgeheel
veronderstelt, dat ik naar aanleiding van een gehoord geluid een
verandering in mij ervaar. Ik richt mij met heel mijn aandacht
op het geluid buiten me en mijn bewegingen tonen aan, dat ik in
die geluidservaring mijzelf ervaar als luisterend, d.i. in verandering. Dit is geen reflectie, die een onderscheiding van subject en
object inhoudt, maar een handelingsgeheel, aansluitend bij de
waarneming. Het is ook niet een algemene aandachtshouding :
voor mezelf en ieder, die me ziet, is het duidelijk, dat ik gericht
ben op geluid. Bij hevige, onaangename geluiden is de toestands''') W. Bernary, Studien zar Untersuchung bei einem Fall von Seelenblindheit, in Psychol. Forsch. 2 (1922) blz. 209 vlg.
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verandering zeer sterk bewust. W e brengen beide handen naar de
oren om ze af te sluiten van het geluid. Denken we er ook aan
hoe onverdragelijk het voor velen is, als een nagel over een bord
krast. W e kunnen bij deze ervaring van vitale aandoening, die
een aandachtig of afwendend gedrag inleidt, niet spreken van bewegingen, die een gedeelte der ruimte doorlopen, zoals dit bij het
tasten het geval was. Al weten we alles van geluidsgolven en
de geleiding er van in het oor, toch kan dit verloop geen deel uitmaken van de gehoorservaring. Eerst door analyse van het horend
gedrag vinden we, dat er vitale aandoening moet zijn ; en dit
wordt bevestigd door het gedrag van een psychisch dove als Piet
(inwendig luisteren b.v.).
Bedenken we hierbij, dat onze zelfervaring ons het eigen kenmerk der onderscheiden psychische verschijnselen levert. Ik zou
horen geen horen, zien geen zien kunnen noemen als een ervaring,
de vitale aandoening, mij niet die informatie verschafte. Hierin
hebben we criteria ter onderscheiding van onze ervarings- en
reactiewijzen, en dientengevolge ook voor die van anderen.
Welke die criteria zijn, die we gebruiken, hoeven we niet te weten
om ze te gebruiken. Evenmin als we behoeven te weten, waaraan
we precies een trots of een vriendelijk gelaat onderscheiden.
Dubbel aspect in de vitale aandoening
Aan ieder zintuig beantwoordt een bepaalde vitale aandoening.
Bij het proeven geeft deze niet een bepaalde smaak, bij het zien
niet een bepaalde kleur, bij het tasten niet een bepaalde tastkwaliteit, maar ze maakt mogelijk, dat het subject zich instelt op smaak-,
kleur-, tastkwaliteiten. Hierdoor heeft er aanpassing plaats aan
het bepaald zintuigelijk gebied ; het individu richt zich op een bepaalde zintuigelijke kenactiviteit en daardoor wordt het kennend.
De vitale aandoening kunnen we dan beschouwen in een dubbele
verhouding : tot de zintuigen en tot het gehele individu. Hieruit
volgt, dat de gegevens van de vitale aandoening ook een dubbel
aspect zullen hebben : een specifiek, bepaald door het daarbij aansluitend zintuiggebied, en een meer algemeen, in dienst van de
actie van het gehele individu. Dit dubbel aspect van eigenschappen
vinden we vaker in het gebied van het kennen. Een begrip, dat
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in de volle zin algemeen is, is ook toepasbaar op bepaalde zaken.
Deze activiteit noemen we abstractie. Naai analogie kunnen we
de vitale aandoening volgens de aard van de activiteit een zintuigelijke abstractie noemen.
Hoe vertoont zich de vitale aandoening
Vitale aandoeningen hangen steeds onmiddellijk samen met de
zintuigelijke gegevens maar zijn van een andere orde dan de
waarnemingsmomenten op zich beschouwd. Er worden andere
kwaliteiten in gegeven. Waaruit kunnen we die eigen kwaliteit
aflezen ? Wij moeten de specifieke gegevens van de vitale aandoening aanwijzen, als we niet in de pure constructie willen
blijven. W e lezen hun aanwezigheid af uit de aangepaste motorische houding voor het waarnemen. W e kunnen uit iemands expressie opmaken, waarop hij zich richt, welk deel uit de waarneembare wereld wordt waargenomen, en welk moment daarin
relevant is. W e zagen boven al een voorbeeld bij het luisteren.
De motorische luisterreactie was index voor een ervaring van
de vitale aandoening. Nemen we een ander voorbeeld : de mimiek
bij het drinken van hete, gesuikerde, witte melk kan de praeponderantie van het hete onderstrepen in de gehele gerichtheid op de
melk. Het hete van de melk wordt ervaren en deze ervaring heeft
haar verlengstuk in een voorzichtig met vooruitgestoken lippen benaderen van de vloeistof. Deze mimiek treedt op bij alle hete
dranken, in alle omstandigheden. Bij verschillende ervaringen, die
in een bepaald punt overeenkomen, kan eenzelfde motorische
reactie uitgevoerd worden. Uit die reactie blijkt, dat de ervaring
gestructureerd wordt vanuit één relevant moment. De mimiek is
een index voor bijzondere momenten van zelfervaring, een index
dus voor een zintuigelijke abstractie. Ze wijst op een ordening in
zintuigelijke verrichtingen. Deze ordening moet een richting
hebben. Het doel hierbij kan zijn een beter kennen, dan hebben
we te doen met aandacht, het kan ook zijn een bewegen, een voorzichtige toeëigening of een snelle zekere afwending. De richting
op die doeleinden kan instinctief zijn of habitueel verworven. Op
allerlei wijzen kan dus de motorische reactie index zijn voor een
ervaring van de vitale aandoening.
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Vitale aandoening bij Piet
Na deze uitweiding keren we weer terug naar het gedrag van
Piet. W e kunnen nu veiliger condusie's trekken uit de bij hem
geobserveerde uitdrukkingsverschijnselen, die we vermeld hebben.
Het is niet vermetel te vermoeden, dat Piet bij het horen niet de
acoustische kwaliteit intendeert, waarin het object waarneembaar
wordt, maar de vitale aandoening, die samengaat met het horen
en ook een kennen mogelijk maakt. Dit herkennen is echter van een
andere orde dan het normale waarnemen, omdat het niet gespecificeerd is en een abstractievorm inhoudt. In het acoustisch gebied
hebben bepaalde ervaringen van de vitale aandoeningen een
signaalwaarde gekregen : ze leiden een generiek gedrag in, dat
verder gespecificeerd moet worden door andere zintuigelijke gegevens. Maar is in de andere zintuigelijke gebieden wel waarneming mogelijk ? De vitale aandoening overheerst daar immers
ook. Neem b.v. het ruiken : Piet besnuffelt een stuk chocola. Als
een etensgeur in de gang hangt, duidt heel zijn gedrag aan dat
hij gericht is op het ruiken en niet op de geurende spijzen alleen.
Bij het zien schijnt zijn dwalende blik er ook op te wijzen, dat de
bewegingen van zijn ogen groot belang voor hem hebben. De rust
in het bekijken van het voorwerp blijft achterwege ; het ervaren
van het zien lijkt zeer voornaam bij hem. Vitale aandoening is
normaal slechts een schakel in een geheel verloop van activiteiten.
Heeft zij de overhand in alle zintuigelijke verrichtingen, dan is
waarneming — als een actie van gerichtzijn op het aanwezige
ding — ten zeerste belemmerd. Consequent doorgevoerd zouden
we komen tot een solipsisme, waarbij de indrukken van buiten
slechts voorwaarde zijn voor beleving van eigen verandering : een
sensatie, die gauw wordt afgestompt. Gelukkig is een dergelijke
consequentie onmogelijk. De vitale aandoening toch heeft altijd
nog de zintuigelijke kwaliteiten als correlaat en de aanpassingsdrang brengt voortdurend verbeteringen aan. Bij Piet heeft zeker
waarneming plaats : zijn gedrag getuigt van een sterke instelling
op het aanwezige. Dit is verklaarbaar : de verhouding van de
vitale aandoening tot elk zintuigelijk gebied is verschillend. Bij
het tasten b.v. betekent de vitale ervaring veel meer dan bij het
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z i e n 8 ) . Dit is echter zeker: Piets instelling belemmert de waarneming op elk gebied. En wel omdat deze houding bij de richting
op één zintuigelijk gebied de andere zintuigelijke gebieden feitelijk in meerdere of mindere mate afsluit. Wanneer men slechts
kent in de eigen verandering, waarop men zich richt : intens
luisteren, smaken, proeven enz., dan is aanpassing aan de veelvoudige omgeving gehinderd. Men zou kunnen zeggen, dat de
refractaire periode bij deze instelling vergroot is. Eerst luistert Piet
met alle aandacht, daarna kijkt hij met volle aandacht ; verdeelde
aandacht, die verzwakte aandacht is, voldoet hem niet. Hij moet
zich eerst laten vervullen door geluid b.v. als een klok slaat; pas
daarna kunnen andere kwaliteiten meewerken. Dit gaat veel langzamer in zijn werk dan een normale waarneming van een klok,
die een bepaald uur slaat. In dit licht krijgen de feiten van langzame reactie, die we in het vorige hoofdstuk zagen, bijzondere
betekenis. Ook de sterke expressiebehoefte, het verlangen om alles
te beleven is nu te begrijpen : de vitale aandoening in de uitdrukking moet eerst volkomen uitgeput worden. Duidelijk wordt
het nu ook, dat Piet zich wel aanpast aan de visuele waarnemingswereld, b.v. in zijn handig knutselen ; daar immers blijven de
waarneembare kwaliteiten, in tegenstelling met de geluidswereld,
waar het ene geluid op het andere volgt en waar het gehele verloop betekenis krijgt. Voor zijn sensatiedrang is geluid zeer geschikt, maar niet voor het kennend beheersen van de omgeving 9 ) .
Verklaring der woorddoofheid
Het is nu niet moeilijk meer vanuit deze instelling de woorddoofheid te verklaren, die bij Piet tot aan zijn zesde levensjaar
aanwezig was. Horen van geluiden was mogelijk ondanks vervormingen in de waarneming. Dat waren vooral aangehouden ge8

) Zoals b.v. blijkt in het gevoel bij strelen.
) De ontoereikendheid van dit „waarnemen" demonstreert duidelijk het
belang van het betekenismoment in de waarneming, zoals dat bij de onderzoekingen van Gemelli is gebleken. Zie de samenvatting in : A. Manoil, IA
Psychologie expérimentale en Italie: L'Ecole de Milan, Paris, 1938. Ons geval
demonstreert ook duidelijk het onderscheid tussen vorm en structuur In de waarneming, zoals dat uitgewerkt wordt door G. Révész. Die Formenwelt des
Tastsinnes. Den Haag, 1938 blz. 141 vlg.
e
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luiden. Daar behoort ook het stemgeluid van mensen in zijn
affectieve waarde toe : als dreigend, vriendelijk, vertrouwd of
vreemd. Een onderscheiding in die geluiden kwam echter niet tot
stand. Het kennen was niet gericht op het geluid buiten hem ; op
zijn hoogst werd het geassocieerd met de persoon, die sprak. De
fase, die we boven bespraken, was zelfs nog niet volledig aanwezig. De fase ( c ) , waarbij het geluid los komt te staan en
autonoom wordt t.o.v. den voortbrenger en teken is voor de genoemde zaak, kan dan niet bereikt worden. De onderscheiding
in de gearticuleerde geluiden was voor hem immers zeer moeilijk.
En die onderscheiding is nodig, want een bepaald geluid moet
met een bepaalde zaak verbonden worden. Piet bewees door zijn
„tok-tok" spreken, dat het voor hem ongearticuleerd was. Hij
hoorde het globaal en imiteerde het ook aldus, zoals een volksmenigte op het toneel wordt nagebootst door allerlei verwarde geluiden (rabarber, rabarber !). Bij Piet stond het geluid niet als iets
objectiefs tussen spreker en hoorder in, als drager van betekenis.
Waarnemend denken was onmogelijk, omdat de waarneming een
essentieel moment miste : de presentie van het geluidsverloop en
dit is nodig om een vaste betekenis te stellen. Door de instelling
op de vitale aandoening is dus heel het gedrag van Piet tot hier
toe verklaarbaar.
Hoe is dan woordgebruik mogelijk?
Maar het is een feit, dat Piet ondanks zijn storing toch woorden
heeft geleerd ; hij verstaat en gebruikt ze. Hoe is dat mogelijk ?
Moeten we dit als weerlegging beschouwen of zou het, nadat we
de gegevens beter geanalyseerd hebben, onze theorie versterken ?
Welke zijn die gegevens ?
Piet leerde woorden op twee manieren : door horen en door zien,
door spreken en door lezen. W e wezen er al op, dat het verband tussen
voorwerp en gesproken of geschreven naam kunstmatig gelegd moest
worden. Bij het tonen van het voorwerp zegt hij het voorgesproken woord
ten slotte na, bij het tonen van de geschreven naam zegt hij het woord
ook na, verbindt het met het schriftbeeld, „leest" het dan en weet wat het
betekent. Na enige tijd gaat hij namen vragen.
Het woord vervult dus zijn functie ; de betekenis wordt opgevat
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in de waargenomen geluiden. Zeker, dat lijkt alles geheel normaal,
maar de vervorming, die geheel zijn gedrag kenmerkt, is niet opeens
op één gebied verdwenen. Over het denken van de betekenis zullen
we eerst in het volgende hoofdstuk spreken. Hier vraagt de zintuigelijke ervaring onze aandacht. Bij Piet overweegt hier, zoals
we boven aantoonden, de vitale aandoening. En uit alles, wat we
over de aard daarvan vonden, konden we opmaken, dat deze zich
niet gemakkelijk leent voor het aanschouwelijk deel bij woordgebruik. Nu moeten we evenwel laten zien, dat het toch mogelijk is
om woorden te leren, en we kunnen dat aannemelijk maken door
nog enkele karakteristieken van de vitale aandoening te analyseren.
Gebruik der vitale aandoening
De vitale aandoening heeft, zoals we zeiden, een dubbel aspect :
t.o.v. de zintuigelijke gegevens en t.o.v. de gehele activiteit van
het individu (zinnelijke abstractie). Uit deze verhouding in de
kenorde volgt, dat de mens er zich op kan richten ; in dat geval
krijgt het gegeven der vitale aandoening de functie van index voor
het geheel, dat er in gekend is, zoals bij het kind het huilen index
wordt voor het geholpen worden. In het normale gebruik van de
vitale aandoening als index worden de zintuigelijke gegevens gekend in deze geheelervaring. Bij Piet echter overheerst de veranderingservaring ; hierdoor wordt de relatie tot het veranderende
geheel, hij zelf, sterker benadrukt dan de relatie tot de zintuigelijke kwaliteiten. Als het indexkarakter gegeven is aan een bepaalde
vitale aandoenings-ervaring, staat deze los van de zintuigelijke
gegevens en is er toch in concreto mee verbonden (abstractie).
De eenheid in die ervaring komt voort uit de gehele, veranderende mens, die ook denkend is in die ervaring. Z e is niet gebonden aan bepaalde zintuigelijke momenten, maar staat er vrij
tegenover. Het verschil met de waarnemingservaring bestaat hierin,
dat er van de ene kant een mindere gebondenheid bestaat en er
dus een grotere toepassingsmogelijkheid is voor het gebruik. V a n
de andere kant echter is er beperking, omdat de vitale aandoening
minder variatie's mogelijk maakt, daar ze beperkt is tot de eigen
verandering in tegenstelling met de grote verscheidenheid in de
zintuigelijke wereld.
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W e vinden zo in de structuur van de vitale aandoening overeenkomst en verschil met het waarnemend denken in woordgebruik. Bij waarnemend denken geeft de betekenis (d.i. een
denkeenheid) de eenheid aan de waarnemings-Gestalt van iets
buiten ons : de klank (waarin de vitale aandoening ook meewerkt). Hierdoor krijgt deze Gestalt een grote vrijheid tegenover
de waarnemingsmomenten, die er in gebonden z i j n 1 0 ) .
De vitale aandoening speelt een voorname rol in het ontstaan
van het woord : men moet zelf ook spreken om goed te kunnen
verstaan. In het ervaringsaspect treedt zij slechts secundair op,
b.v. als we een woord aanvankelijk niet verstaan, begrijpen we
het soms pas, als we het nagesproken hebben.

Compenserende functie van de vitale aandoening
Bij de instelling op de vitale aandoening worden de klankmomenten opgenomen in de ervaring van de vitale aandoening ;
ze beïnvloeden deze, maar worden niet afzonderlijk gekend.
Wanneer de vitale aandoening nu geïntendeerd wordt, is daarmee
een relatie gesteld met de zaak, waarvan de klanken afkomstig
zijn of waarmee ze verbonden zijn, ook al kent men het ontstaan van
die relatie door middel der klanken niet. Het herhaalde aanwijzen
van een voorwerp tegelijk met het uiten van een klank, zoals dit
bij Piet gebeurde, maakt die verbinding mogelijk. De verschillende
acties, die gesteld worden bij de verschillende klankgehelen,
kunnen differentiaties doen ontstaan in de geluidsstroom, vooral
omdat Piet de woorden na moet spreken en dit de inschakeling
vraagt van de vitale aandoening bij het spreken. Uit de aard van
de vitale aandoening en uit het feit, dat Piet woorden leert,
blijkt, dat de vitale aandoening compenserend functioneren kan
voor het normale woordgebruik. De vitale aandoenings-Gestalt kan
de plaats innemen van de woord-Gestalt.
Compensatie in de psychische structuur wil zeggen, dat er
tussen de twee functies naast de overeenkomst ook verschil is.
De compenserende functie is niet op de eerste plaats aangelegd

w) Zie Ellerbeck, art.cit. blz. 355.

Open en gesloten Intentionaliteit

75

voor de functie, die ze vervangt. De overeenkomst tussen de beide
functies, waarover we hier spreken, zagen we juist. Nu moeten
we op het verschil wijzen, dat in de analogie, die aan de compensatie ten grondslag ligt, aanwezig is. In het aanleren van woorden
vertoont zich dat verschil. Woorden, die normaal als hulpmiddel
aangeleerd worden in het onderling contact, moesten bij Piet tot
doel gemaakt worden door een langdurig onderricht. Dit heeft
als noodlottig gevolg, dat ze slechts moeilijk als middel gebruikt
worden voor vrij onderling verkeer. Er is zo in de ontwikkeling
van Piet een breuk ontstaan. Piet werd t.o.v. geluid steeds onverschilliger, omdat geluid slechts zin had als sensatie. Alleen in
bepaalde situatie's als men hem woorden leerde, werd de differentiatie in geluid belangrijk.

Open en gesloten intentionaliteit
Alle feiten, die in het taalgedrag van Piet opvallend zijn,
wijzen op het verschil, dat door de compensatie door middel van
de vitale aandoening geconditioneerd wordt. W e zagen reeds vele
feiten, andere zullen nog volgen. Hoe meer we vinden, hoe
zuiverder we de verschillende functies van elkaar kunnen scheiden.
Het grondverschil kunnen we echter al aanwijzen, verschil in
intentionaliteit. Bij de vitale aandoening wordt op de eerste plaats
een verandering van het eigen zelf 1 1 ) gekend: een verlopende
aandoening, niet een inhoud van iets buiten ons. De kwaliteit
van de vitale aandoening is immers een geheelervaring van verandering. Wanneer men zo'n ervaring intendeert, geeft men zich
a.h.w. over aan het verlopende proces, een proces in de persoon
zelf strevend naar algehele voltooiing. Men kan dit opmerken
in het aandachtig luisteren : de hele mens wordt een luisterend
wezen ; alle andere verrichtingen worden geinhibeerd. (Men is
hierbij echter op iets buiten zich gericht.) De intentionaliteit is
gesloten voor al het andere. Hier hebben we nu de verklaring van
de uitdrukkingsverschijnselen, die Piet geheel aangrijpen, en tevens
van de armoede, die daar opvalt. Piet gaat van de ene affectieve
11

) Niet echter als van zichzelf. Het „ze/f" wordt niet reflex gekend.
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toestand over in de andere ; hij leert weinig, omdat hij geheel
overweldigd wordt door de ogenblikkelijke toestandservaring.
Wanneer dergelijke toestandsveranderingen verrijkend zullen
werken, moeten er allerlei onderscheidingen in aangebracht
worden. De minder relevante momenten worden losgelaten ; er
wordt gemarkeerd om los te komen van de concrete situatie.
De zintuigelijke abstractie van de vitale aandoening is slechts
beperkt : ze abstraheert van momenten, die in het normale leven
relevant zijn : de zintuigelijke kwaliteiten ; alleen de behandelingsaspecten blijven behouden en deze zijn in het gebied van het geluid
weinig gevarieerd. In de normale verrichtingen worden andere
kwaliteiten relevant, die hun synthese nog niet vinden in de
eerste abstractie van de vitale aandoening, maar in die van een
hogere functife, b.v. van het denken in de betekenis bij woordgebruik. De intentionaliteit wordt hier dus niet gesloten, maar
blijft open. De momenten worden niet aanstonds definitief bepaald in een onmiddellijke dwangmatige kennis. Z e kunnen opgaan in verschillende gehelen en krijgen daarin pas hun vaste
betekenis. De mens, die deze betekenis stelt, kan er autonoom
over beschikken ; hij is niet afhankelijk van zijn momentele toestand, hij gebruikt deze ervaringsmomenten, zonder er geheel in
op te gaan. Er heeft een reflectie plaats, niet op het proces in
hem zelf, dat beleefd wordt, maar op de inhoud, zoals die door
hem gesteld is, en in zover die dient tot verder kennen of kennend
handelen.
De gesloten intentionaliteit vinden we bij Piet duidelijk in de
totaal-affectiviteit. Een vorm van reflectie wordt door hem niet
gebruikt. Zeker, de reflectie op het gegeven van de vitale aandoening is wel bruikbaar voor hem ; dat zagen wij bij het woordleren ; en daarbij wordt de momentele toestand geintendeerd. Er
ontbreekt echter een reflectie op een hogere synthese. De reflectie
op de kwaliteiten van de vitale aandoeningen is op zich goed,
maar werkt door te grote overheersing remmend. Die grote overheersing komt hiervandaan, dat ze compenserend functioneert
voor die hogere functie, die als karakteristiek de open intentionaliteit heeft, terwijl de vitale aandoening juist een sterk gesloten
karakter heeft, daar ze de aandacht inperkt en de wisseling er van
naar de kwaliteiten der omgevende wereld ter verificatie van de
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eerste indruk uitsluit. Welke die hogere functie is, zullen we verder
nog nauwkeuriger bepalen.
Het blijkt steeds meer, dat de storing op taalgebied slechts een
symptoom is van een algemene stoornis, die de gehele persoon
beïnvloedt.

HOOFDSTUK V
FUNCTIONELE BETEKENIS DER AGNOSIE VOOR
SYMBOOLVERBINDINGEN
Inleiding
In hoofdstuk III hebben we gevonden, dat overheersing van de
vitale aandoening het afwijkend gedrag van Piet in meerdere opzichten verklaart. In het vorige hoofdstuk zagen we, hoe die vitale
aandoening functioneerde in het verstaan van woorden. Ze vervult
daar een functie, waarvoor ze gewoonlijk niet dient. Daardoor ontstaat een vervorming in het woordgebruik.
Oppervlakkig gezien is er een moment van willekeur aanwezig in
de abnormale reacties van Piet. Die schijnbare willekeur blijkt
echter steeds meer een starre, ons vreemde, maar geheel bepaalde
gedragsfactor. Vanuit de handelingsbeginselen wordt dit verklaarbaar. Tot nu toe vonden we de functie van de vitale aandoening. In dit hoofdstuk moeten we beschouwen, waar het domein
der vitale aandoening ophoudt, waar ze niet meer in staat is compenserend op te treden. Hierbij moeten we dan op de eigenlijke
functionele storing stoten.
W e gaan deze storing benaderen vanuit twee series verschijnselen:
vooreerst uit die der taal, vervolgens uit die van het sociaal gedrag
in de ruimste zin van het woord.
De woordenschat van Piet bestaat alleen uit naamwoorden,
substantieven, adjectieven en adverbia, uit werkwoorden in onbepaalde wijs en enige tusschenwerpsels. Deze woorden betekenen
alle concrete zaken, eigenschappen en handelingen. Voor elk
woord kan een bepaalde waarneembare zaak of verhouding gevonden worden. Het woord functioneert daarvoor als gebruiksmiddel in sociaal contact. Als Piet zegt: „Vaas-vallen-kapot" verstaan we het. Er is echter iets onvolmaakte in dit gebruik. Waarin
bestaat dit?
Betekenisonderscheiding in losse woorden
Piet gebruikt woorden in allerlei omstandigheden. Hij benoemt
niet alleen zaken, die aanwezig zijn, of die hij zich voorstelt, maar
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ook afbeeldingen. Hij tracht b.v. te vertellen, wat er thuis gebeurd
is of wat hij later zal doen.
Hij benoemt ook zaken naar gelijkenis: b.v. hij heeft een houten vliegmachine gekregen. Die wordt ingepakt, met papier en touw en heeft dan
de vorm als in fig. 1. Piet zegt : „vlieger". Wat betekent dit? Piet heeft
het inpakken gezien; hij weet, dat het geen vlieger is; de reden voor het
woordgebruik is de vormgelijkenis met de vlieger. Hij bedoelt niet: dit is
geen vlieger maar je zou het zo kunnen noemen; neen, hij ziet associatief
een vlieger en benoemt deze. Een ander voorbeeld: Piet is een boterham

Fig. 1.

Fig. 2.

aan het eten, zijn brood is in partjes gesneden, hij legt die volgens fig. 2
op zijn bord en zegt: motor. Hij weet, dat het geen motor is, hij kent
echter een vliegtuigmotor, heeft die in brood afgebeeld en is trots op
zijn prestatie.
In beide gevallen gebruikt hij een woord als middel met een zekere
vrijheid tegenover de zaak, die hij kent. Het woord noemt echter de
gehele zaak en dat is voor hem altijd een concrete zaak. Toen hem eens
werd opgedragen „chocolade" te schrijven, schreef hij „reep". Dit was
niet omdat hij chocolade niet schrijven kon; de p.l. had dit juist voorgeschreven. Hij had het bovendien gelezen, maar omdat „reep" dezelfde
zaak benoemde, schreef hij dat. Het woord als behorend bij de zaak wordt
niet op zich beschouwd en dan blijft er iets ontbreken aan de bruikbaarheid van het woord. Wat dit is, zullen we verderop nog zien; eerst willen
we nog andere voorbeelden geven.
W e toonden aan Piet afbeeldingen van apen. Piet zegt: „apen-hè" en
wijst op zijn eigen neus; „allemaal apen". Hij ziet een aap met open bek,
hij doet het schreeuwen na: „a-a-a-a". De p.l. wijst op een aapje en zegt
plagend: „Piet-aapl" Piet tracht nu een gezicht te zetten als dat aapje.
Hij vat de woorden van den proefleider op als een opdracht om het beest
te imiteren. Van te voren had hij al een aap nagebootst, maar waarom
vat hij het nu zo op? Soms begrijpt hij plagen wel. Als gezegd wordt: „Piet
dom of Piet heel klein" reageert hij daarop als een normaal kind. Hier
echter was de plaagtoon en de plagende gezichtsuitdrukking van den p.l.
niet werkzaam. Het was een plaatje, waar Piet eerst niet bij imiteerde.
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Het plagen berust op een betekenisonderscheiding
in het woord
„aap". De mens is geen aap. Piet tracht nu de aap te worden. W e
moeten deze feiten vergelijken met de normale betekenisonderscheidingen. W e geven hiertoe een voorbeeld van Reichling 1 ) beknopt
weer, omdat daar verschillende variaties aangegeven worden, die
ons hier te pas komen. Reichling behandelt de ontwikkeling van het
woord „pap" bij een kind. Het woord betekent voor het kind eerst
een dikvloeiend, eetbaar iets, dat toepasselijk is op elke waargenomen, voorgestelde of gedachte pap. Binnen bepaalde grenzen
zijn allerlei kleur- en smaakveranderingen mogelijk. Bij het zien van
stroop kan het kind nu ook het woord „pap" willen gebruiken. Dat
is geen vergissing of geen metafoor; „pap" wordt nu eenmaal niet
gebruikt voor dit dikvloeiend, eetbaar iets. Het wordt echter wel
weer gebruikt voor behangerspap, die niet eetbaar is. Als het kind
wat ouder is, wandelt het met zijn oom langs een modderige kleiweg. Het zegt nu, schalks lachend : „ome, pap !" Het heeft zijn
woord „pap" zo gebruikt, dat slechts enkele betekenisonderscheidingen toepasselijk zijn, en andere eveneens geactueerde niet. Het
weet, dat modder geen pap is, en daarom vindt het 't leuk hem
pap te noemen.
Bij dit laatste gebruik van het woord pap is er onderscheid met
ons vroeger voorbeeld van de vlieger. Beide voorbeelden berusten
op de vergelijking van kenmerken, maar bij de pap voor modder is
naast de gelijkenis het verschil bewust tussen de zaak en het woord,
bij vlieger wordt niet meer aan het verschil gedacht. Wanneer men
alleen losse woorden gebruikt, is het moeilijk te zien, welke onderscheidingen in de betekenis aangebracht worden. In het geval pap
was dit duidelijk door het lachen. Vaak is het echter moeilijk uit te
maken. Het maken van onderscheidingen wordt echter evident, wanneer het woord in een woordgroep of een zin gebruikt wordt.
Betekenisonderscheiding in de woordgroep
Piet gebruikte nooit woordgroepen met voorzetsels. Hij kende wel
woorden als: „er in, er uit", maar: „in de kamer, uit de kast etc." hadden
voor hem geen betekenis. Wij probeerden hem dit te leren. Piet zit aan
een tafel, vóór hem staat een doos; de p.l. zit links van hem en heeft
1

) Reichling, op. cit., blz. 327 vlg.
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allerlei voorwerpen bij zich: mes, sleutelbos, luciferdoosje, potlood. De
p.l. legt nu een voorwerp tussen de doos en Piet in op de tafel en zegt:
„vóór de doos", daarna op gelijke wijze de andere voorwerpen. Piet
moet telkens nazeggen „vóór de doos", wat hij slordig doet. Daarna
worden alle voorwerpen successievelijk achter de doos gelegd en wordt
er telkens bij gezegd: „Achter de doos". Nu krijgt Piet al die voorwerpen
naast zich liggen en de p.l. zegt: „Achter de doos". Eerst geen reactie,
dan een „Aha-Erlebnis" en met enthousiasme legt Piet het mes achter
de doos, daarachter het potlood, dan de sleutels etc, en achter de hele
serie zet h i j . . . . de doos ze// / Daarop volgde de opdracht : „Vóór de
doos". Piet deed hetzelfde, maar nu in omgekeerde richting, met als eind
der handeling, dat de doos vóór alle voorwerpen gezet werd.
Dit was iets vreemds, was het maar toeval? De p.l. nam twee voorwerpen, een asbak en een speelgoedhondje, en zeide, op de hond wijzend:
„Achter de bak". Piet nam nu in zijn rechterhand de asbak, in zijn linker
het hondje, en zette vol animo het ene voorwerp achter het andere, totdat
hij niet verder over de tafel reiken kon.
W a t gebeurt hier? Piet neemt de hele handeling van den p.l. over:
het bewegen van voorwerpen in een richting van hem weg of naar
hem toe. Bij het gebruik van een woordgroep met voorzetsel wordt
een relatie aangegeven. De betekenis: „doos" wordt gebruikt, de
doos wordt benoemd, maar door de plaats in de woordgroep wordt
alleen één betekenisonderscheiding geactueerd: de plaats t.o.v.Piet.
De doos wordt dus genoemd en daarna a.h.w. weer losgelaten, omdat het woord „achter" aangeeft, dat de doos maar in één zin
genomen moet worden. Om het woord „achter" hier te verstaan
moet de doos gezien worden als iets, waar men tegenover staat, als
tegenover een levend wezen, dat het gezicht naar den persoon zelf
heeft toegewend. „Achter" geeft een relatie aan tot het verder genoemde: de doos; een relatie, eerst alleen in taal aanwezig, die in
de werkelijkheid overgebracht moet worden. Piet ziet de handeling ;
de woordgroep wordt een signaal om de handeling uit te voeren,
en deze handeling loopt verder af dein ze is voorgedaan. De doos
wordt achter de rest gezet. De doos was niet het vaste punt in de
situatie; het vaste punt is hijzelf, als handelend wezen, en in die
handeling wordt dan ook de doos als te-behandelen-iets opgenomen.
Het lukte ons vrij spoedig het juiste reageren op opdrachten met
voorzetsels van plaats aan Piet te leren. W e gingen daarbij uit van
hemzelf. Allerlei voorwerpen werden vóór, achter, op en onder hem
neergezet, terwijl we de bijbehorende woordgroep noemden. Toen
6
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hij dit begreep, moest hij zich zelf vóór, achter, op en onder de
tafel plaatsen. Eerst als derde stadium leerden we hem het gebruik,
dat in het bovenvermeld experiment was vereist. De aldus geleerde
woordgroepen verstaat hij wel, maar gebruikt ze zelden, alleen
„in" werd wel eens van hem gehoord.
Het valt misschien den lezer op, dat deze methode om taalbegiip
met handelingsopdrachten te leren er van zelf toe leidt de hele handeling na te doen. W e geven dit toe, maar andere methodes hadden
gefaald. Piet heeft voortdurend zulke woordgroepen kunnen horen,
hij heeft ze moeten schrijven en lezen, maar hij vatte ze nooit juist
op. W e draaien enigszins in een kring rond: Piet handelt alleen
maar. Om hem daaruit te helpen moeten we hem laten handelen.
Het komt er maar op aan, steeds meer differentiaties in het handelen
aan te brengen en deze differentiaties met taal te markeren.
Wanneer deze voorzetsels van plaats goed verstaan worden,
hoeven er nog geen echte betekenisonderscheidingen in de woorden
te zijn. De situatie, waarin de handeling gesteld moet worden, ligt
ook buiten de taal. De woordgroep heeft in het hele gedrag de
functie van een aanwijzing, een gebaar, begeleid door een ander
gebaar, die als bewegingsrichting in de handeling is op te vatten.
Het gaat hier nog vooral om de concrete, hie et nunc aanwezige
situatie; in deze overschouwbaarheid is de intentie gesloten. Alleen
het handelingsgeheel wordt geïntendeerd, het noemen van de doos
wijst slechts een vast punt in deze handeling aan.
Betekenisonderscheiding in de zin
Zinnen werden door Piet gebruikt noch verstaan; we stonden
hier tot aan zijn tiende levensjaar als voor een muur, waar we niet
overheen konden. Zijn woorden waren niet bruikbaar voor zinnen.
De vitale aandoening kon hier ogenschijnlijk niet helpen ; de ontwikkeling stond er stil. De verklaring hiervan gaan we zoeken in
de aard, die de betekenis van woorden voor Piet heeft. De verschillende gegeven voorbeelden willen we juister bepalen.
Woorden hebben betekenis bij Piet. Z e staan voor zaken. Z e
zijn toepasbaar op meerdere zaken: het woord „stoel" is te gebruiken voor iedere stoel. In deze algemeenheid van de betekenis ligt,
dat er een denkact in gesteld is, die de betekenis als
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denkeenheid geconstitueerd heeft. De betekenis is echter een
denkeenheid van een bijzondere structuur. Z e is iets anders als
het begrip in het vrije denken. Reichling demonstreerde dit o.a. uit
het door ons overgenomen voorbeeld „pap": als begrip zou het toepasselijk kunnen zijn op stroop, het wordt er evenwel niet voor
gebruikt. Het begrip „aap" kan niet op een mens toegepast worden,
de betekenis echter wel. Bij gebruik van het woord „aap" voor een
mens worden bepaalde onderscheidingen in de aap-betekenis aan
de mens toegekend. Die onderscheidingen liggen dus in de
betekenis „aap", maar niet in het begrip. De omstandigheden geven
aan, welke apenkenmerken toegepast worden. Wanneer een jongen
achter de rug van zijn onderwijzer een lange neus maakt en ik zeg:
„aap", dan weet hij heel goed, welke betekenisonderscheidingen dit
woord in deze situatie heeft. Wanneer hij echter braaf zit te luisteren en ik zou hem met die naam betitelen, zal hij me vragend of
verontwaardigd aankijken of misschien zich een streek herinneren,
waarvoor hem deze naam wordt toebedeeld. Het onderling verstaan
berust in het algemeen op een overeenkomst van situaties, waarin
gelijksoortige betekenisonderscheidingen door spreker en hoorder
in de betekenissen kunnen gemaakt worden. Een ingenieur en een
leek in de electrotechniek kunnen samen over gloeilampen spreken,
zolang het gesprek blijft gaan over het licht, het aan- en uitschakelen enz. Wanneer de ingenieur echter over technische bijzonderheden spreekt, wordt hij voor de leek onverstaanbaar. De taal
geeft aan in welke wereld men leeft 2 ). O p ons geval toegepast
geeft dit een middel om de wereld, waarin Piet leeft, nader te
bepalen.
W e vinden, dat woorden, waarbij de betekenisonderscheidingen
gemaakt moeten worden in de concreet waarneembare wereld, verstaan en gebruikt kunnen worden. Z e worden echter niet altijd
gebruikt, n.l. wanneer Piet zich woorddoof toont. Dat is het geval,
als men een woord tot hem richt, zonder eerst zijn aandacht opgeroepen te hebben en zonder verband met datgene, waarmee hij
juist bezig is. Ook normale mensen zijn in deze zin dikwijls woorddoof. Wanneer men op straat druk in gesprek is, hoort men allerlei
2
) E. Cassirer, Étude sur la pathologie de la conscience symbolique, biz. 291.
Vlg. ook Reichling. op. cit., biz. 323.
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woorden, die daar gesproken worden, ook niet. Er is dan geen
gemeenschappelijke situatie voor spreker en hoorder.
Piet reageert ook niet op abstracte woorden, als: „schoonheid, verhouding, middel, gelegenheid, etc." Woorden, die abstract en concreet
gebruikt kunnen worden, vat hij altijd concreet op. Alleen betekenisonderscheidingen, die in zijn milieu waarde hebben, worden dan gerealiseerd, b.v. „bidden" is voor hem niet een zich richten tot God, maar de
gebedshouding aannemen, stil zitten met gevouwen handen. De betekenisonderscheiding in het plagende „Piet-aap" wordt door hem niet juist
aangebracht, zoals we boven zagen.
Als de omstandigheden, waarbij
een taalsituatie vormen, een zin of
dus, die aan spreker en hoorder
beiden op taal reflecteren, brengt
scheidingen in aan.

de woorden gebruikt worden,
een woordgroep, een situatie
gemeenschappelijk is, omdat
hij er geen betekenisonder-

Reflectie op de woordbetekenis
Dat zijn de feiten en, naar we menen, beschreven zonder in de
termen reeds een theorie te hebben gelegd. De betekenis, die een
gebruiksgedachte 3 ) is, heeft bij Piet alleen zin in losse woorden. De
activiteit, nodig voor het gebruik van metaphoren, abstracte
woorden, woordgroep en zin, is gestoord. Welke die activiteit
is, moet bepaald worden uit het gemeenschappelijke in deze gebruikswijzen. Om dit te bepalen, gaan we uit van de zin. Hier
hebben we het echte dienende woordgebruik. In het gebruik van de
zin zijn we immers niet op de klank noch op de betekenis van de
woorden gericht, maar op de werkelijkheid. 4 ) De oorspronkelijke
vorm van een zin is die, waarin een praedicaat aan een subject
wordt toegekend: b.v.: „de tafel is van hout". Een werkelijkheidsoordeel wordt uitgedrukt in een zin, met de bedoeling, dat anderen
dit werkelijkheidsoordeel mee voltrekken. Dit oordeel is onafhankelijk van de onmiddellijke situatie. Wanneer daarentegen gezegd
wordt: ,,tafel-hout", wijs ik eerst de tafel aan, daarna het van-houtzijn. De verbinding tussen beide woorden kan daarbij wel gedacht
worden, maar is niet uitgedrukt. De hoorder kan ook dat oordeel
3
4

) Reichling, op. cit. blz. 231.
) Reichling, op. cit. blz. 413 vlg.
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vormen, maar hij heeft het niet gehoord, hij weet het op een andere
manier, b.v. omdat hij de houten tafel ziet.
In een oordeel is er altijd een act van reflectie. Hierop hoeven we
verder niet in te gaan, als we maar weten, dat er altijd reflectie
plaats vindt bij het gebruik van een zin, niet alleen de oordeelsreflectie, maar nog een speciale : die van het taalgebruik. W e zijn ons
deze acten van reflectie gewoonlijk niet bewust, o.a. omdat we ze al
zo vaak gesteld hebben. Analyse kan deze echter aantonen. Kenleer
doet dit voor het oordeel, taalpsychologie voor de zin. W e herhalen
hier alleen, wat we in deze samenhang nodig hebben.
Bij het affect heeft er weinig reflectie plaats. Affectieve taal beperkt zich tot enkele woorden en tot korte zinnen. Men vindt er
nooit constructies met bijzinnen. Een groot onderscheid is er tussen
het kind, dat bij onweer zich tegen zijn moeder aandrukt en zegt :
„Bang-onweer", en de oudere broer, die rustig opmerkt: „Jantje is
bang, omdat het onweert". Voor dit constaterende taalgebruik is
een reflectie op de taal nodig, en deze vraagt een oponthoud. Men
maakt zich los van het direct-aanschouwelijke, van het aanwezige
(ook van het affect) en stelt een eenheidgevende akt, die de zin
mogelijk maakt. Men ziet een eenheid: het bang zijn van Jantje bij
onweer; deze eenheid wordt weer opgebouwd in het formuleren
van de zin. Reflexief hanteert men de woorden, die de zin vormen.
Men reflecteert op de uitdrukkingswijze van de taal, en gebruikt
slechts zulke woorden, die meehelpen de eenheid van de zin te
stellen. Voor het gebruik van stopwoorden in zo'n geheel is die
reflectie niet noodig; dat is geen raak, doeltreffend woordgebruik:
b.v. „Jantje is reuze bang, weet je, omdat het onweert". Hier heeft
geen oponthoud plaats. Hoewel we bij het uitspreken van een zin
(zonder stopwoorden) gericht zijn op de werkelijkheid, gebruiken
we de betekenis van de woorden in een juist bepaalde, dienende,
betekenis en dit toont aan, dat er bezinning op de woorden plaats
vindt. Gewoonlijk zijn we ons die reflectie niet bewust; we merken
het als we b.v. een definitie willen geven : een thermometer
is een instrument, dat bestaat u i t . . . . De woorden krijgen deze
bepaalde betekenis slechts in het geheel ; bepaalde onderscheidingen
worden slechts geactueerd in het verloop van de zin. De zaak, die
door het woord genoemd wordt, wordt slechts gesteld in dat zinsgeheel. Het woord is dus eerst voor spreker en hoorder in een
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onbepaaldheid aanwezig, die uit het zingeheel de juiste bepaling
krijgt. De intentie is a.h.w. opgeschort tot de eenheid aanwezig is.
Dat is een belangrijk punt voor de structuur van de kennis ; hier
hebben we iets, waartoe Piet niet in staat is. Geen afwachtende
houding tegenover de betekenis. Uit het ontbreken van zinnen
wordt duidelijk, dat, wanneer Piet een woord hoort, hij de zaak
er geheel in kent. Hij kan er geen afwachtende houding tegenover
aannemen, hij kan zijn intentie niet opschorten, totdat hij het
geheel van de zin overziet. Een eenmaal begonnen proces Zoopi a/,
omdat hij er zich geheel aan overgeeft. Hij neemt geen afstand tot
het woord. De zin kan niet in zijn geheel present zijn, omdat de
intentie op de door de woorden genoemde zaken onmiddellijk gesloten wordt. Denken we hier aan de vervormingen van het naspreken: „De jas aan de haak" wordt: „De jas — aap — de haas."
Hieruit wordt ook het vreemd nazeggen van versjes verklaarbaar. W e
leerden hem het volgende:
„Kinnetje, mondinnetje.
Neusje piep, oogje traan.
Bolle bolle baan".
Met ieder woord werd een gebaar verbonden : eerst wees hij zijn
kin aan, dan de mond, de neus, een oog en tenslotte het hele gezicht.
Dit versje kende hij spoedig, maar een rijmpje als :
„In den Haag daar woont een graaf,
En zijn zoon heet Jantje." kon hij onmogelijk nazeggen.
Hij liet allerlei woorden weg : b.v. bij de regel : „Op zijn hoed draagt
hij een pluim" zei de p.l. „op zijn hoed...." Piet vulde de regel niet aan,
maar zei : „Pluim", meer niet.

Uit dit alles blijkt, dat een woord door Piet niet zo gekend
wordt, dat eerst later, nadat er andere woorden aan toegevoegd
zijn, een betekenisonderscheiding geactueerd kan worden. Het
woord is nog niet een term, die gesteld wordt als uitgangspunt van
een kenactiviteit, en een nog ten dele onbepaalde groep zaken
vertegenwoordigt, — welke bepaling dan eerst geschiedt in een
synthetiserende kenact. Een bepaald soort symbolen kan niet gesteld
worden en daarom is het daaraan beantwoordend, symbolisch
denken gestoord. De symbolen zijn er wel, maar zijn slechts beperkt
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bruikbaar 5 ). W e gaan deze activiteit nu in andere verschijnselen verder bestuderen, n.l. in die van het sociaal gedrag.
Sociaal gedrag van Piet tegenover volwassenen
Taal is een specifiek sociale gedragswijze, opgekomen uit de
gemeenschap met mensen om die gemeenschap dienend te ontwikkelen. Wanneer deze wijze van samen handelen onmogelijk is,
zal het sociale leven er een verarming door ondergaan, zoals men
dat ziet bij doofstommen. Bij Piet zal een armoede in de onderlinge
verhouding met anderen ook de taalstoornis als oorzaak hebben.
Er is echter meer. Als het waar is, wat we over de algemeenheid
van de storingsoorzaak zeiden, moet ook in het sociale gedrag, dat
vóór de taal ligt, en daar onafhankelijk van is, een vervorming optreden. De gestoorde kenfunctie zal haar uitwerking tonen in het
onmiddellijk sociaal contact buiten de taal om. Hoe gedraagt zich
Piet tegenover anderen, vooreerst tegenover volwassenen, vervolgens tegenover kinderen ?
De eerste gegevens die we hebben, leren ons Piet kennen als
een angstig kind tegenover vreemden. De onderwijzeres kon niet
bij hem komen zonder dat hij begon te huilen (in zijn 6e levensjaar). Zelf hebben we die angst alleen maar geobserveerd tegenover medici. Zodra hij hen zag in witte jas, of zodra hij de speciale
spreekkamergeur maar rook, werd hij angstig en wilde weg. Bleek
echter, dat er bij het onderzoek geen pijn werd gedaan, dan won
het spoedig de belangstelling voor de aanwezige instrumenten en
wilde hij overal aankomen. Deze angst schijnt een gevolg van een
pijnlijke ervaring bij het onverwachts trekken van een kies, toen
hij zeven jaar was.
De algemene indruk echter, die wij zelf van hem kregen in zijn verhouding tot volwassenen en die ook anderen ons meedeelden, was van
geheel andere aard. Hij maakte een gewone indruk op een vreemde,
die eens in de klas komt kijken als inspecteur of schoolarts. Piet
valt direkt op, hij Is een aardig kereltje. Men roept hem bij zich
en laat hem iets tonen, wat hij geleerd heeft. Hij doet het ongedwonB

) Volgens de terminologie van Cassirer zou men kunnen zeggen, dat symbolen bij Piet slechts toestanden, geen vectoren zijn. Études sur la pathologie de
la conscience symbolique, blz. 3H vlg.
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gen en natuurlijk, geen zweem van angst. Hij verstaat weliswaar geen
zinnen en spreekt ze ook niet. Ja, er is nu eenmaal een storing, men
veronderstelt dit al, omdat hij op een school voor B.L.O. is, maar zo te
zien is die heel gering. En toch, bij nader toezien blijkt, dat zijn houding
t.o.v. volwassenen in het geheel niet normaal is. Piet zal, als iemand een
tas bij zich heeft, daar rustig in gaan zoeken. Het is hem vaak verboden,
maar dat verbod schijnt hij niet te begrijpen. Overtreedt hij andere verboden, dan is dit aan zijn houding te zien: hij doet het slinks. Maar hierbij
evenals bij andere vrijheden, die hij zich veroorlooft, neemt hij die houding
niet aan, het is voor hem de gewoonste zaak ter wereld. Als hij te laat op
school komt, moet hij in de hoek staan en mag onder de speeltijd niet naar
buiten. Toen de onderwijzeres eens te laat was, zei hij : „zuster hoekje
staan" en was daarna verwonderd, dat zij onder de speeltijd wel naar
buiten ging. Toch valt zijn vrijmoedigheid vaak niet op, want zelden doet
hij een beroep op anderen; hij heeft hen niet nodig. Gewoonlijk blijft hij
op zichzelf met iets bezig, hij leeft in zijn concrete wereld met concrete
verlangens. Alleen in het vragen van namen en in het algemeen bij het
zoeken naar uitdrukkingsmiddelen doet hij een beroep op volwassenen.
Maar ook hierin is merkbaar, dat hij het juiste sociale gevoel mist. Hij
wilde me iets meedelen en vond zoals gewoonlijk geen woorden om het
uit te drukken. Ik kon niet raden, waar het over ging. Ik gaf hem een
potlood en een stuk papier en zei : „Tekenen". Hij begon, het lukte niet,
daarop zei hij mij het potlood gevend : „Pater tekenen", alsof ik wist,
wat hij wilde mededelen. Een dergelijk gedrag kwam herhaaldelijk voor.
Hij heeft graag, dat volwassenen met hem bezig zijn, maar als
men ziet, wat dit betekent, blijkt, dat het geen normaal sociaal
contact is. Het contact is voor hem een situatie, waarin hij intenser
kan beleven en bezig zijn met zijn eigen dingen. Hij vertelt iets, de
volwassene leeft mee en zijn eigen affect stijgt ; hij demonstreert
zijn lezen of handigheid, de volwassene helpt of moedigt aan. Het
is altijd hetzelfde: hoofdzaak is het beleven van eigen activiteit.
Algemene houding van kinderen tot volwassenen
W a t is nu het verschil met de normale houding van kinderen
tegenover volwassenen? Het kind ziet de volwassene eerst als „iets"
bewegende. De bewegende mens wordt geaestimeerd, als hulp of
dreiging. Daartegenover staat het kind eerst passief. Instinctief zal
het proberen die hulp of bedreiging te beheersen door huilen
of afweerbewegingen. Al spoedig ontstaat hieruit een specifiek aan«
gepaste houding, die zich het eerst uit in de weerspiegelende glim-
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lach tegen moeder. Er wordt een betrekking beleefd, die, als het
kind niet erg verwend of abnormaal is, duidelijk een afhankelijkskarakter draagt. De volwassene staat ver af, maar is toch ook weer
dichtbij in helpen of straffen.
Aan deze houding, waarvan we alleen het begin oppervlakkig
schetsten, ligt een eigen soort invoelen ten grondslag, een eerste
ervaringsgegeven, dat niet verder is terug te voeren 6 ). Deze invoe
ling is nodig als grondslag om tot de gewone ik-kennis te
komen. H e t psychisch leven ontwikkelt zich in wisselwerking met
de omgevende mensen. De volwassene is het ideaal en het voor
beeld voor het kind, waaraan het zich omhoog trekt. De imitatie
van het voorbeeld verandert volgens hetgeen het kind in de vol
wassene ziet. De meerderheid van de volwassene in het taal
gebruik is een der sterkste factoren, die medewerken aan de ontzag
volle houding van het kind. 7 ) Hierbij wordt de taal niet ervaren als
taal, maar in de taal toont zich de suprematie van den volwassene
op bijna elk gebied van het leven. Het gebrek aan respect voor vol
wassenen bij Piet kan dan ook zeker voor een deel aan zijn on
toegankelijkheid voor taal toegeschreven worden. Het niet verstaan
van taal sluit bovendien een grote kategorie van imitatieverrich
tingen — niet alleen op het gebied van taal — uit. Toch is er iets
in die verhouding, dat niet geheel tot taaistoring ïs terug te brengen.
W e kunnen dit benaderen in de bestudering van zijn dwalende blik.

D e dwalende blik
Een der merkwaardigste uitingen van Piets gedrag is zijn ronddolende blik. Wanneer men met hem bezig is, krijgt men de
indruk van normaal menselijk contact. Eén ding hindert echter
voortdurend: hij kijkt u niet aan. Het is niet een verlegenheidshouding, welke gedwongen aandoet, omdat het verlegen kind bang
is een ander aan te kijken. Piet is vrij, ook in zijn oogopslag, maar
zijn blik blijft dwalen ; zweeft om het gehele lichaam van degene,
e

) Volgens de theorie van M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos,
Darmstadt 1928. Zie ook E. Straus, op. cit. biz. 127 over de communiecatiewijzen,
die beantwoorden aan de vitale aandoening.
T
) Zoals dat blijkt bij doofstomme kinderen, die volgens hun opvoeders
minder respect hebben voor volwassenen als normale kinderen.
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die met hem spreekt. Het lijkt op de blik van een dier. Men
kan die niet vast houden. Men kan de kop van een hond
tussen zijn handen pakken en in zijn trouwe ogen iets lezen.
Tegelijkertijd weet men toch, dat hij niets in de mensenblik leest.
In de blik van Piet is geen argwaan, maar iets vaags. Er is geen
normale fixatie. Toch kán hij fixeren. W e hadden dit al vastgesteld
bij zijn knutselen en schrijven. Zijn blik was dan geconcentreerd.
Een onderzoek door een oogarts bewees nog ten overvloede dat
geen afwijking in het orgaan de oorzaak kon zijn.
Hoe moeten we nu die vreemde gedragswijze verklaren? Laten
we bedenken, wat ons de uitdrukkingsverschijnselen leren (blz. 50).
De spontane mimiek wijst op de waarde, die een situatie heeft voor
het kennend individu. W a t geeft de normale blik in sociaal contact
aan?
De normale blik in sociaal contact
In de populaire psychologie, die van alle tijden is, ziet men overal
de menselijke blik als index voor de sociale instelling opgevat. Men
spreekt van het oog als de spiegel der ziel; men kent de open, eerlijke blik van de strijder, en de gluipogen van de verrader. Hoeveel
gedichten zijn er niet, die de ogen van de geliefde bezingen als
sterren aan de hemel. De moeder ziet aan de blik van het kind, of
er iets aan scheelt. Zou het veelzinnige gebruik van het woord
„gezicht" er ook niet op duiden, dat de blik het belangrijkste is
in de hele mimiek 8 )?
De wetenschappelijke psychologie, die met mensen te doen wil
hebben, mag deze kenbron niet verwaarlozen. Al hebben dan experimenten (met foto's vooral) bewezen 9 ), dat de mond een grotere
expressiewaarde heeft dan het oog, toch mag zo'n algemene opvatting niet genegeerd worden. Z e moet zich bezinnen op de
bijzondere wijze van kennen, die plaats vindt bij de ontmoeting van
8
) Zie b.v. Th. Dostoiewsky, Le Crime et le Châtiment''0, (trad. V. Derély),
Paris, z.j. blz. 214. „En revanche ses yeux bleus étaient si limpides et, quand ils
s'animaient, donnaient à sa physionomie une telle expression de bonté, qu'involontairement on se sentait attiré vers elle." (cursivering van ons) In deze
beschrijving worden de ogen zielvol, en dit stelt de sociale betrekking : goedheidaantrekkingskracht.
β
) Een gewone proef in een psychologisch practicum.
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twee paar ogen. Hiertoe kunnen gegevens, die bijzondere gevallen
bieden, medehelpen. W e wijzen op enkele uitzonderlijke gevallen: spreekt men met een schizophreen, dan voelt men in zijn
vreemde blik, dat er een diepe klove is, die menselijk begrijpen
onmogelijk maakt. Men staat als tegenover „iets", dat antwoord
geeft op redeloze wijze. Een dergelijk gevoel ondergaat men,
wanneer idiote kinderen u aanzien. Dit wijst er al op dat het normale aankijken van anderen een specifiek menselijke gedragswijze
is, die een menselijke houding tegenover de evenmens verraadt.
Welke die menselijke houding is, zal nog blijken, als we Piets
gedrag verder beschouwen. Piet kijkt u niet aan als een waanzinnige noch als een idioot kind. Zijn blik vertoont een andere
variant.
De blik is de uitdrukking van een gevoelsinstelling. Gedachten
drukt men er niet mee uit, maar wel belangstelling, onverschilligheid, schrik, toorn, gezag, onderwerping, genegenheid en haat.
Wanneer men oog in oog tegenover een ander staat is die uitdrukking direct duidelijk. Ik weet wat de ander voor houding tegenover mij aanneemt, want aan het gevoel beantwoordt een kennis,
door het gevoel geinduceerd. Deze persoonlijke gevoelens zijn echter
niet de enige, die door de blik verraden worden, al vormen zij wel
de grondslag voor de aard van gebruik van dit contactmiddel.
Datgene, wat zich in de blik uit, is ook dikwijls iets, dat door
woorden is opgeroepen of dat aanwezig is in een gemeenschappelijke situatie. W e moeten de blik dan verstaan als de derde groep
gebaren op blz. 51. Hij is een teken voor de gevoelsinstelling in
het handelingsveld, dat door woorden of op andere wijze geschapen
is. Wanneer iemand ons iets mededeelt, kijken we naar zijn ogen;
we voelen er een mens achter, met voor ons nog onbepaalde reactiemogelijkheden, waarvan wij een aankondiging verwachten in de
blik. Ook vóór de mens geestelijk een act stelt, kijkt hij naar iets,
en drukt daarmee een bepaalde houding uit. De spreker zit stil, of
hij loopt, rookt of speelt met zijn horlogeketting. Dat alles is niet
belangrijk, men let er niet op. Men wil echter uit een specifiek
menselijke nieuwsgierigheid weten, wat er in hem omgaat, en vooruit
lopen op wat zich in woorden zal uiten. En dit wordt aangekondigd
in de blik, die evenals het gebaar aan het woord voorafgaat.
Nemen we een jachtverhaal : „Ik liep op een smalle brug ; een
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zware mist hing in het rond, op eens . . . . " ; en de ogen van den
verteller sperren zich wijd open; we lezen angst, en vol verwachting
kijken we hem de woorden uit de m o n d , . . . . " daar duikt een
donkere gestalte o p . . . . " ; de angstuitdrukking wordt h e v i g e r . . . . "
een beer?" de blik van den verteller verandert, als van iemand, die
rustiger toekijkt ; we leven mee. Dan plotseling een glimlach op
het gelaat. W e vragen ons af: wat was het? „Het was een oude
boer met een zak op zijn rug."
De communicatiewijze van het vertellen is niet de enigste waarbij
van de blik gebruikt gemaakt wordt. W a a r een gemeenschappelijke
situatie voor mensen aanwezig is, reageert men op voorstellingen
met de blik. Wanneer uw auto niet meer verder wil, en de chauffeur
ziet de motor na, leest ge van zijn gezicht of hij de oorzaak van de
storing gevonden heeft.
De gerichte blik geeft een waardering aan van iets, dat uit
de waarneembare of voorstelbare omgeving gereleveerd wordt.
Datgene, wat men er uitlicht, kan men zintuigelijk beschouwen als
een figuur tegen een achtergrond. De achtergrond verliest zich in
het oneindige ; de figuren worden relevant. De „figuur", waarop
zich onze blik richt in onderling verkeer, betekent echter nog iets
anders. Z e ligt op een ander niveau. Z e wordt ook gesteld voor
het onderling begrijpen. Dit alles is niet direct bewust, maar het
ligt in een menselijk perspectief.
De gehele mens kondigt zijn positie aan door zijn blik. Deze is
op zich slechts een deelverrichting, maar kan als symbool opgevat
worden voor allerlei reacties in de diepte van de menselijke mogelijkheden, niet alleen in de breedte van bewegingen in de ruimte 1 0 ) .
Deze laatste opvatting zien we bij de gymnast, die allerlei standen
uitvoert om de bewegingsmogelijkheden van zijn lichaam te laten
zien. Iets anders is het bij de symbolische of plastische dans,
waar de hele beweging symbool wordt. De danser doet ons zijn
voorstellingen meeleven door die uit te drukken in geheel zijn
lichaam. Hij gaat uit van zijn lichaamsschema, gecentreerd in de
romp, en schept zo een handelingsveld. Men kan daar analoog zelfs
10

) Dumas onderscheidt in de mimiek : „Un symbolisme mimique destiné a
traduire des idées et des sentiments objectivement conçus, et un symbolisme
mimique plus profond, plus Intime, tourné vers les choses de l'âme. Nouvelle
Traité de Psychologie, T. IV, Paris 1934, blz. 324.
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van zinnen spreken, met voorwerp en gezegde 1 1 ). In het werken
evenwel met blik en mimiek wordt een ander handelingsveld gesteld. Dat veld ligt vóór de mens, op de hoogte van zijn ogen.
Degene, die de blik volgt, construeert het voor zijn eigen gelaat. 12 )

Conclusies voor het kennen van Piet
Het geldt hier een veld, dat door Piet niet gebruikt wordt.
Zijn blik geeft aan, dat slechts het hele menselijke lichaam in
zijn bewegingen voor hem van belang is, zoals voor ons de gymnast, niet eens zoals voor ons de danser. Een kwaad gezicht
— Piet kijkt naar uw gelaat, niet naar uw ogen — betekent voor
hem, dat iemand nu kwaad is, en hij verwacht verdere uitingen
van die kwaadheid. Het is voor hem niet een teken van een affecttoestand tegenover iets, waardoor dat affect veroorzaakt wordt,
en dat, niet aanwezig, slechts symbolische daden van aanval kan
oproepen. Piet kan geen toeschouwer zijn van iets, dat in het gezichtsveld tussen hemzelf en de ander voorgesteld wordt. (Vergelijk hiermee het gedrag bij de voorzetsels van plaats, blz. 80.)
Hij kan geheel opgaan in een verhaal, waarbij de gevoelsreactie
beklemtoond wordt. Het uitgedrukte affect heeft echter geen
waarde als moment van het kennen, daar er geen afstand genomen
wordt tegenover het affect en er geen reflectie plaats heeft op het
uitgedrukte gevoel. 1 9 )
Pathisch en gnostisch kennen
W e kunnen het kennen van gezichten pathisch noemen, in
tegenstelling met het gnostisch k e n n e n 1 4 ) , dat voor onderling be11
) Vgl. ƒ. Nogué. L'expression dans la danse antique. Onzième Congrès
Intern, de Psychologie, Paris, 1938, blz. 450.
1г
) E. Straus, lieber die Formen des Räumlichen, in Der Nervenarzt 3 (1930).
13
) H. Krukenberg, op. cit. blz. 236 : „Der Blick wird um so treffender, je
mehr sich die Blickrichtung von der des übrigen Körpers unterscheidet." Van
belang voor ons is ook het volgende (blz. 251) : „Immer aber zeigt sich die
Umgebung des Auges bei der Mimik des Denkens am meisten beteiligt und
zwar so mehr, je mehr sich der Denkprozess auf abstrakte Dinge bezieht."
14
) Deze termen zijn van E. Straus, ari. cit. Zie ook F. Buytendijk, Het
spel van mens en dier. Amsterdam 1932, blz. 20 vlg.
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grijpen nodig is. W e weten dikwijls geen enkele bijzonderheid op
te noemen over het gezicht van een ander, die we bij ontmoeting
toch direct zouden herkennen.
De antiquair, die van jongsaf met antiek heeft omgegaan, onderscheidt direct het echte van het valse. W a a r a a n hij het ziet, kan
hij u moeilijk zeggen : de kleur, de vorm, méér weet hij niet aan te
geven. De kunsthistoricus daarentegen heeft zijn criteria, waarnaar hij oordeelt. Als de vervalser die criteria ook kent, kan hij er
de kunsthistoricus doen inlopen, de antiquair minder gemakkelijk.
Een kenner van oude schilderijen vertelde, dat hij eens een schilderij
moest verifiëren, dat aan van Eyck werd toegeschreven. Een nauwkeurige analyse van voorstelling, materiaal en wijze van schilderen
liet geen twijfel meer over. Hij liet het schilderij evenwel enige
weken in zijn werkkamer hangen en ondanks de positieve uitslag
van het nauwkeurig onderzoek, ging hij steeds meer twijfelen aan
de echtheid. Hij durfde deze niet meer garanderen. Later bleek,
dat men met een geraffineerde vervalsing te doen had.
In deze voorbeelden kunnen we benaderen wat pathisch en wat
gnostisch kennen is. Pathisch kennen we het geheel in eens, globaal,
op een wijze die moeilijk in elementen te analyseren is. Als we
op zulk een kennis reflecteren, vinden we geen grotere zekerheid
door de inhoud als eindterm van onze reflectie te nemen, wel
echter door onze eigen toestand weer voor de geest te roepen 1 6 ) .
Bij pathisch kennen zegt men : „Ja, ik was zeker dat het X was."
Maar had hij dan een bril op ? „Dat weet ik niet, maar ik was er
zeker van." Of in het andere geval : „Alles aan het schilderij wees
op van Eyck, maar toch het kon geen van Eyck zijn ; het deed
me zo koud en verbrokkeld aan."
Bij gnostisch kennen kan men rekenschap geven van zijn zekerheid. „Het was X, die typische oogopslag, die lange rechte neus,
trouwens al die X-en hebben die neus enz." Men wijst allerlei
delen in zijn keninhoud aan, en subsumeert die onder algemene
begrippen. Pathisch kennen werkt onmiddellijk ; gnostisch schakelt
andere kennis in. Bij pathisch kennen werkt vroeger verworven
1B
) Straus beschrijlt, op. cit. biz. 149, de depersonalisatie en de loopstoornis
als storing in het pathisch kennen van het „empfinden". En op blz. 286 vlg.
behandelt hi] hallucinaties op deze wijze. Deze voorbeelden zijn het tegenovergestelde van ons geval.
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kennis mee, het is echter een ervaring, die niet geanalyseerd wordt.
De blik van Piet is een teken voor overwegend pathisch kennen.
Onmiddellijk kent hij dat, waarnaar hij kijkt. Hij overziet in eens
de uitdrukking van een ander ; differentiatie's daarin hebben geen
waarde, omdat ze niet verwacht worden, omdat er geen integratie
kan plaats vinden. Hij kan niet vermoeden, dat bepaalde onderdelen
in die uitdrukking iets anders weergeven dan het geheel. De bewegingen van armen en benen, die de actie in de ruimte aangeven, zijn
van evenveel belang als de mimiek. Pathisch kennen en instelling
op bewegingen hangen nauw samen. De subject-object scheiding
is in beide gevallen slechts impliciet. De omgeving wordt opgenomen in zijn ervaren, en als zodanig gekend. Het is de overheersing van de vitale aandoening, die de globaalhouding in het kennen
veroorzaakt. De hele omgeving met al haar gebeuren is hem slechts
gegeven als een eenheid van wisselende lichamelijke veranderingen.
De inhoud van de vitale aandoening schuift zich vóór de inhoud
van de eigenlijke waarneming. Zoals wij zeggen : „het is warm in
de kamer, de koffer is zwaar, de stof is moeilijk," en daarbij onze
eigen reactietoestand toeschrijven aan de dingen buiten ons, zo doet
hij dat bij alles, b.v. „Het huis is groot" betekent voor een gewoon
mens „in vergelijking met een gemiddeld huis", maar voor Piet :
„voor mijn kwantiteitsgevoel van dit ogenblik". Juist zoals „de
koffer is zwaar" voor ons allen betekent : „voor ons draagvermogen van dit ogenblik". Zijn kennis heeft maar één niveau en
daarin is hij buitengewoon goed thuis.
Zijn aanpassing wordt niet bemoeilijkt door oponthoud, twijfel
of verwachting. Daarom overziet hij aanstonds een fotopagina.
W e legden hem een tijdschrift voor: op één bladzijde stonden vijf
afbeeldingen van kinderen, die huilden in allerlei toonaard. Piet zeide
onmiddellijk: „allemaal huilen". W e wijzen hier ook reeds op de snelle
reacties in de Pintner-Patersonlegtests (vlg. Hoofdstuk VI).
De dwalende blik leert ons, dat de gezichtsuitdrukking wordt
opgevat in de onmiddellijke gegevenheid. Dit komt overeen roet
wat we in het woordgebruik vonden. Opschorting van intentie om
iets later in een ander geheel op te nemen blijft achterwege. Al
kan men op het eerste gezicht die dwalende blik opvatten als gevolg van een gebrekkig taalcontact, toont toch de diepere analyse
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die uit eenzelfde
mogelijkheid zich
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met twee serie's verschijnselen te doen hebben,
structuur voortkomen. D e storing ligt in de onop de symbolen te richten als zodanig. Dit is
symboolgebruik, die op een gebrek in de kennis

Sociaal gedrag tegenover kinderen
Naast het sociaal gedrag tegenover volwassenen moeten we nog Piets
verhouding tot andere kinderen bezien. Vele feiten zijn reeds vermeld.
W e vatten hier nog even samen :
De eerste berichten uit het doofstommen-instituut vermeldden grote
agressiviteit: slaan, bijten, knijpen. Daarna was hij thuis onhoudbaar bij
andere kindren. Zijn ouders wisten niet wat ze met hem moesten doen.
Op raad van kennissen werd hij op de school voor B.L.O. gedaan. Piet
kon echter ook lief zijn voor zijn broertjes en zusje; of dit vóór zijn
zesde levensjaar al het geval was, konden we niet met zekerheid achterhalen.
Over zijn gedrag op school weten we het volgende: aanvankelijk nam
hij van andere kinderen weinig notitie, hij speelde er niet mee, kon niets
missen voor een ander, had geen medelijden en plaagde graag. Werd hem
iets in de weg gelegd, dan werd hij vreselijk driftig, beet, spuwde, schopte
en riep de hulp van de onderwijzeres in. De andere kinderen hadden
over het algemeen veel belangstelling voor hem. Wanneer hij iets niet
verstond, wilden ze allen helpen door gebaren en uitleg. Ze brachten
van alles voor hem mee; hij was vaak middelpunt van de belangstelling.
En het was juist of Piet daar zelf niets van merkte. Een klein jongetje
liep meer dan een half jaar op de speelplaats achter Piet aan ; hij merkte
het niet. Langzamerhand veranderde de houding der kinderen. Plet
plaagde dikwijls anderen, hij werd minder hulpeloos, en nu werd hij vaak
het mikpunt van aller plagerij. Dat maakte hem ontzettend driftig. Deze
laatste verandering had plaats in zijn 9e levensjaar. Ze had als gunstig
effect dat hij zijn houding ook ging veranderen en zich meer aansloot bij
anderen (van af midden 1937).
Het meest opvallend is wel dat hij niet met andere kinderen in een
echte speelsituatie komt. Het lijkt er wel eens op, of hij speelt, maar bij
nauwkeurige observatie blijkt dat de spelmogelijkheden van Piet zeer
beperkt zijn. Hij zal aan anderen zijn bezittingen tonen, hij zal iets
ruilen. Hij loopt mee als allen weglopen. Hij blijft echter in ieder gemeenschappelijk spel (tot in zijn 10e jaar) buitenstaander. Aandachtig
volgt hij de bewegingen van anderen; nadat hij rustig gekeken heeft,
begint hij dikwijls zelf met hoepelen, springen, ballen gooien, en dit in
het normale tempo, zelfs kwieker dan dat. De indruk, die hij wekt van
een langzame jongen, is dus uitsluitend te wijten aan het vertraagde begin,
(cf. 3e hfst. langzame reactie).

Normale houding tegenover kinderen

97

Gemeenschapsspelletjes begrijpt hij niet tot aan zijn 10 jaar ongeveer.
Wanneer hij schaap is bij „Herders laat je schaapjes gaan" loopt hij
rustig naar de wolf toe en laat zich pakken. Is hij wolf, dan loopt hij
zwierig tussen de schapen door en vangt er geen een.
Elk spel waarbij een rol gespeeld moet worden is voor hem ontoegankelijk. Hij kent slechts bewegingsspel en bezigheid. Na April 1937 kon hij
meedoen met „Herder laat je schaapjes gaan". Een jaar daarna echter
zagen we Piet als toneelspeler bij de dramatisering van een martelaarsverhaal. Hij was soldaat. Men had hem goed gedresseerd, zodat hij de
vereiste handelingen uitvoerde. Heel zijn uitdrukking echter toonde, dat
hij er zelf niets van begreep; in de keizer zag hij een vreemd aangeklede
jongen, en de gevangene, die hij bewaken moest, had zo kunnen weglopen.
Normale houding tegenover kinderen
Het eerste sociale contact bij kinderen onderling bestaat in het
aanbieden van iets aan het andere kind om het daarna weer af te
pakken. Men vindt in hun onderlinge verhouding al spoedig tekenen
van heerszucht, wedijver of onderworpenheid. 16 ) De houding
tegenover andere kinderen verschilt veel van die tegenover volwassenen. Dat verschil toont zich ook tegenover de zaken die bij
deze twee mensengroepen behoren.
De volwassene is het ideaal, waarop de sociale ontwikkeling zich
richt. In het samenleven met andere kinderen wordt de sociale
houding ingeoefend. Dáár immers kan het kind allerlei rollen
spelen. Het spel is aldus een peilschaal, waaraan men de stand der
ontwikkeling kan aflezen. Dit hoeft niet een spel met andere
kinderen te zijn, het kan ook gespeeld worden met poppen, echte
of denkbeeldige. Het kan ook zijn een rollenspel, waarin het kind
zelf een rol van een ander aanneemt, en daarin de houding van
anderen ten opzichte van de omgeving verwerkelijkt.
Zakelijke houding van Piet
Als we Piets gedrag volgens deze regels beoordelen, vinden we,
dat zijn heerszucht en rivaliteitshouding wijzen op een nog zeer
laagstaande sociale ontwikkeling. Deze staat in disproportie tot
zijn intellectuele ontwikkeling, die niet sociaal maar zakelijk is.
le

7

)

CA. Bühler. op. cit. blz. 33 vlg.
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Omdat de zakelijke instelling bij volwassenen overheerst, sluit Piet
zich eerder bij hen aan. W e moeten ons hier evenwel niet vergissen. Zijn zakelijke houding staat op een lager plan. Als Piet
een volwassen mens was, zou die aansluiting niet zo gemakkelijk
tot stand komen. O p voet van gelijkheid zou de egocentrische richting van Piets gedrag sterk het sociaal contact belemmeren. Nu
ziet de volwassen mens in hem nog een kind en helpt dat graag.
Hij vindt het niet erg, dat Piet zich niet zo geeft aan een taak,
gelijk dat bij volwassenen geëist moet worden. Dit verklaart, dat
Piet thuis en ook op sthool zo lastig is, maar bij het onderzoek zeer
bereidwillig. Het nieuwe en ongewone van de zakelijke inhoud der
experimenten wekt zijn belangstelling, terwijl hij bovendien voelt
dat de volwassenen hem gunstig gezind zijn en zich bij hem aanpassen. Hier is dus voor hem het prettigst milieu, omdat het aangepast is aan zijn vitale communicatie en zijn belangstelling.
Het spelen van een rol
W a a r echter de zakelijke instelling verlaten wordt en de
affectieve communicatie gering is, waar „eisen" worden gesteld,
gaat alles moeilijker. Aanpassing houdt immers in, dat men zijn
eigen standpunt gedeeltelijk verlaat, dat men een rol speelt.
Het spelen van een rol in een spel of ook in het werkelijke leven
gaat Piet niet af, omdat hij altijd zichzelf blijft. Hij kan niet doen
alsof.17) Dit vraagt immers een gebruik maken en in gebruik beheersen van zijn eigen handelingsmogelijkheden. Men moet — zichzelf blijvend en beheersend — ook een ander zijn. Hiermee lijkt
in tegenspraak dat Piet stiekem een ander kind knijpt en tegelijkertijd een doodonschuldig gezicht trekt. Dit is echter slechts schijnbaar. In dit geval immers is er maar één waarneembare situatie,
waarin twee relevante momenten zijn : het te knijpen kind en de
te ontwijken volwassene. Voor deze dubbele houding is een andere
kennis nodig, dan voor het spel : „Herder laat je schapen gaan",
waar een ander speelt voor wolf en hij zelf schaap moet spelen.
Hij kan niet in zich zelf of in een ander
betekenisonderscheidingen
van het schaap of van de wolf realiseren, en daarnaar handelen,
17

) Zoals dat ook bij aphasie-patienten voorkomt, vlg. H. Head, op. cit.
Dl. I, blz. 211 vlg.
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d.w.z. deze in een nieuw handelingsgeheel gebruiken. Die onderscheidingen worden geen symbool voor hem. W e vinden hier weer
hetzelfde als hetgeen we bij de betekenisonderscheidingen in taal
vonden, waar woorden niet in een zinsgeheel kunnen worden opgenomen. Symboolverbindingen komen niet tot stand.
Het zou ons te ver voeren, en ons in herhalingen doen vervallen,
als we het gevoel voor humor hier nog analyseerden, om Piets
gedrag daarbij duidelijk te maken. De lezer zal de toepassing gemakkelijk kunnen maken, als wij het feit vermelden, dat Piet alleen
lacht bij het groteske : een man met grote oren of een kolossale
neus, een tafel met mensenhanden en met vleugels 18 ).
Conclusie
Bij de analyse en de vergelijking van de gegevens kunnen we nu
een conclusie trekken over de diepere aard van de storing. Deze
is gelegen tussen waarnemen en denken, laten wij zeggen in de
„symbolische laag". Dit is voorlopig maar een term om ons verstaanbaar te maken. De storing bestaat niet hierin, dat er geen
symbolen zijn. In woordgebruik, in sociaal contact bleek het tegendeel zeer duidelijk. Neen, die symbolen zijn alleen zeer beperkt
bruikbaar.
Ze functioneren in de waarnemings-, in de gevoels- en strevingssfeer evenals in het directe denken. Er ontbreekt echter aan, dat ze
niet onder elkaar verbonden kunnen worden, zo dat ze niet
onmiddellijk als symbool wijzen naar het gesymboliseerde. Piet kan
ze niet gebruiken als op zich zelf staande, als eenheden van een
eigen orde, die een vrijheid hebben tegenover het gesymboliseerde,
omdat ze aan eigen wetten gehoorzamen.
Deze storing, waarvan we het wezen nog juister moeten bepalen,
toont zich in alle waarnemingsgebieden, vooral in het gehoor en
in het gezicht. In het waarnemingsveld ontbreekt een structurering,
en dit blijkt door het uitvallen van specifiek menselijke gedragingen
als taal en sociaal contact en in de vervormingen op ander gebied,
die vooral tot uiting komen in de compensatie door de vitale aandoening.
We zijn dus in dit hoofdstuk een belangrijk stuk vooruit ge18

) CA. Bühler, op. cit. blz. 178 vlg.
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komen in de verklaring van het abnormale gedrag van Piet. In
het volgend hoofdstuk zullen we de inhoud van de storing verder
moeten ontleden, om daarna precies aan te wijzen welke de functie
is, die bij Piet gestoord is en die in het normale leven zo'n belangrijke rol speelt voor het menselijk handelen.

HOOFDSTUK VI
DE DUURERVARING
Opgave
De storing, waarvan we tot nu toe hoofdzakelijk het functioneel
aspect beschouwden, ligt in een hogere zinnelijke verrichting; in
een verrichting, die zintuigelijke gegevens samenvat, maar nog niet
op de wijze van de begrijpende orde ; die dus op de weg ligt
tussen zintuigen en verstand. In deze functie wordt een ervaringsinhoud wel geconstitueerd maar niet kennend gebruikt. Welke is
nu de algemene karakteristiek van die ervaring ? Welke vorm van
intentionaliteit is bij Piet „uitgevallen"? Hoe kunnen we die bepaalde wijze van kennen nauwkeurig beschrijven ter verklaring
van het vreemde gedrag van Piet ?
Hiervoor is een vergelijking met het normale gedrag nodig.
Situatie's, die gewoon lijken, maar aan hem te hoge eisen stellen,
moeten wij analyseren en er een wijze van ervaring in aantonen,
die noodzakelijke voorwaarde is voor een juiste beheersing. Het niet
kunnen wordt dus teruggebracht naar een niet kennen.
Situatie en veld van gebruik
Wanneer Piet in bepaalde situatie's een voor de hand liggende
reactie geregeld niet stelt, kan de oorzaak liggen in het feit, dat hij
er iets niet in ziet, wat wij er wel in zien. In de situatie is de
handelende persoon gericht op het stellen van een daad, mede in
functie van de situatie-ervaring. De situatie nodigt de persoon uit
tot een wijze van handelen, waarmee hij de situatie kan en wil beheersen. Nu zijn er op dat ogenblik verschillende handelingsmogelijkheden. Neem b.v. een bord met inlegfiguren, dat in een
test gebruikt wordt. Men zou het kunnen oppakken en het raam
uitwerpen. Men zou ook kunnen zeggen tot een ander : „Wat zijn
dat mooi afgewerkte figuren." Men kan ook de vormen in de hand
nemen en ze in de bijpassende openingen leggen. Eén dezer handelingsmogelijkheden zal de persoon specificeren. Zodra nu die ene
handelingswijze ter beheersing van de situatie wordt aangewend,
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beperkt zij eo ipso de beschikbare gebruiksmogelijkheden. Er is
dan een handelingsveld, een veld van gebruik ι ). Een uiterlijk waar
neembare handeling sluit in, dat er in de situatie, wat betreft haar
ruimtelijke uitgebreidheid, een structurering heeft plaats gevonden :
de reactie was n.l. een actie van een hier naar een daar.
Bovendien heeft die waarneembare handeling een bepaalde duur,
ze heeft een begin en een einde, zij is verandering ; de opeenvolgen
de toestanden, die men in de handeling kan onderscheiden, ver
schillen. Bij een wezen, dat door zijn ervaring geleid wordt, is
altijd ervaring van ruimte en tijd aanwezig.
Geïnspireerd door een nieuwe philosophie van het worden en
van de tijd hebben verscheidene psychopathologen getracht het
ruimte- en tijdsbegrip toe te passen op bewegingsstoornissen, agnosieën en psychosen 2 ). Er bestaat echter veel verschil in het gebruik der termen. Dit noodzaakt ons tot een juiste begrenzing.
Ruimte en tijdsbegrip
Een eerste bron van verwarring is het ruimte- en tijdsbegrip, dat
op zich al verschilt volgens ieders wijsgerige instelling3 ). Die
begrippen worden soms als inhoud van eerste ervaringen aangezien.
Het tijds- en ruimtebegrip is echter het resultaat van veel ervaring
en van analyse en reflectie. Het is een abstract begrip, waaraan
een zekere werkelijkheid ten grondslag ligt. Die werkelijkheid ligt
buiten ons en in ons.
In het verstandelijk kennen wordt de tijd opgevat als het éénlijnig verloop van het heelal, waarin alle gebeuren geplaatst kan
worden (topologische structuur), en dat in homogene delen : jaren,
dagen, uren, verdeeld kan worden, die een maat vormen voor de
!) Vgl. Reichling, op. cit. biz. 404 vlg.
) o.a.E. Minkowski, van der Horst, Steph. Krauss, Bouwman en Gruenbaum. Erw. Straus, van Woerkom. Zie voor hun publicaties de litteratuurlijst.
3
) Welk een verschil is er niet tussen Aristotelische en Kantiaansche opvattingen, tussen Bergson en de oude natuurwetenschappelijke theorieën. Wij volgen
een Aristotelische inspiratie, tevens profiterend van andere theorieën. Voor de
litteratuur zie de lijst achter in het boek, waaronder P. Hoenen, Philosophie der
anorganische natuur, Nijmegen 1938, een zeer voorname plaats inneemt. Nergens
vonden we voor het wijsgerig gedeelte, dat bij deze beschouwing onmisbaar is,
de probleemstelling zo scherp en de oplossing zo helder.
2
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gebeurtenissen (metrische structuur). Het verstandelijk kennen
van de ruimte bestaat in het besef van een recipient van alle dingen
en van alle gebeuren, met als structuur de drie dimensies van de
geometrische Euclidische ruimte. Aan het ruimtebegrip ligt de plaats
van uitgebreide voorwerpen ten grondslag, aan het tijdsbegrip de
beweging, de verandering in het heelal 4 ).
Ruimte' en tijdservaring
Datgene wat later wordt toegeschreven aan de wereld buiten
ons, is eerst al werkzaam geweest in onze activiteit in die uitgebreide, veranderende wereld. Ruimte- en tijdservaring bestaat in het
gebruik, dat men maakt van iets uit het geheel van ervaringen,
die voor de opstelling van het begrip nodig zijn. In de onmiddellijke
ervaring moeten we dan ook aantonen op welke wijze die „ruimte
en tijd" gegeven zijn. Nemen we b.v. gewone bezigheden van het
dagelijks leven. Bij lopen zetten we achtereenvolgens de ene voet
naasf en vóór de andere ; bij eten brengen we het voedsel naar onze
mond en happen en kauwen en slikken, bij spreken brengen we in
een continue reeks van spreekbewegingen het ene klankgeheel na
het andere voort. En zonder over die orde of die duur na te denken,
worden de deelhandelingen op de juiste plaats en in de juiste tijdsverhouding gesteld.
Het is eigenlijk niet verantwoord om ruimte- en tijdservaring
naast elkander te zetten. Dat suggereert immers, dat beide soorten
ervaringen gelijkwaardig naast elkaar bestaan. De ruimte- en tijdservaring is één. W e noemen haar verlopende duurervaring. De
onderscheiding is in feite het gevolg van reflectie op één ervaring ;
die reflectie eerst geeft de erkenning van twee afzonderlijke realiteiten : de ruimte als het heelal en de tijd als de beweging in dat
heelal. In de oorspronkelijke ervaring bestaat er geen statische
plaats en afgezonderd daarvan de beweging ; er bestaat een ervaringsveld, dat tevens plaats- en bewegingsveld is. Dat veld is
om de mens heen als zijn levensruimte. Wanneer hij zijn eigen
bewegingen t.o.v. vaste punten beter gaat kennen, strekt de levensruimte zich uit rond zijn huis, zijn straat, zijn dorp. Die ruimte ligt
4

) Vgl. Hoenen, op cit. blz. 277 vlg.
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binnen een horizon besloten. Afstand erin is af te leggen afstand 5 ).
De ruimte- en tijdservaring is er een van vloeiend verlopende
veranderingen.

Topologische en metrische structuur in de duurervaring
W e vinden ook in de onmiddellijke ervaring een dubbele structuur : een topologische en een metrische.
De topologische structuur bestaat hierin dat een bepaalde ruimte
voor ons present is. Ze is gevormd door ons waarnemingsveld,
begrensd door onze waarneming en door uitwendige hindernissen,
b.v. de muren van onze kamer. Met alles, wat daarin is, hebben
we gelijktijdigheidscontact«). Men zou kunnen opmerken: in onze
kamer kunnen we niet gelijktijdig zien, wat zich vóór ons en wat
zich achter ons bevindt. Toch is die positionaliteit, die ligt uitgedrukt in de woorden „voor" en „achter", niet anders denkbaar dan
als een beheersing van de mij omgevende kamerruimte, als een
,vóór" t.o.v. een „achter". Nemen we een ander voorbeeld : het is
avond, ik draai het licht uit, dan kan ik toch de weg vinden in de
kamer. Met voorzichtige grote en kleine passen en met tastende
handen beheers ik de ruimte. Gelijktijdigheidscontact wil niet
zeggen, dat wij gelijktijdig alles zien, horen, tasten, wat rond ons
is, maar dat in het zien, in het horen, in het tasten de ervaring
is verdisconteerd van een ruimtelijk veld.
De metrische structuur ligt hierin, dat we alles, wat in dit gebied
ligt, in betrekking brengen met de eigen activiteit. Hoe wordt ons
bewegingsveld opgebouwd ? In onze handelingen worden telkens
grenzen gesteld, merktekens aangebracht als rust- of omschakelingse
) Als een ruimte geen aanknopingspunten meer biedt voor bewegingen, wordt
ze volumineus en de psychische reactie bestaat dan dikwijls in duizeligheid, vgl.
E. Straus, Die Formen des Räumlichen.
β
) E. Minkowski spreekt in Le Temps vécu, Paris 1933, vooral over het
„contact vital". Het lijkt ons dat hij hiermee te exclusief in de belevingsfeer
blijft en daardoor niet voldoende onderscheidt wat primair kennen en wat primair streven is. Ons geval, dat duidelijk wijst op een afwijking in de kenorde,
leidt tot een meer nauwkeurige afbakening van het kenmoment in de beheersing
van de tijd. Vgl. ook Hoenen, op. dt. blz. 290 vlg.
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punten in de richting naar een d o e l 7 ) . Men brengt caesuren aan,
die eindpunt zijn van een handelingsdeel en beginpunt van het
volgende. Begin- en eindpunt representeren de gehele activiteit :
begin — tussenliggende baan — eindpunt. W e ervaren immers het
begin als uitgangspunt en het einde als doel. Tussen die twee
grenzen ligt de baan, die doorlopen wordt en slechts impliciet is
gegeven als verloop, n.l. in datgene wat verandert. Pure successie
kan niet ervaren worden. W e stellen een eenheid, die een uitgangspunt en een eindpunt omvat. Bij reflectie wijst die eenheid
naar het verleden en naar de toekomst. W a t als gebeuren reeds
voorbij is, blijft in de opvatting nog aanwezig. En wat er nog niet
is, wordt als aanwezig gesteld.
Presentie
Het psychische nu is veel uitgebreider dan het physische ondeelbare nu, dat slechts een kwantitatieve abstractie is. In het
psychische nu is een kwalitatief bepaald geheel. Er heeft afwikkeling in de tijd plaats als ontwikkeling. De opeenvolging van
waarneembare bewegingen, vormervaring en andere processen,
wordt samengevat en samengehouden zodanig, dat zowel het in de
tijd voorafgaande als het in de tijd volgende beide actueel aanwezig
blijven en deze twee elkaar bepalen. Dit verschijnsel heeft in de denkpsychologie de naam gekregen van presentie: actuele aanwezigheid
van het geheel. Het voorgaande bepaalt het volgende, maar ook
het volgende bepaalt het voorgaande; die bepaling geschiedt in en
door hun actuele aanwezigheid. Er is dus tegelijkertijd retrospectie
en anticipatie 8 ) en dit betekent niet geheugen en verwachting,
maar het staan tegenover een presentie-realiteit.
Deze presentie laat velerlei graden toe. Voor een klein kind van
10 maanden, dat in zijn box met een bal speelt, omvat die presentie
een klein gebied. Het ziet zijn bal in de andere hoek van de box
T
) Een storing hierbij beschrijft Sfeph.
und Storing der menschlichen Handlung,
77 (1930), blz. 649-692.
8
) Б. Husserl spreekt van retentio en
menologie des inneren Zeitbewusstseins,
Forschung, 9 (1928).

Krauss, Untersuchungen über Aufbau
in Arch. f. d. gesamte Psychologie,
protentio in Vorlesungen zur Phàno~
in Jahrbuch f. Phil, und Phänom.
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liggen. Zijn hier en het daar van de bal worden verenigd in het
kruipen naar de bal, waarbij in één actie een nu en een Zaier aanwezig zijn θ .) Stellen we een ander voorbeeld: wanneer ik met een
vriend spreek, die ik al jaren lang ken, omvat mijn ervaring een
teken van lang voorbije dagen en sluit tevens in, dat ik verwacht
dat deze houding nog jaren zal voortduren. Mijn uitingen van
vertrouwen zijn gebaseerd op een verleden en reiken tot ver in de
toekomst.
De verlopende duurervaring hebben wij niet alleen in onze waar
neming maar ook in onze voorstelling. In de voorstellingswereld is
echter de duur niet verbonden aan iets wat voor ons present is in
de bewegingsruimte, waarin we ons verplaatsen kunnen; de duur
is daar verbonden aan datgene wat aanwezig is in de voorstelling,
die een verlopende duur voor ons representeert.
Definitie
Aan dit alles ligt ten grondslag de empirische kennis van onszelf
als dezelfde blijvend in alle verandering. Wij bezitten onszelf in
vervloeiende veranderlijkheden. Daarin hebben we gelijktijdigheidscontact met de gebeurtenissen, die voor ons kennen aanwezig zijn,
en die dus in onze eigen duurervaring worden betrokken.
Duurervaring heeft tot inhoud een verandering van een enkel feit
of ding. Zij veronderstelt een intentionele activiteit, zoals alle
ervaring. Het bijzondere van deze intentionaliteit, die tot de ervaring
van duur leidt, is dit, dat zij eenheden stelt, die het blijvende vormen
in het verloop. Z e maakt, door het stellen van dat in het verloop
blijvende de situatie, waarin we ons bevinden, beheersbaar. W e
kunnen nu definieren: duurervaring is het gegeven van een inten
tionele activiteit, die situaties beheersbaar maakt door het stellen
van eenheden, die het blijvende vormen in een verloop.
Toepassing
W e vermoeden dat de duurervaring bij Piet gestoord was.
Immers het is gebleken dat zowel zijn zintuigelijke verrichtingen
als zijn verstandelijke werkzaamheid in zich genomen ongestoord
e

) Vgl. E. Straus, op. cit. blz. 152.
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zijn. De algemene beginselen, die we zo juist hebben opgesteld,
gaan we nu gebruiken om de storing van Piet nauwkeurig te
bepalen. W e willen weten welke duurervaring bij Piet ontbreekt.
De onderscheidingen, die we in dit onderzoek vinden, kunnen
misschien helpen om ook voor de normale psychologie de soorten
van duurervaring zuiverder af te bakenen.
W e vragen ons nu af tot welke verrichtingen Piet in staat is,
om daarna in de storingen de „uitgevallen" ervaringen te bepalen.
Om niet in herhalingen te vallen en zijn gedrag bovendien vanuit
algemeen bekende situatie's duidelijk te maken, gebruiken we eerst
de gegevens verkregen bij de tweemaal afgenomen Pintner en
Paterson Performance Scale, (op 9 December 1936 en op 18 October 1937, dus in zijn 9e en in zijn 10e levensjaar. In zijn 10e jaar
toonde Piet al dat zijn agnosie voor symboolverbindingen aan het
beteren was, zoals uit het protocol zal blijken).
De Pintner en Patersontests 10 )
Deze serie omvat stomme tests, waar niet bij gesproken behoeft
te worden. Z e zijn uitgezocht volgens het beginsel : „dat ze de
graad van geheugen en aandacht moeten aantonen en gelegenheid
moeten geven voor aanpassing aan nieuwe situatie's." De ijking
van deze tests heeft bewezen, dat er correlatie bestaat tussen het
resultaat, dat er in behaald wordt, en de algemene intelligentie. Er
is dus een keuze gedaan uit verrichtingen, die meestal parallel gaan
met intelligentieverrichtingen, omdat ze activiteitsbeginselen veronderstellen, die medebouwen aan de intelligentie. Er zijn ook andere
beginselen, die daaraan medewerken, maar die worden hier niet
onderzocht. Een geval als het onze zal de beperking in de testresultaten kunnen aanwijzen.
Test 1, Mare and Foal. bestaat hierin dat de p.p. een plaat moet
vervolledigen door enige blokjes in de vrijgebleven openingen te leggen.
De benodigde tijd en de vergissingen worden berekend. Om deze test
goed uit te voeren is nodig dat de onvolledige afbeelding vlug als zodanig
gezien wordt en de ontbrekende delen juist worden aangebracht. Piet
bereikte de eerste maal een „mental age": 7;6, de tweede maal 16;7. (We
10
) Vgl. Rud. Pintner and Donald G. Paterson, A Scale o} Performance
Tests, New-York-London, 1935.
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zullen dit verderop aldus aangeven: M.A. 1) 7;6, 2) 16;7.
Test 2, het Seguin Form Board. Hier moeten blokken van bepaalde
vorm in openingen van dezelfde vorm gelegd worden. Alleen de tijd
wordt in rekening gebracht. Vlugge herkenning en hantering is een
vereiste. M.A. 1) 6,2) 9.
Test 3, het Five Figure Board, vraagt het vullen van vormen in een
plank, door er losse deelstukken in te leggen, die maar op één wijze
passen. Hiertoe is ruimtelijk-constructieve aandacht nodig. De delen
moeten in relatie met elkaar beoordeeld worden als mogelijke vulling
van verschillende, aandachtig vastgehouden vormen. Het is een experiment voor de vormfantasie. Tijd en fouten worden berekend.
M.A. 1) 7;7, 2) 12;10.
Test 4, het Two Figure Board, omvat eenzelfde taak en dezelfde
vereisten, maar wordt beoordeeld naar de tijd en het aantal bewegingen.
M.A. 1) 8;8, 2) 12 en 12;5.
Test 5, het Casuist Form Board, is iets dergelijks als de twee voorgaande, maar moeilijker. De tijd en de fouten worden in rekening gebracht. M.A. 1) 7;7, 2) 11;8.
Test 6, de Manikin Test. Hier moet een mannetje worden samengesteld uit losse stukken. Hiervoor is nodig een standvastige aandacht,
die de hoofdvorm vasthoudt, en tevens let op vormen, die in verband
met de hoofdvorm niet van belang zijn, het juist inpassen nl. van armen
en benen. M.A. 1) 8, 2) 8.
Test 7, het Feature Profile, bestaat in het samenvoegen van stukken,
waaruit een mannenprofiel ontstaat. De hoofdvorm is hier moeilijker
te onderscheiden als in de vorige test, terwijl er op meer bijzonderheden
gelet moet worden. De tijd en het resultaat worden beoordeeld. M.A. 1 )
geen succes, 2) 11.
Test 8, de Shiptest, bestaat uit een legplaat, waaruit een schip ontstaat. De eerste maal vulde Piet de ruimte zonder op de voorstelling te
letten. M.A. 1) 5, 2) 12.
Test 9, de Picture Completion, bestaat uit een op hout geplakte plaat,
waar vierkantjes uit zijn, die zoo gevuld moeten worden, dat de voorgestelde gebeurtenis zinvol wordt. De p.p. beschikt over allerlei blokjes,
waarop de aan te vullen voorstellingen staan. De p.p. moet hier allerlei
relaties aanbrengen. Naargelang de moeilijkheid van de relatie wordt
de aanvulling gewaardeerd. M.A. 1) 7, 2) 8.
Test 10, de Cube Test. De p.p. moet hier den p.l. nadoen in het aantikken in een bepaalde volgorde van een rij blokjes. Hiervoor wordt
gevraagd dat de p.p. een gelede beweging, die voorgedaan wordt, analyseert en voor zichzelf weer opbouwt. M.A. 1) 4, 2) 6.
Observaties bij de test
Bij deze stomme testserie gedraagt Piet zich geenszins als een
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stomme; hij praat voortdurend. W e geven hier enige notitie's uit het
protocol dat de tweede maal gemaakt werd.
Als hem bij test 2 de opdracht met een gebaar gegeven wordt, zegt
hij: „Zoeken, kan wel."
Als hij bij test 3 een ronde vorm opneemt zegt hij: „Pater — dit's
maan, ronde maan." Bij test 5 is er een vorm, die aldus gevormd moet
worden zie fig. Piet zegt : „Is brillen, dààr (wijst naar het streepje

сю

in het midden) 't neusje." Bij test 6 laat hij de benen van het mannetje
bewegen. Test 7 is erg moeilijk voor hem. Hij ziet aanstonds dat het
een gezicht moet worden, en begint met de lege plaats, waar het oor
moet komen, zeggend: „Oortjes, hé." Hij legt de stukjes verkeerd,
vragend: „Zo goed, hé?" Hij krijgt geen antwoord. Hij neemt nu de
vier stukjes uit de opening en gaat ze op zij samenvoegen tot een oor,
legt ze in de opening en wijst verder de delen van de kop aan: „neus hé,
oor, neus, mond, aflopen hé, hoor eens, meer blokken, hééleboel."
Bij test 9 wijst hij naar de scheefstaande kar: „wieletje kapot." Bij de
open vogelkooi zet hij het vliegend vogeltje er naast en zegt: „kan niet
pakken, stout meisje, wegvliegen, openen." Bij het hondenhok ziet hij
de glasscherven op de grond liggen: „raam pot" en zet er het gebroken
raam in. Hij gaat nu uit zijn voorraad alle vogels bij elkaar zoeken en
let niet meer op de test.
Resultaten
W a t leert ons deze tes'-erie ? Het eerste wat opgemerkt moet
worden is, dat Piet de opdracht, die door gebaren gegeven wordt,
begrijpt. Hij overziet de testsituatie: een bord ligt vóór hem, losse
stukken worden daar naast gelegd. Hieraan en aan de houding van
de p.l. merkt hij, wat er gebeuren moet. Er is een sociaal zakelijk
contact ontstaan. Eerst bij test 9 gaat hij zijn eigen gang, als hij de
vogels bekijkt.
De verschillende legtests vereisen onmiddellijk geheugen en aandacht. Goede onderscheiding en hantering van vormen is hierin
vervat. Er is ook constructieve fantasie nodig: hij moet een voorstelling hebben van de te construeren vorm. De middelen daartoe
zijn ook vormen; deze moeten worden gezien als mogelijke onderdelen; hij behoeft ze niet te beschouwen naar hun volle zinnelijke

по

Resultaten

werkelijkheid; de kleur en de dikte kunnen b.v. buiten beschouwing
blijven. Er zijn immers vele mogelijkheden aan de kant van de open
vormen en aan de kant van de blokjes. Die mogelijkheden moeten
mogelijkheid blijven tot ze ineensluiten tot een doelgerichte be
weging. Dit toont Piet heel duidelijk b.v. bij test 4. Hij werkt met
twee handen; naar de ene, die een blokje vasthoudt, kijkt hij; met
de andere grijpt hij naar een volgend blokje, kijkt er naar en legt
beide blokjes op de juiste wijze naast elkaar. Er blijkt uit dat Piet
vanuit het algemene doel reflecteert op de mogelijkheden van de
geziene en getaste vormen. Dit alles speelt zich af in de visuele
bewegingsruimte. Twee componenten werken samen in deze ver
richtingen : een visueel- en een behandelingsaspect. Uitgangspunt
(de blokvorm) en doel (het invullen der vormen) zijn visueel ge
geven ; ze worden verbonden door een beweging.
De geboden vormen zijn verplaatsbaar en draaibaar ; ze bieden
dus meerdere mogelijkheden van opvatting. In de manipulaties van
het Ліег liggende blok en de daar aanwezige opening ligt een duurervaring. Het blijvende bewegingsdoel staat als eenheid tussen de
visueel gegeven verschillende vormen.
Duurervaring vinden we bij hem ook verbonden met tactiele ge
gevens. Dit blijkt uit de volgende proef.
Het materiaal bestond uit verschillende figuren uit hout en karton
gemaakt van ongeveer 30 bij 30 cm., cf. figuur. Plet werd geblind-

AOOOG
a

b

e

d

e

doekt en betastte de figuren, die hij nog nooit gezien had. Bij a zei
hij: „huis" bij b: „sterretje", bij c: „sterretje", bij d: „rond", bij e: „recht
huis", bij f: „sterretje, kruis", bij g: „drop", bij h: „zon", bij j : „mammetje"
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(d.i. mannetje). Hierna namen we hem de blinddoek af en lieten hem
de voorwerpen opnieuw benoemen. Hij benoemde ze met dezelfde woorden, slechts b werd nu „rond."
Bij deze proef bleek duidelijk dat Piet uit zijn successieve tastbewegingen een vorm kon opbouwen. Tastend komt hij van een
bepaalde hoek op een lijn, weer op een hoek, een lijn in een andere
richting, en eerst vaag, daarna distincter onderscheidt hij een kruis,
een ster, een kop. In het successief verlopende contact met het voorwerp wordt een geheel opgebouwd ; dit vraagt noodzakelijk een
duurervaring.
Bij zijn prestatie's in test 9, de Picture Completion, blijken vele
andere mogelijkheden van beheersing. Bij een openstaande kooi
hoort een vliegend vogeltje. Bij glasscherven hoort een gebroken
ruit. De afbeelding representeert een voorwerp, d.w.z. de situatie is
er in present. Het is een onaf geheel, een deel is slechts aanwezig,
maar in dat deel stelt hij het geheel. Hier is zeker denken en
redeneren voor nodig. Dat is hier echter niet van belang. Het gaat
over de duurervaring, die aanwezig kan zijn. Dat is niet op de
eerste plaats die van de beweging en behandeling, maar van het
kennen. Een aanschouwelijke relatie wordt er gesteld in een visuele
waarneming als beginpunt, terwijl het eindpunt eerst dan gegeven
wordt, als iets, wat er nog niet was, opgevat wordt alsof het aanwezig was voor de waarneming. W e komen op die ingewikkelde
verrichtingen later nog terug.
Bij test 10, de Cube Test, vonden we een groot verschil in Piets
prestatie's op twee verschillende data. De eerste maal was slechts
één imitatie juist, een klein jaar later waren er vijf correct. In de
tussentijd hadden we meegemaakt dat Piet zelf spontaan maatfiguren ging trommelen.
Bij deze test moet een bewegingsgeheel geanalyseerd worden. De
delen zijn bepaald door richtingen, die samen een verlopende figuur
vormen. Als de blokjes op deze volgorde liggen : a - b - c - d e n
successievelijk a-d-c-b worden aangetikt, dan is het verloopsschema
S

2

aldus: a - b - с - d
Men moet gericht zijn op de vaste punten in hun onderlinge plaat
selijke verhouding afzonderlijk. Het geheel wordt opgebouwd uit
die juist bepaalde deelverrichtingen. Dit is iets anders als bij de
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legtests, waar de open ruimte en de losse stukken in hun figuurkarakter genomen worden, en de bewegingen in functie daarvan
geschieden. Het komt niet aan op de bewegingen maar op het
resultaat.
In het aantikken moet men op de bewegingen letten, daar men
niet weet welk blokje telkens geraakt zal worden ; men volgt de
successie, die dan echter wordt vastgelegd aan de plaatselijk bepaalde punten. Het geheel is er eerst present, als de beweging
voorbij is. Hier is dus de structuur meer van belang, in de andere
test de yorm. De rust- en eindpunten zijn echter ook hier in de
visuele wereld gegeven, en daarom is Piet er toe in staat.
O p beide gebieden kan hij het durende in de successie opvatten,
omdat er vaste, plaatselijk bepaalde rustpunten gegeven worden.
Bij het geluid wordt dit anders, zoals we verderop zullen zien. Bij
het eerste afnemen van de test vatte Piet de beweging nog te
globaal op, evenals in het nakloppen van een voorgetikte maat;
later ontdekte hij de vaste punten, en kon zo een maatfiguur
natikken en deed het ook spontaan. De maat van een eenvoudig
versje, zonder gebaren, kon hij evenwel niet overnemen. Dit is iets,
dat nog verklaard moet worden.
Beperking in de testserie
De Pintner and Patersontestserie onderzoekt dergelijke verlopende gehelen niet. Men blijft er in de visueel-tactiele handelingswereld. Het zijn tests, waar geen spreken bij vereist is ; de geluidswereld valt er dus weg en ook het sociale handelingsveld, waar
taal voor nodig is, maar dat niet tot taal beperkt blijft. Voor het
onderzoek van deze gebieden kan de test dus niet dienen, tenzij
daar, waar deze gebieden gestoord zijn tengevolge van handelingsbeginselen, die er wel mee onderzocht worden.
Het gunstig resultaat, dat we bij Piet verkregen, stemt overeen
met de normale indruk, die hij in de zakelijke wereld maakt. Er
wordt door bevestigd, dat Piet de algemene handelingsbeginselen
wel bezit. W e worden evenwel hierdoor ook gedwongen de storing
door verdere onderzoekingen te „localiseren" in zijn psychische
structuur. Een gedeelte van dit werk is reeds geschied. W e gaan
nu verder zoeken welke duurervaring vereist wordt in het geluids-
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gebied en in de symbolische lagen, waar zich bij hem storingen
vertoonden.
Verschil in de duurervaring bij zien en horen
Piet neemt dingen waar, die in zijn waamemingsveld aanwezig
zijn met hun vaste en veranderlijke eigenschappen. Visuele en
behandelingskwaliteiten worden actief betrokken op het ding, dat
zichzelf blijft, terwijl de kwaliteiten, die relevant opkomen, het
geheel representeren. Dit is de gewone waarneming. Bij Piet hebben
we deze gevonden bij visuele en tactiele gegevens, die samen vormkwaliteiten geven. Deze gegevens zitten vast aan de dingen ; men
kan er op terugkomen. Al ervaart men ze niet altijd, men is er zich
van bewust dat ze er zijn. Het Afer en nu waarnemend subject
beleeft zichzelf in successie aan de vaste punten in zijn waarnemingswereld.
In de geluidswereld wordt dit alles anders, n ) Hoe is het geluid
in onze ervaring gegeven volgens het phaenomenologisch aspect?
Geluid komt naar ons toe, omringt en vervult ons en sterft weer uit.
Het doet zich voor als verlopend. Kleur daarentegen is altijd op een
bepaalde plaats gegeven, begrensd en begrenzend. Het staat tegenover ons en verdeelt de ruimte in kleurdelen naast en achter elkaar.
Kleur zit aan de voorwerpen vast, vormt er een kwaliteit van ;
geluid maakt zich los van de geluidsbron, dringt op ons aan en
geldt als activiteit der geluidmakende voorwerpen : b.v. de haan is
zwart en de haan kraait.
In kleuren zien wij het voorwerp, in geluid worden wij
opgeroepen in de richting van het voorwerp. Een gezien voorwerp
staat altijd tegen een achtergrond, een gehoord voorwerp maakt
zich los uit zijn omgeving.
De situatie wordt een geheel ander gebruiksveld naargelang we
zien of horen.
Als we zien naar iets, krijgt het geziene voorwerp een centrale
plaats in de situatie, die hieromheen gestructureerd is ; het voorwerp heeft een plaats, die vastligt in de ruimte; er is continuïteit.
Verplaatst zich het voorwerp, dan verandert die plaats ten opzichte
11
) Zie E. Straus, Die Formen des Räumlichen, en F. J. J. Buytendijk, Grond'
problemen van het dierlijk leven, Nijmegen-Antwerpen, 1938, blr. 121-150.
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van andere voorwerpen in de ruimte. Onze eigen oogbeweging,
nodig voor het volgen van het bewegende voorwerp, wordt niet
relevant. Het eindpunt van de beweging síaaí los van de bewegingsbaan, die voorafging. Het voorwerp is op een andere plaats. De
eigen verandering, die in de duurervaring der waarneming aanwezig
is, wordt vastgelegd aan het object buiten ons. De duurervaring
is noodzakelijk geprojecteerd in de ervaringsruimte.
Wanneer we daarentegen een geluid horen, verandert de gehele
situatie in eens van indifferent tot different. De continuïteit is
gebroken. Zeker, het begin van het geluid wordt ergens geplaatst,
eveneens het einde, en daartussen is een verloop, dat zo ook in de
ruimte vast ligt. Maar dat is een speciale ruimte. De situatie is
veranderd, en wel op deze wijze, dat de verlopende toestand
gedurende het verloop belangrijk is.
Het einde omvat het verloop zelf ; de eindtoestand is noodzakelijk
verbonden met de voorgaande verandering, die als verandering
ervaren is. De duurervaring omvat het weten, dat er iets gebeurd
is voor mij. Een activiteit van een voorwerp heeft een beroep op
me gedaan ; ik ben er door veranderd. Er heeft een signaal geklonken, dat een algemene of bijzondere verrichting van me vroeg :
ik ga letten op het geluid of ik kijk naar het geluidmakende voorwerp. Een geluid is slechts present zolang het klinkt ; het representeert reeds aanstonds. Ook de representatie verloopt, echter van
algemeen tot bijzonder. Mijn eerste ervaring is : ik hoor iets ; dat
iets is alleen een aanwezigheid ; het wordt verder bepaald in het
verloop van het ervaren : het volgende bepaalt dan ook het voorgaande.
Toepassing op de totale psychische doofheid
De beschouwing van deze phaenomenologische gegevens kan ons
nu allerlei afwijkende gedragswijzen bij Piet beter doen begrijpen.
De totale psychische doofheid en alles, wat we als restverschijnselen
uit die toestand opvatten, wordt hierdoor een samenhangend geheel.
Het gebrek aan aestimeren bij overheersende vitale aandoening
staat in correlatie met het ontbreken van een duurervaring. W e
vonden deze afwijking bij het horen, maar ook op ander gebied :
in tactiele en visuele reactieproeven. Geluid is bij Piet slechts
present als verandering van zichzelf, het representeert geen
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verloopsgeheel. Het vindt geen plaats in zijn ervaringsveld, heeft
dus geen signaalkarakter ; „inwendig luisteren" bij aangehouden
geluiden wijst erop, dat er toch ervaring is. Als geluid geen
representerende waarde heeft, reageert men er gewoonlijk niet op
en is er dus totale psychische doofheid.
Toepassing op de restverschljnselen
De overige restverschljnselen wijzen aan, dat de duurervaring,
die we als karakteristiek voor het geluid vonden, ook in andere
zintuiggebieden nodig is. De analogie met het horen bleek trouwens
al hieruit, dat voor het goed functioneren van andere zintuigelijke
activiteiten de vitale aandoening dienstbaar moet zijn.
Bij horen wordt het verlopende geluid normaal als geheel opgevat.
Dit moet ook gebeuren bij de proef met de electrische prikkel
(hst. III). Hierbij werd een onaangename gewaarwording door
Piet ervaren ; ze representeerde echter niet direct een heel veld van
gebruik, waarin, als het getal „vier" werd genoemd, hem pijn zou
gedaan worden met het gebezigde toestel. Er is alleen een associatie
gesticht, zoals we dat ook bij het geluid vonden. De situatie bij het
afnemen van de proef was interessant voor Piet ; ja, het belangwekkende overheerste zo, dat het onaangename er geen plaats
vond. Iets dergelijks komt voor in de hitte van een gevecht : de
soldaat is gewond, maar merkt het eerst wanneer het gevecht achter
de rug is. De soldaat had wel pijn ervaren, maar de overheersende
situatie van de strijd liet niet toe die ervaring als geheel te stellen
en er een ander veld van gebruik mede op te bouwen, dat n.l.
van den gewonde. De pijn kreeg geen signalerende waarde. Het
langzaam reageren op een licht- en een geluidsprikkel wijst op eenzelfde storing in de duurervaring. Hoewel ingesteld op de reactie,
neemt de ervaring van een licht- of geluidsprikkel Piet zozeer in
beslag, dat hij eerst, nadat die geheel is uitgewerkt, de sleutel
neerdrukt. Niet de inzet van een prikkel werkt, wat normaal het
geval is ; de volle concreetheid van de prikkel wordt nagestreefd
en eerst daarna kan de verbinding werken. Hij stelt niet onmiddellijk
de eenheid bij het eerste ervaren van de prikkel : „nu moet ik de
sleutel neerdrukken". Neen, het verloop moet eerst geheel gegeven
zijn. Er ontbreekt dus duidelijk de anticipatie. Eerst als het licht
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verdwenen en het geluid uitgeklonken is, wordt de eenheid gevat,
omdat de hele proefsituatie de eis voor het neerdrukken blijft stellen.
Er is een grote continuïteit in Piets ervaringsveld; een plotselinge
omschakeling komt niet spoedig tot stand, omdat allerlei prikkels
hem slechts veranderen en ze niet gebruikt worden als nieuw
centrum voor een ander veld van gebruik. In de visuele en bewegingsruimte geeft dit weinig verschil, omdat hier continuïteit is.
Maar ook hier wijst de inwendige fixatie en zijn stroeve affectiviteit
er op, dat de situatie niet gemakkelijk omgebouwd wordt door een
verlopende ervaring, die, buiten de situatie vallend, een eenheid
geeft als kern voor een ander veld van gebruik. Het stellen van die
eenheid is noodzakelijk om zo'n nieuwe ervaring voor dat doel te
gebruiken, want zonder een gestelde eenheid kan men geen onderscheidingen, die irrelevant zijn, in dat verloop laten vallen, terwijl
men het ervaart. Ook het feit dat Piet zo lastig was, wordt nu
verklaarbaar. De verandering van een situatie werd niet beheerst
en gaf een sterk onlustgevoel. Alles wat vreemd was, verstoorde
zijn evenwicht.

Toepassing op symboolagnosle en speciaal woordgebruik
Langzamerhand werden bij Piet verlopende klankervaringen
representatie voor dingen. In het stadium van symboolagnosie
werden natuurlijke geluiden verbonden met de dingen. Er had dus
een duurervaring plaats. Hoe onvolmaakt deze echter was, bleek
uit het niet verstaan van woorden. De eenheid werd nog slechts
zeer globaal gesteld. Spreken was voor hem een „tok-tok geluid".
Het kenmerkende in de woordvorm kon niet naar voren treden,
omdat in het verloop der gehoorervaring het onbelangrijke niet
werd losgelaten. De vitale aandoening overheerste, omdat de eenheid
die de gegevens van de vitale aandoening bruikbaar maakt, niet
gesteld werd tijdens het verloop. Het groeiend geheel, dat een
gesproken woord is, waarin de voorgaande phonemen de volgende
bepalen en de volgende de voorgaande, was niet als geheel present,
en kon dus niet representerend functioneren.
De beschikking over zijn eigen verandering werd bij Piet, zoals
we zagen, langzamerhand groter. Hij ging woorden leren. W e
hebben het speciale woordgebruik uitvoerig geanalyseerd. W&
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vonden dat hij woorden alleen verstond en gebruikte in situaties,
waarin het benoemde voorwerp of feit aanwezig was. Zijn ervaring
moest dus onmiddellijk toegepast worden. Dat toont weer het labiele
van de eenheid, die hij in een verloop heeft aangebracht. Kortdurende presentie beperkt de representatiewaarde. Piet blijkt in
alles gebonden aan de situatie, waarin hij leeft, en aan de veranderingen, die deze situatie bij hem oproept. Een verder gebruik
van die veranderingen om actief in te grijpen heeft alleen plaats,
als de mogelijkheid er toe gegeven is. Zijn kennen en kunnen
vertonen dezelfde beperking. De feiten, die we gegeven hebben,
bewijzen dat er een duurervaring ontbreekt : hij maakt de situaties
niet beheersbaar door het stellen van eenheden, die het blijvende
vormen in het verloop. Alleen daar, waar het blijvende gegeven is
buiten hem, vinden we duurervaring, nl. in de visuele en bewegingsruimte, hoewel ook hier bij nader toezien een afwijkend
gedrag gevonden wordt. Hij richt zich niet op hogere eenheden.
Duurervaring in hogere verrichtingen
W e moeten nu de hogere duurervaring nauwkeurig gaan bepalen.
Uit hoofdstuk V is het aannemelijk dat deze nodig zal zijn voor
de hogere symbolische verrichtingen : taal en sociaal contact. Vóór
we die verrichtingen echter onder het aspect van de duurervaring
behandelen, willen we aangeven tot welke activiteiten, die met de
daar genoemde op het eerste gezicht in nauw verband staan, Piet
wel in staat is. Z o kunnen we de storing in de duurervaring nauwkeuriger situeren.
Hogere verrichtingen zijn die, waarin denken een centraal moment
vormt. Deze bepaling is nog te algemeen, er moet een beperking
in aangebracht worden. W e willen dat echter nu nog niet doen,
om niet vooruit te lopen op de resultaten van ons onderzoek. W e
weten tot nu toe van die beperking alleen, dat het een vorm van
intentionaliteit is op reeds gestelde aanschouwelijke eenheden, die
allerlei onmiddellijke gegevens verenigd bevatten. Die eenheden zijn
intentionabel : om op te gaan in hogere eenheden worden er onderscheidingen losgelaten. Er hebben dus abstractieprocessen plaats.
W e gaan nu na in hoeverre Piet in staat is tot verrichtingen, die
abstractie vereisen. De abstractie, die in de vitale aandoening ligt,
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is reeds behandeld. Eveneens de abstractie in de zakelijke wereld.
Bij Piet vinden we een vaardigheid om te rekenen. Het lijkt
of hier toch zeker abstractievermogen en symbolisch denken voor
nodig zijn. W e willen dat niet ontkennen. W e gaan echter door
een analyse aantonen welk het verschil is van deze prestaties met
de abstractie en het symbolisch denken, die we in taal, sociaal
contact en elders gestoord vonden.
Rekenen
Piet kon in September 1936 (8;6) goed rekenen tot 10. Het getal 10
was het hoogste, dat hij zich voor kon stellen. In het voorjaar 1937
kon hij het tot 20. Hij gebruikte hierbij zijn vingers en munten. Toen we
hem bij het maken van sommetjes verhinderden die hulpmiddelen te gebruiken en hem aanspoorden te denken (door een denkend gezicht te
zetten, dat hij imiteerde), kon hij het ook zonder.
In 1938 beheerste hij de getallen tot 100 (nog niet zonder fouten).
De andere kinderen gebruikten bij het maken van sommetjes dubbeltjes
en centen. Piet deed dat bij voorkeur niet. De bewerkingen, die hij uitvoerde, waren optellingen en aftrekkingen.
Eind 1938 vroegen wij hem zijn leeftijd: hij zeide: ,,tien jaar", en
vroeg verder: „Pater, oud? twintig, veertig, dertig?"
Voor het rekenen is het getalbegrip nodig. „Het getalbegrip is
een voorbeeld van een abstract begrip. De getallen kunnen van
ieder voorwerp gezegd worden. Tellen is het toevoegen van een
getallenreeks aan een reeks van voorwerpen, die als gelijkwaardig
beschouwd worden, en het toevoegen van het laatste getal aan de
totale groep. Baeumler zegt: men gaat om het getalbegrip te krijgen
niet zo te werk, dat men uit de groep van 20 dingen het getal
abstraheert, alsof het een waarnemingsinhoud was; veeleer ontstaat
het getal uit het overdenken van de aard van ons opvatten der
inhouden. Men neemt bij tellen eerst een eenheid, gaat dan over tot
een volgende en omvat deze groep van eenheden in het getalwoord 2. etc." 1 2 )
Alle rekenen bestaat slechts in de ontwikkeling van het tellen,
die vooral vereenvoudiging is. Er hebben twee processen plaats :
vooreerst worden de te tellen voorwerpen als gelijkwaardig opgevat.
Hierin ligt al een abstractie : een hond, een appel, een stoel zijn 3
12

) Jos Probes, Handbuch der Psychologie3, dl. 11, Freiburg i.B. 1929, blz. 172.
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voorwerpen. De concrete voorwerpen worden onder een hoger
begrip samengevat. Het aanschouwelijke blijft gegeven : het voorwerp is afgezonderd en wordt afzonderlijk opgevat. Dat Piet nu
de voorwerpen als een eenheid kan zien, is niet verwonderlijk. Het
volgend proces bestaat in de toevoeging van de getallenreeks aan
de reeks voorwerpen en de benoeming van de groep met het laatste
getal. W a a r i n bestaat die getallenreeks en wat is die toevoeging?
De getallenreeks bestaat primair uit de ranggetallen : de eerste,
de tweede enz. De hoofdgetallen komen eerst daarna ; ze geven de
hoeveelheid aan van de getelde eenheden. Eerst in afgeleide betekenis duiden ze op de rang in de reeks b.v. no. 6. Het gebruik der
hoofdgetallen maakt de vereenvoudiging van het tellen in optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen eerst mogelijk : een getal is
volkomen bepaald door de plaats in de reeks der eenheden. De
vierde of vier ligt altijd tussen de derde en de vijfde, resp. tussen
drie en vijf. De groep voorafgaande, gestelde of veronderstelde eenheden bepaalt volkomen het volgend nummer, dat aan een eenheid
moet toegekend w o r d e n 1 3 ) .
De toevoeging van de getallenreeks aan de groep als gelijkwaardig opgevatte objecten is nu mogelijk, als men die objecten
Ordent als een reeks, dus op een rij legt, een bepaald object als
eerste neemt en van daaruit voortgaat in één richting. Daarin of
daarna heeft de nummering plaats, die bestaat in het benoemen van
ieder voorwerp met een telwoord, dat de plaats aangeeft in de serie.
„De vijfde" betekent : vijf voorwerpen zijn geteld, vier gingen er
vooraf. In het getal „vijf" vat men de gehele groep samen.
Duurervaring in het rekenen
Welke duurervaring ligt er nu in deze verrichtingen ? Het getal
is een eenheid, die gesteld is in het tellen en die een eventueel
verder tellen inleidt. Allerlei onderscheidingen in de getelde voorla
) Zie ook E. Cassirer, Étude sur la pathologie de la conscience symbolique,
dl. II blz. 530 vgl. en W. van Woerkom, La Signification de certains éléments
de l'intelligence dans la genèse des troubles aphasiques, in Journ. de Psychol,
norm, et pathol. 18 (1921) blz. 730 vlg. In beide artikelen wordt gehandeld
over een rekenstoomis samengaande met ruimtelijke desoriëntatie, juist het tegendeel van ons geval.
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werpen zijn losgelaten ; ze zijn nog slechts eenheden.
De eenheid is toepasselijk op alle voorwerpen. Dit duidt op een
denkverrichting ; hier hebben we een begrip, dat direct geabstraheerd wordt en dus boven de aanschouwelijkheid staat,
waar de duurervaring in optreedt. In het begrip hebben we niet te
zoeken naar een duurervaring, maar wel in de verhouding met de
aanschouwelijkheid, dus in het getalsymbool, dat gebruikt wordt
voor het begrip. Dit symbool heeft als eigenschap, dat het volkomen
beantwoordt aan het begrip. Als men eenmaal in staat is de objecten
als eenheden te zien (directe abstractie) en ze te benoemen met
woorden, die de plaats der eenheden aangeven (een aanschouwelijk
gegeven in de ervaringswereld), dan kan men zich totaal door die
aanschouwelijkheid laten leiden. Ieder ogenblik kan men aan een
gegeven aanschouwelijkheid het begrip voltrekken. Door deze verhouding is rekenen altijd helder en zeker, en kan men er niets tegen
inbrengen. Ieder getal heeft een vaste waarde ; voorgaande bewerkingen worden er niet in opgevat. Het is er mee als met de plaats
van voorwerpen in de ruimte, die geheel bepaald is in de verhouding met de plaats van andere voorwerpen, en geen relatie
aangeeft met de voorafgaande beweging.
Wanneer we rekenkundige bewerkingen vergelijken met algebraïsche, wordt dat nog duidelijker. In de algebra gebruikt men b.v.
het symbool a, dat allerlei getallen kan uitdrukken, positieve,
negatieve en imaginaire. Het getalbegrip is er verruimd en kan
slechts langs reflexieve denkverrichtingen teruggebracht worden
tot het tellen. Het algebraïsch symbool is symbool van symbolen.
Het gelijkt meer op een taalteken. Dit kan immers fungeren in een
zin en krijgt daarin een betekenis, die ten dele eerst uit de zin
duidelijk is. Er is echter verschil. Het algebraïsch symbool staat
tussen het woord en het getal uit de rekenkunde in. Het getal is
altijd totaal bepaald of er nu een + of — teken, een X of een : op
volgt. Het woord evenwel verandert van betekenis door het gebruik in de woordgroep of zin. Het algebraïsch teken houdt zijn
vaste waarde in de bewerking, maar de betekenis wordt gedurende
de bewerking niet gesteld.
Omdat dus het getal volledig bepaald is, veronderstelt het tellen
en rekenen niet de duurervaring, die een vloeiend verloop van het
onbepaalde naar het bepaalde als eenheid opvat. Het is verklaar-
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baar dat Piet tot tellen en eenvoudige bewerkingen in staat is. Een
som als 5 + 8 = . . . . is te vergelijken met een bevel „stoel-halen".
Het plus-teken betekent het bevel : optellen. De symbolen 5 en 8
zijn volkomen bepaald ; er hoeft geen enkele onderscheiding in losgelaten. Een zin als "vijf appels en acht appels zijn dertien appels",
die op het eerste gezicht hetzelfde inhoudt, en voor kinderen
vaak duidelijker is, onderstelt een veel ingewikkelder symbolische
opvatting. De appels worden benoemd ; die benoeming is een
situatie, waarin nog van alles geschieden kan. Een normaal kind
zal in de rekenles optellen. Piet evenwel zal, zodra hij van appels
hoort, zich appels voorstellen en praten over het lekkere ervan. Hij
is zich niet bewust van het door de opdracht bepaalde karakter van
deze symbolen. Zodra „appel" genoemd wordt, denkt hij de hele
appel en maakt er geen onderscheidingen in ; ook heeft hij geen
opvatting van de eenheid er van. Als hij echter werkt met voorwerpen of afbeeldingen van voorwerpen, is het mogelijk hem er toe
te brengen, met veel moeite weliswaar, in de blokjes, plaatjes of
tekens de eenheid op te vatten, ze in serie te leggen en op te tellen
of af te trekken. Er is dan een plaatselijke onderscheiding tussen
die tekens of voorwerpen. De eigen aard van die gegevens hinderen
hem evenwel nog zo zeer, dat hij, als hij eenmaal het getalbegrip
beheerst, liever met de getallen op zich werkt dan met aanschouwelijk materiaal als centen en dubbeltjes. Deze leiden hem immers
af ; geld is iets, waar je snoep of speelgoed mee kunt koopen.

Zedelijk handelen
Zedelijk gedrag, zoals dat normaal voorkomt, veronderstelt zeker
een gebruik van symbolen, dat we bij Piet niet vonden. Het is
echter de vraag of dat symboolgebruik wel tot het wezen der
zedelijkheid hoort. Om dit uit te maken moeten we een analyse
geven van de zedelijkheid in haar eerste verschijning, zoals wij ze
bij Piet vinden, en nagaan of daar dan symboolgebruik voor nodig
is. W e willen geen uitspraak doen over het al of niet aanwezig zijn
van de volledige zedelijkheid. W e stellen ons probleem voorwaardelijk : als er in bepaalde nader te noemen gedragingen zedelijkheid
aanwezig is, vraagt dan die bepaalde zedelijkheid verrichtingen,
waartoe Piet op ander gebied niet in staat is ? Vindt men dat zij
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geen zedelijk gedrag onderstellen, dan vormen deze gedragingen
geen bezwaar voor onze verklaring. In het ander geval zal onze
analyse opwerpingen tegen de algemene verklaring weerleggen.
De feiten noemden we reeds: Piet steelt niet, op sexueel gebied
werden geen afwijkingen geconstateerd, hij toont een ontwikkeld
schaamtegevoel, hij begrijpt wat straf is.
W e stellen nu, dat Piet bepaalde handelingen wel en andere
niet doet, omdat hij voelt dat hij ze stellen moei of niet stellen mag.
Dat is hem misschien eerst door dressuur bijgebracht; later echter
ervaart hij, als hij b.v. staat bij suikergoed, waarvan hij veel
houdt, dat hij het niet mag nemen zonder verlof van zijn ouders.
Hij voelt dat er iets absoluuts zit in die eis. Meer is er voorlopig
niet nodig voor de zedelijke handeling. W e spreken opzettelijk
van „ervaren, voelen," en nog niet van een weten en klaar oordelen. Het zedelijke oordeel is een concreet oordeel : „in deze
situatie moet dit of mag dat niet." Het is niet nodig dat de handeling al aanstonds bewust onder algemene zedelijke beginselen wordt
geordend. Men moet eerst zedelijk handelen om te beseffen wat
zedelijk goed is. De gewone weg is, dat men zich spoedig rekenschap gaat geven van de zedelijke waarde van zijn handelen, en
zo komt tot zedelijke begrippen. De waarde is dan echter al aanwezig. Voor reflectie is immers nodig, dat er al iets is om op te
reflecteren.
Wanneer men nu let op dit verschil tussen het onmiddellijke
zedelijke oordeel in een concrete situatie en de algemene zedelijke
oordelen, wordt het duidelijk, dat zedelijk handelen bij Piet mogelijk
is zonder tegenstrijdig te zijn met zijn overig gedrag. Hij kent het
zedelijk goede in de onmiddellke gegevenheid van de situatie,
waarin hij een daad kan stellen. Die daad krijgt voor hem dan een
eigen karakteristiek. Het is echter niet mogelijk om alleen met deze
ervaringen een zedelijke theorie voor zichzelf op te stellen. Daarvoor moet immers de abstractieverrichting, die hij gesteld heeft in
de onmiddellijke gegevenheid, uitgangspunt worden voor verder
kennen en als algemeen geldend geaffirmeerd worden. Het verbod
om dit snoepgoed weg te nemen valt dan onder het algemene
verbod om te stelen. De aanschouwelijkheid van dit oordeel bevat
een duurervaring, waardoor in de concrete situatie een eenheid
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gesteld wordt, die allerlei onderscheidingen laat vallen en opgaat
in een andere orde van aanschouwelijkheid, waaraan dan het oordeel
voltrokken wordt. Bij Piet is alleen de duurervaring gegeven in de
situatie, waarin de relatie beleefd wordt. Het begerenswaardige
voorwerp ligt vast in een situatie, die het nemen verhindert. Aantrekking en weerhouding worden in één beleving ervaren. Piet zal
geen uitvlucht bedenken om toch toe te grijpen ; grijpt hij toch toe,
dan is het omdat de weerhouding niet tot hem doordringt, de
neiging dus de morele beleving overdekt. Men kan de invloed van
de morele beleving vergelijken met een glasruit, waarachter onbereikbaar het snoepgoed ligt. Men ziet het snoepgoed door de ruit
heen. In bijzondere omstandigheden ziet men misschien alleen wat
er achter ligt en rent door de ruit heen.
In rekenen en in zedelijk gedrag vormt het denken een centraal
moment in de kenervaring. Het denken structureert een zinnelijk
gegeven, dat waarneembaar is of waarneembaar te maken. In de
waarneming geven kwaliteiten de zaak, bij het denken in de waarneming geeft de zaak het uitgangspunt voor het begrip. In beide
verrichtingen vormt de voorstellingsactiviteit een moment van de
ervaring van het geheel ; deze activiteit is dus bij Piet aanwezig.
En toch ontbreekt er iets in zijn voorstellingsactiviteit : de eenheid
der voorstelling, die object moet worden van intentionaliteit. Hierdoor wordt de voorstelling een middel tot beheersing van een bepaalde situatie. Er ontbreekt bij Piet dus de eigen duurervaring
van die voorstelling. Dit willen we nu verder aantonen.
Reproductieve en scheppende fantasie
W e moeten daarvoor onderscheid maken tussen de reproductieve
en de scheppende fantasie. Door de reproductieve fantasie zijn we
gebonden aan het gebeuren van de wereld rond ons, dat aanwezig
is of aanwezig was. W i j zijn daarbij gericht op een verschijnsel,
dat zich voordoet als verschijnsel in ons en dat toch eigenschappen
vertoont van de waarnemingsverschijnselen. Een verschijnsel, dat
niet op dit moment waar te nemen is, kunnen we oproepen in een
vage afbeelding. W e kennen aan dat verschijnsel dan waarnemingskwaliteiten toe. De duurervaring is bij deze activiteit anders
dan bij de waarneming.
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In de waarneming is het voorwerp gegeven in de presentie der
kwaliteiten, bij de reproductieve voorstelling in mijn eigen verandering, die kwaliteiten representeert. Ik heb beschikking over mijn
eigen verandering ; in dat geheel van ervaring wordt de voorstelling
gesteld als eenheid in bepaalde veranderingen.
De waarneming is als gesynchroniseerd met een gegeven zintuigelijke wereld, de voorstelling is gesynchroniseerd met mijn
eigen activiteiten. De gegevens in beide kenverrichtingen zijn
gelijk : zintuigelijke en behandelingsaspecten. De gestelde eenheid
is bij de voorstelling minder afhankelijk van de gebondenheid der
gegevens. In de waarneming ligt het waargenomene in een plaatselijk en verlopend ervaringsveld. In de voorstelling schep ik zelf
zulk een gebied rond de voorgestelde zaak of het voorgestelde
gebeuren.
Piet is zeker tot gereproduceerde voorstellingen in staat. Dit
blijkt o.a. uit zijn „verhalen". Hij deelt allerlei gebeurtenissen mee
door woorden, gebaren en tekeningen. Ja zonder deze voorstelling
zou waarnemings- en strevingsleven niet mogelijk zijn. Dit alles
is uit het voorgaande wel duidelijk. De duurervaring daarin vervat
is bij hem dan ook aanwezig. Er blijkt bovendien zeer klaar, dat
die voorstellingen een eigen ervaringsveld oproepen. Hij gaat er
geheel in op, alle belevingsmogelijkheden moeten uitgebuit worden.
Scheppende fantasie
Er ontbreekt nu iets in de bruikbaarheid van de voorstellingen
bij Piet. Hij speelt niet met zijn voorstellingen : geen rollenspel,
geen verzonnen verhaaltjes, zelfs in zijn tekeningen is nooit fantasie
te bespeuren : hij probeert dingen en gebeurtenissen te beschrijven,
nooit te combineren. Dat wijst op de afwezigheid van scheppende
fantasie. W a t is deze en welke duurervaring is hiertoe vereist ?
Men richt zich hierbij op voorstellingen, niet om een voorwerp
voor zich op te roepen en er zoveel mogelijk waarnemings- en
affectieve kenmerken van de zaak in te verwerkelijken, omdat de
mogelijkheid voor waarneming ontbreekt, maar om er iets mee te
doen, wat met de zaak zelf niet geschieden kan. De voorstelling
wordt deel van een groter geheel, waardoor haar eigenschappen
veranderen. Z e functioneert nu als eenheid voor een object, dat
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ze representeert, en die eenheid biedt veel ruimere mogelijkheden
ter hantering. Men kan er vrijer mee omspringen, niet uit willekeur
maar volgens een andere wettelijkheid.
Een systematische moeilijkheid in de beschouwing der functionerende voorstelling is, dat men de inhoud van deze activiteit niet
kan voorstellen zonder haar te veranderen. Als men zich richt op
zijn voorstellingen gaat men er allerlei waamemingskenmerken aan
verwerkelijken. Men gaat de eenheid analyseren en de delen
worden door explicitatie in een andere orde zozeer veranderd, dat
synthese niet meer mogelijk is. Niet op de inhoud maar op de
functie in de gehele activiteit moeten we reflecteren. Dan vinden
we dat in die voorstelling een verschijnsel gegeven is, in een zekere
onbestemdheid van onderscheidingen, die echter in genen dele belet
dat het verschijnsel er onbetwistbaar zeker in ligt. Het is geen
schema zoals een getekend schema b.v. van een mens : het is voller
en rijker. De term dynamisch schema geeft juister de waarde van
deze voorstelling aan. Zo'n voorstelling omvat allerlei mogelijkheden van onderscheidingen. Er moeten onderscheidingen zijn en
wel in een bepaalde verhouding. Welke verhouding echter is onmogelijk in het algemeen vast te stellen. Er is bovendien voortdurend verandering.

Duurervaring in de scheppende fantasie
Door deze voorstelling te beschouwen volgens de duurervaring,
die er in gesteld is, kunnen we haar wezen verduidelijken. W e
stellen in deze voorstelling een eenheid, waarin allerlei ken- en
strevingsverrichtingen hun synthese vinden. Deze synthese is dan
een eindterm, waarin het individu actief kennend de samenstellende
momenten omvat, gedeeltelijk als mogelijkheid, gedeeltelijk als
verwerkelijkt. Ons handelingsveld wordt door deze activiteit geleed.
Er zijn aangrijpingspunten gegeven, die een grotere actiestraal
hebben dan de reproducerende voorstellingen geven kunnen. Door
gebruik te maken van deze aangrijpingspunten, vanuit een gesteld
doel, licht men uit de gehele situatie datgene aan onderscheidingen,
wat voor het doel nodig is. W e moeten die eenheid niet opvatten
als een gesloten doos, die alle onderscheidingen bevat : een doos
die gehanteerd wordt en daarna uitgepakt. Neen, we hebben hier
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te doen met een veranderende eenheid, waarin de onderscheidingen
achtereenvolgens naar behoefte geactueerd worden. Het doel als
eindpunt bepaalt de groei en de toespitsing van het voorgaande
en zo is tijdens de groei in het verloop het geheel al aanwezig,
waarvan de eenheid moment wordt. Dit kan omdat de eenheid
van de functionerende voorstelling een eigenschap is, n.l. een gegeven, zichzelf kennende handelingsmogelijkheid in het individu,
dat zelf het doel ook stelt. W e kennen er niet de tegenstelling
subject-object in, — dat is een denkverrichting — maar de relatie
tussen eigen activiteit en gegeven objecten. De eenheid is dan een
eenheid van waardering van de dingen voor het individu, dat zichzelf bepaalt als handelend en als kennend wezen. In de presentie
van die voorstelling ligt de representatie voor ons van het gebeuren
buiten ons. De voorstelling is dan op te vatten als symbool. Z e
wijst niet alleen naar een zaak, zoals een signaal. Hierin immers
is de specifieke relatie tot de zaak nog niet geactueerd, ze wordt
slechts voltrokken in het contact met de zaak. Ook doet zij meer
dan enkel een afwezige zaak oproepen om zich dan door die zaak
te laten beïnvloeden. Dit symbool stelt ineens het gelijktijdigheidscontact met een zaak in relatie met ons, en in die relatie wordt
eerst bepaald welke gevormde zintuigelijke indrukken en affecten,
welke psychische inhoud dus, geactueerd moeten worden, en in
hoever ze als ruimte- en duurkenmerken werkzaam zijn. De eenheid
der relatie wordt gesteld als een duurervaring. Dat kan geschieden
aan de waarneming of aan de reproducerende voorstelling. Er
functioneert dan niet alleen een groep van kwaliteiten, aanwezig
of voorgesteld, er is ook een geheel uit opgebouwd, dat een onafhankelijkheid tegenover de voorafgaande kwaliteiten bezit, omdat
het door het individu zelf actief gesteld is.
Dit geheel wordt gebruikt als symbool, en dus ook gekend als
symbool. Dit symbool is voor het individu de natuurlijke representant voor de zaak, die hij er in kent. Vanuit het contact met de
zaak wordt de symboolvormende akt gesteld en hiermee de relatie
in het symbool geactueerd. De beheersingsmogelijkheid, welke dit
relatiebezit geeft, is alleen voor het individu zelf aanwezig.
Bij Piet wijst de afwezigheid van scheppende fantasie er op dat
hij deze duurervaring mist. Om dit duidelijk aan te tonen zouden
we het verband tussen de aanduidingen van dit gemis en het gemis
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zelf uitvoerig moeten analyseren. Daarbij zouden we in herhaling
vallen, en bovendien telkens de verhouding tussen uitdrukking en
wezen van de activiteiten nauwkeurig moeten bepalen. W e zullen
dit niet doen en slechts op één gebied verder ingaan : dáár n.l.
waar die verhouding een heel speciale waarde heeft, en waar, in
de opzet van deze studie, het grote belang ligt.
Woordgebruik
In woordgebruik ligt ook een symbool dat zijn conventionele
uitdrukking vindt in het woord.
Het woord, waarvan we het waarnemingsaspect reeds beschouwden, wordt symbool doordat we er de betekenis in denken 14 ).
Die betekenis is niet een gegeven geluidsaspect van de waarneming,
zoals het toetergeluid dat is van de auto. Het is ook niet alleen als
een aanwijsgebaar naar de bedoelde zaak, die aanwezig of voorgesteld is. Neen, door de betekenis, door de gedachte dus, staat
het woord voor de zaak, het neemt de plaats in van de zaak. Het
woord wordt door de betekenis een realisatie in geluid van het
symbool, dat de voorstelling is. En hierdoor wordt dit symbool
bruikbaar in onderling verkeer. Wanneer ik het woord „krokodil"
zeg, produceer en hoor ik een bepaald geluidsverloop, waarin ik
door de betekenis een bepaald dier ken, terwijl ik tevens weet dat
anderen, die dit woord horen, daarin dezelfde zaak kennen. Ik
imiteer niet het geluid van de krokodil, ik wijs de krokodil niet aan,
maar ik noem hem, en de hoorder verneemt niet de betekenis, maar
kent door de betekenis de genoemde zaak.
De duurervaring in het woordgebruik onderstelt de duurervaring,
die de eenheid in een geluidsstroom stelt door het blijvende in het
verlopende op te vatten ; en ook veronderstelt ze de duurervaring,
nodig voor de scheppende fantasie, die nl. een eenheid van waardering schept voor het handelende en kennende individu. Zelf is
ze echter meer dan de structurering van de eerste volgens de tweede
ervaring. De relatie tot de denkende mens, die in de betekenis ligt,
structureert de gehele aanschouwelijkheid.
De eenheid, die de mens stelt in het verloop van geluid en in de
) Vgl. Reichling, op. dt. biz. 244 vlg.
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ontwikkeling van zijn ervaring, is een denkeenheid. Er wordt dus
impliciet een subject en een object onderscheiden. Het verloop in
zijn eenheid functioneert niet alleen als een eindterm van onze
activiteit, maar wordt ook gekend door het subject in zijn onderscheiden zijn van het object. Woord en zaak zijn immers niet
hetzelfde. Het woord staat voor de zaak, men kent in het woord
de zaak, maar men kent ook het woord op zich. En men weet
bovendien dat voor anderen hetzelfde geldt : dat ook zij in het
woord de zaak kennen, en toch een juiste onderscheiding maken
tussen woord en zaak. In het gebruik van woorden toont men, dat
men andere mensen ook kent als subjecten. Deze denkmomenten
vallen weliswaar buiten de duurervaring, om ze echter te stellen is
de duurervaring een noodzakelijke voorwaarde, en deze hogere
duurervaring is onmogelijk zonder de eenheid der denkmomenten.
In een geval als dat van Piet wordt dit duidelijk. Wanneer hij
verlopend geluid als eenheid kan opvatten en de duurervaring van
reproductieve voorstellingen bij hem al aanwezig is, kan hij toch
woorden niet op de normale wijze gebruiken. De eenheid in zijn
ervaring, die afhankelijk is van denkmomenten kan niet door hem
aangewend worden. Doordat de eenheid der betekenis er een is
van denken in de waarneming, worden er geen betekenisonderscheidingen losgelaten vanuit een geanticipeerd doel. De eenheid
is er wel, maar ligt gebonden aan de individuele aanschouwelijkheid
van de vitale aandoening. Piet kan er geen vrij gebruik van maken,
en er de situatie's door beheersen. Normale woorden zijn situatiegeladen ; naargelang het gebruik wordt een enkele situatie tot
veld van gebruik. Dat veld van gebruik, dat geanticipeerd wordt,
zodra men begint te spreken of te luisteren, actueert de betekenisonderscheidingen. Aan een veld van gebruik correspondeert een
interpretatieniveau voor de betekenis. Men kent dat interpretatieniveau uit het geheel, de woordgroep, de zin, of de situatie, waarvan het woord een deel uitmaakt. Bij Piet vinden we maar één
interpretatieniveau : de waarnemings- of voorstellingssituatie. In
deze beperking bestaat de agnosie voor symboolverbindingen. Op
de niveau's nodig voor zinnen en woordgroepen is interpretatie niet
mogelijk.

Agnosie voor symboolverbindingen en duurervaring

129

Agnosie voor symboolverbindingen en duurervaring
Dat Piet zinnen niet gebruikt, vindt zijn oorzaak niet hierin, dat
het verlopend geluidsgeheel te lang is om er een eenheid in te
stellen, zoals we in een vreemde taal, die we slechts onvolmaakt
beheersen, ook een wat langere zin niet verstaan. Een geschreven
woordgroep of zin, die uit drie woorden bestaat, en dus als geheel
present is, zegt aan Piet ook niets als zin. Ze wordt hoogstens
ontleed in losse woorden : „Wim ziet de koe" wordt „Wim-ziekkoe". Een vers als „Kinnetje mondinnetje etc." kan hij van buiten
leren en opzeggen. Maar een vers met gewone zinnen leert hij
nooit. De zin bestaat niet voor hem; de situatie's, die door een
woord opgeroepen worden, zijn geen taalsituatie en worden dus
nooit een veld van taalgebruik.
Dit blijkt allerduidelijkst uit de woordenschat van Piet. Daar is
geen enkel taaltechnisch woord bij, geen : „want, omdat, indien,
ofschoon enz." Taaltechnische woorden betekenen een verband, dat
tussen twee zinsdelen gegeven, gesteld en onder woorden gebracht
i s 1 5 ) . Men kan zeggen: „Jantje krijgt slaag. Jantje heeft een ruit
gebroken." Hier ligt de relatie der twee zinnen voor het grijpen.
Maar, al stelt men deze relatie, ze hoeft nog niet in een woord uit
gedrukt te worden. Men kan dat echter doen en gebruikt : „want,
daar," of „omdat," en verandert zo nodig de zinsbouw.
Piet kan dergelijke relatie's wel stellen, zoals blijkt uit zijn
moreel gedrag, uit zijn handig knutselen enz. Dit is een denkact; de
termen der relatie worden gescheiden en verbonden. Twee inhouden
van zijn ervaring bezitten zo correlatieve denkmomenten b.v. oorzaak
en gevolg. Maar hij kan die oorzakelijkheidsbetrekking niet uit de
ervaringen in hun volledige gegevenheid lichten en daar een apart
woord voor gebruiken. De aanschouwelijke inhoud wordt niet op
gevat los van de concrete verwerkelijking, alleen in verband met
het denkmoment, dat er in geconstitueerd is. Die inhoud in functie
van het denken is dus geen uitgangspunt van reflectie. Woorden
voor inhouden, die in zulk een reflectie gevonden worden, hebben
dan ook geen zin voor hem. Vandaar ook dat hij geen woorden
heeft voor abstracte begrippen, tenzij dan die begrippen, die ge
constitueerd worden in de abstractie van de vitale aandoening :
b.v. „kleur" is een geziene kwaliteit, verder te bepalen door de
1β

) Zie Reichling, op. cit. blz. 280 vlg.
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afzonderlijke kleuren : rood, blauw, groen ; en woorden voor handelingen en de bepaling daarvan : lopen, vallen, heel hard, enz.
Agnosie voor symboolverbindingen berust dus bij Piet hierop, dat
conditie's voor het reflexief denken afwezig zijn. Bij doofstommen
treedt een verarming op in het denken, omdat zij bepaalde zintuigelijke gegevens niet ontvangen. De synthetiserende zinnelijke
functie's moeten dan hun materiaal van andere zintuiggebieden
ontvangen, van het gezichts- en kinaesthetisch vermogen. De
synthetiserende functie's worden verschillend gebruikt naarmate er
andere zintuigelijke gegevens mee verbonden zijn. Het uitvallen
van één zintuiggebied maakt dan het gebruik van de gegevens dier
functies moeilijker, en dat is een oorzaak van de verarming in het
denken. Bij de agnosie voor symboolverbindingen moeten evenwel
zintuigelijke gegevens verbonden worden met andere synthetiserende zinnelijke functie's en hierdoor wordt het gebruik van die
gegevens beperkt. In de zintuigelijke gegevens wordt niet kennend
een eenheid geconstitueerd, zo dat ze bepaalde gebruikswijzen
mogelijk maakt.
Conclusie
W e hebben in ons onderzoek voortdurend moeten wijzen op het
verschil van het kannen tot stand brengen van een bepaalde verrichting en het gebruik dat Piet van die mogelijkheid maakt. De
gebruiksmogelijkheden bleken in allerlei situatie's beperkt te zijn.
Bepaalde velden van gebruik konden niet geconstitueerd worden,
daar het structurerend, eenheid gevend moment daarvoor ontbrak.
Onze analyses hebben aangetoond dat voor signaalwerking, waarneming van geluid, woordgebruik, sociaal contact, gevoels- en
strevingsleven, allerlei specifieke momenten wel aanwezig waren,
maar dat één moment, dat de gebruikswaarde van dit alles in de
gehele persoon conditioneert, in variatie's afwezig blijkt. Hierdoor worden al deze verrichtingen gebonden aan de enge sfeer
van de onmiddellijke beleving. Verdere, ruimer grijpende relatie's
worden steeds verwaarloosd. De representatieve relatiefunctie is
niet bruikbaar. De duurervaring, die het gegeven vormt van de
functie, blijkt volgens onze analyses te ontbreken. W e zijn zo
gekomen tot een eenheid van de storingsoorzaak, die we in het
volgend hoofdstuk nog eens in samenhang met onze studie in haar
geheel zullen behandelen.

HOOFDSTUK VII
SLOTBESCHOUWINGEN
De eigen aard van deze stadie
In het voorgaande is een experimenteel psychologische studie
gegeven. De vorm hiervan is misschien niet de gewone, d.w.z. niet
die, welke men meestal in proefschriften en in psychologische tijdschriften aantreft. Zelfs de niet-vakman kan immers reeds opmerken,
dat in deze studie weinig wiskundige formules en maar schaars
tabellarische overzichten te vinden zijn; er is weinig met gemiddelden en waarschijnlijke fouten gewerkt; de instrumentele techniek is
zeer ondergeschikt gebleven. Is daarom dit onderzoek minder exact
of zouden de resultaten theoretisch van minder belang zijn ? Om
bovengenoemde redenen natuurlijk niet.
Het zou een klein kunstje geweest zijn om aan dit boek hetzelfde
aanzien te geven als aan een psychophysisch onderzoek. De omvang
zou dan alleen aanmerkelijk groter zijn geworden. Het wezenlijk
verschil ligt evenwel niet in die dingen. De meeste psychologische
onderzoekingen hebben als onderwerp één bepaald vraagpunt
omtrent een psychisch proces, dat algemeen menselijk is, maar niet
in zijn geïndividualiseerde vorm wordt nagegaan. De hele samenhang, waarin het verschijnsel voorkomt, de individuele organisatie,
blijft buiten beschouwing. Men neemt één proces en duidt hoogstens
het verband aan met de andere psychische werkingen, die aanwezig
zijn. Daartegenover is het bijzondere van onze studie — waarmee
we niet willen zeggen dat nog nooit iemand anders zulks gedaan
heeft — dat we het persoonlijke gedragsgeheel in de verschillende
hoofdstukken hebben nagegaan. Particulier individuele, persoonlijke gedragswijzen hebben we nagegaan. En wij moesten dat doen,
omdat we stonden, niet voor een uitgevallen psychische werkzaamheid, maar voor een ongewone functie van een werkelijk voorkomende psychische activiteit. Die ongewone functionaliteit werd kenbaar,
niet in één enkele, bepaalde gedragssoort, maar in velerlei gedragswijzen. W e kunnen dit nu, aan het einde van het onderzoek, zo
formuleren. In het begin bevonden we ons voor de moeilijkheid in
die veelsoortigheid van afwijkende gedragswijzen overeenkomst en
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eenheid te vinden. Om die taak te volbrengen moest de gewone
methodische techniek dienstbaar worden gemaakt, ondergeschikt in
de beschouwing van het gedrag naar de verschillende aspecten, die
in de opeenvolgende hoofdstukken gegeven zijn. Elk van die aspecten zou onderwerp kunnen zijn van een psychologisch tijdschriftartikel.
De lezer versta ons goed : de bestudering van het individuele
gedrag gaf niet het individuele in stricte zin. „Individuum est ineffabile !" W a t hebben we dan wel in onderscheid met bovengenoemde onderzoekingen nagegaan ? Zeker ook het algemeen menselijke,
maar zoals dat in concreet gedrag in een bovenindividuele wijze
voorkomt. Er is een samenhang in elk gedrag, die niet enkel voorkomt bij een bepaald individu ; daarom noemen we het „bovenindividueel." De leden van dit verband zijn wel strict individueel —
we kennen ze dus niet dan op abstracte wijze — ; het verband zelf
kunnen we wel op aanschouwelijke wijze kennen en dat zochten we
steeds.
Van dat verband hebben we een beeld kunnen geven. Dit past niet
op ieder mens : het geldt hier een typisch verband. Piet vertegenwoordigt een type, en een type is een specificatie van het algemeen
menselijke. W e kennen het type alleen als een verbijzondering t a . v .
het algemeen menselijke, wat we ook kennen. Als dit niet het geval
was, zou het geen type zijn. W a t dit type tekent, is een storing van
een algemeen heersende wettelijkheid. Deze wettelijkheid zelf is
aan het licht gekomen door middel van de vergelijking van dit geval
met het normale gedrag. Het voornaamste resultaat van ons onderzoek is dan ook de erkenning van een wet, die het normale gedrag
regelt.
D e eenheid der storing
Piet vertoonde naast een opvallende afwijking in gebruik van taal
(spreken en verstaan) in vele opzichten een normaal lijkend gedrag.
Een nauwkeurig onderzoek vond daarin allerlei bijzonderheden, die
op zich niet buiten de variatiebreedte van het normale hoeven
te vallen. Het leek er in het begin niet op, dat we die variatie's ook
moesten verklaren in verband met de taalstoornis. Toch is ons dat
mogelijk en noodwendig gebleken.
De gehele houding van Piet deed ons vermoeden, dat zijn gebrek

De eenheid der storing

133

niet lag in een niet-wiüen, maar in een niet-kunnen. In het strevingsleven vonden we geen enkele opvallende afwijking, dus moest het
een storing zijn in het kennen. Als wij konden aanwijzen, dat een
bepaalde kenstructuur niet mogelijk was — zo redeneerden we —
was het uitblijven of vervormd gebruiken van allerlei gedragswijzen
begrijpelijk.
De bijzondere storing in het kennen moest hierin bestaan, dat een
bepaalde relatievorm van het subject met het milieu niet aanwezig
was. Het milieu leent zich tot allerhande situatie's, die kritisch zijn,
d.i. een eis inhouden om ze door een handeling te beheersen. Een
situatie nu bevat verschillende mogelijkheden voor het stellen van
een handeling. De handeling bepaalt achteraf welke mogelijkheid
in de situatie is opgevat, dus welke relatie tussen subject en milieu
aan de handeling voorafging. De bepaling van die relatievorm moet
systematisch geschieden. De situatie heeft immers voor de onderzoeker slechts die mogelijkheden, die door zijn ervaring geconditioneerd zijn. Hij verwacht bepaalde reactie's, die volgens hem voor de
hand liggen. Nu kan uit een verrichting blijken, dat er nog andere
opvattingen mogelijk zijn. Ook kan de gemeenschap van situatie
voor p.p. en p.l., door de p.l. verondersteld, op een bepaald ogenblik
afwezig blijken. Systematisch moet daarom nagegaan worden of er
van een toevallige of algemene situatie-opvatting sprake is. Men
moet daartoe óf in de situatie allerhande omstandigheden wijzigen
om na te gaan welke elementen het gedrag bepalen, óf men moet
het individu in verschillende situatie's brengen en zien of hij zichzelf
gelijk blijft in zijn situatie-opvatting.
Bij Piet hebben we beide wijzen gebruikt en we konden zo vaststellen, welke relatie's hij niet kende, welke mogelijkheden in het
milieu voor hem niet aanwezig waren. Niet reageren op geluid, niet
aestimeren van tactiele prikkels, vertraagde reactie, inwendige fixatie, arm sociaal contact, overdreven expressie, waren de gegevens,
die ons moesten leiden bij de bepaling van zijn situatie-opvatting.
Deze verschijnselen vertoonden een grote verscheidenheid. W a s
het wel mogelijk ze onder één noemer te brengen? Dat stond ons
immers voor ogen : één storingsoorzaak te vinden. De feiten moesten
gegroepeerd worden volgens datgene, wat in de analyse der omstandigheden, waarin ze optraden, als overeenkomstig was gevonden.
Deze overeenkomst bleek hierin te liggen, dat overal, waar een

134

De eenheid der storing

gegeven niet zelf eindterm van een verrichting mocht worden, maar
uitwees naar iets anders, de normale reactie uitbleef. Alleen datgene werd in de situatie's opgevat, wat van belang was voor het
onmiddellijk handelen, bewegen en voelen. W e hebben dit alles
samen kunnen vatten als een niet verbinden van symbolen.
Het duidelijkst komt dit tot uiting in het niet verstaan van een zin.
Nemen we als voorbeeld een opdracht, die tot Piet gericht wordt :
„Geef me je leesboek." Wanneer deze zin begint te klinken, heeft
er een verandering plaats in het gehoororgaan. Deze verandering
wordt direct ervaren als : „Een mens spreekt" en geaestimeerd als
signaal : „Let op !" De situatie is nu ineens veranderd en een veld
van taalgebruik geworden, men is er gericht op het verstaan van
woorden in een zinsverband. Dit veld van taalgebruik is niet
blijvend, het wordt situatie, waarin de zich opdringende handelingsmogelijkheid is : het geven van het leesboek.
De eerste geluidsindruk is een oproep, niet om op te gaan in de
klanken, maar moet al zo opgevat worden, dat er de mogelijkheid
van een te volvoeren handeling in ligt. Men moet echter niet direct
bij het eerste geluid rondkijken, wat men doen kan, maar zich richten
op de zin om daar de specificatie uit te lichten. Tussen de algemene
bereidheid om te handelen en de uitvoering van een bepaalde handeling worden symbolen gebruikt (de woorden), die onderling verbonden worden om de gewenste handeling mogelijk te maken. Dit
is de ordo exsecutionis, die een ordo intentionis veronderstelt. Men
richt zich op de symbolen, zoals ze in de zin met elkander verbonden worden. Zonder die intentie komt zelfs de eerste act niet
tot stand, tenzij deze een instinctieve reactie als vlucht of verstijving
oproept, b.v. bij een harde schreeuw.
Ook andere vormen van gedrag veronderstellen deze symboolverbindingen. W e toonden het al aan voor het verstaan van de blik,
voor het spelen van een rol, voor het normaal sociaal contact. W e
spraken in de uiteenzetting van het sociaal contact over het ideaal,
dat het kind in de volwassene ziet. Wat is dit anders dan een symbool voor een na te streven toestand, waarmee allerlei andere handelingen in verbinding worden gebracht en die dan ook een symbolische betekenis krijgen. Als het kleine meisje „de poppenwas doet"
is dit een symbolische handeling voor het verlangen om als moeder
te doen en te worden.
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Normaal gebruik van de vitale aandoening
Tussen de algemene, menselijke gerichtheid, waarin noodzakelijk
onaanschouwelijke momenten zijn, en de uitvoering van handelingen,
waarin de vitale aandoening functioneert, is een schakel nodig. Dat
is niet iets, wat geheel los staat van de vitale aandoening. Symbolen bestaan immers psychologisch slechts in symbolische activiteiten. En iedere activiteit vraagt ervaring van verandering, vitale
aandoening. Het is ook niet iets, dat geheel onderscheiden van de
onaanschouwelíjkheid kan opgevat worden, want juist door het
denken wordt het symbool wat het is. (Vergel. de betekenis in het
woordgebruik ). W a t is nu die schakel ? Het is een gebruiksmogelijkheid van de vitale aandoening, geregeld door het denken.
De vitale aandoening moet middel worden, niet alleen voor regeling
van beweging en waarneming, maar voor betekenisdragende handelingen. Dat wil zeggen dat de vitale aandoening niet alleen gezien
wordt als activiteit, maar als inhoud, dat ze niet alleen functioneert,
maar geïntendeerd wordt vanuit een geanticipeerd doel. W a t is
daarvoor nodig ? Vooreerst dat verschillende onderscheidingen en
bepalingen van het gegevene in de vitale aandoening worden losgelaten, en vervolgens dat, hetgeen overblijft, in een hoger geheel
wordt opgenomen. Dit hoger geheel heeft zijn eigen wetten. Deze
bepalen anticiperend welke onderscheidingen men laat vallen. De
hogere eenheid is er dus al in een nog ongedetermineerde vorm. Z e
verraadt haar wettelijkheid in de wijze waarop ze zichzelf determineert in de selectie der onderscheidingen. De dienstbaarheid van de
vitale aandoening brengt mee, dat haar gegevens zelf belangeloos
worden. Zelf bepaalt ze niet meer wat van haar gegevens gelden
mag en wat niet. Z e verliest haar eigen wettelijkheid, ze wordt
heteronoom.
De synthese, die aangebracht wordt, vertoont een opbouw en een
structuurbeginsel. Het structurerend moment ligt in de onaanschouwelíjkheid, in de menselijke intentionaliteit, die menselijke mogelijkheden verwezenlijken wil.
Van te voren lag er reeds een structuur in de gegevens, die onder
deze intentionaliteit functioneren. Deze verbleekt echter tot een
schematische inhoud. Dit blijkt b.v. als we willen doen alsof we een
fiets oppompen. De bewegingen hebben op zich beschouwd nog
maar weinig gelijkenis met het echte oppompen, en toch ziet ieder
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onmiddellijk wat die beweging voorstelt. Hetzelfde vinden we in
de vervormingen, die woorden kunnen ondergaan in een zinsgeheel,
waar ze in de samenhang toch verstaan worden.
Het geheel, waarin de momenten worden opgenomen, kan op
verschillende niveau's liggen. Hoe zijn deze te onderscheiden ? Door
na te gaan in welke functionele gehelen die onderdelen gebruikt
worden. Dat leert ons wat er in geïntendeerd wordt. In de betekenis
van de handelingen is het niveau te vinden van waaruit ze gesteld
zijn.
Die betekenis is een relatie tot de gehele handelende mens. Men
vindt daarin een gradatie van belangrijkheid. Er is als eerste graad
de betrekking tot de eigen toestand van één ogenblik. Hier hebben
we de vitale aandoening, die het nadelige en voordelige voor het
subject op één moment aestimeert. Dit sluit in de beheersing van
de momenteel aanwezige omgeving en van de eigen ervaring, waarin
velerlei bewegingsmogelijkheden geschematiseerd aanwezig zijn. W e
stoten hier weer op de duurervaring, zoals we die bij Piet vonden.
Er zijn echter andere relatie's mogelijk, die verder en dieper
reiken in belangrijkheid. De vitale aandoening is echter slechts
iets ogenblikkelijks. Hoe kan ze nu een waarde krijgen in een
geheel, dat een langere duur omvat ? Dit kan, wanneer ze representatief wordt, wanneer ze alleen nog opgevat wordt als schema, dat
een betekenis krijgt door meer synthetische werkzaamheden van
de mens. De gegevens van de vitale aandoening werken niet vormend op volgende momenten, ze roepen alleen associatief verband
op. Krijgen ze echter een representatieve functie, dan is het met
de willekeur van de associatie's gedaan. Z e moeten zich voegen
onder de eenheid van een bedoeling. Daardoor krijgen ze zelf ook
een waarde, die haar eigen wezen (als ervaring van verandering)
te boven gaat. Z e worden datgene, waarin blijvende relatie's gekend
worden, terwijl ze van nature alleen zelf kennend waren, en wel
van de momentele gegevens. V a n kenactiviteit worden ze moment
van een keninhoud, en daardoor wordt de kenactiviteit ook ten
zeerste verrijkt. Al vallen er onderscheidingen weg, allerlei momenten in haar kennis symboliseren veel meer omvattende inhouden
(psychologische abstractie 1 ).
) Zie Reichling, op. cit. blz. 281 vlg.
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Hoe de storing zich voordoet
W a t doet zich nu voor, als dit alles niet geschiedt, als die verbindingen niet gelegd worden? Dan moeten noodzakelijk verscheidene menselijke gedragsvormen afwezig blijven en dan
moeten zelfs de normale gedragswijzen veranderingen ondergaan.
Die veranderingen liggen hierin, dat anders ondergeschikt blijvende
verschijnselen een belangrijkheid krijgen, die ons opvalt. Deze veranderingen zijn het juist, die in een onderzoek het eerst bekeken
moeten worden. Z e zijn het positief gegevene. W e troffen bij Piet
een ongewone belangrijkheid aan in de waardering van bewegingen,
van eigen organische veranderingen en ook van wat lekker is. Dit
leidde ons tot de opstelling van de term „vitale aandoening", als
de bij Piet in wanverhouding heersende functie. Welke wettelijkheid ontbrak in deze verrichtingen ? Het langzame reageren en aestimeren, de bevinding dat hij niet in de maat kon lopen, wees ons
de richting, waarin wij de storing moesten zoeken. Verder onderzoek toonde de mogelijkheden aan, die de vitale aandoening nog
biedt en wees aldus impliciet op de belangrijke functie, die ze bij
alle verrichtingen van de mens vervult. In haar compenserende
werking voor woordgebruik vertoonde zich die functie op haar best,
maar ook in haar uiterste prestatie. Verder was ze niet bruikbaar
en, wanneer ze niet aangevuld of vergoed werd door een andere
functie, zou ze de opbouw van een normale menselijke ontwikkeling
blijvend belemmeren, en wel zodanig dat het voor het individu
onmogelijk was boven de ongescheidenheid met het aanwezig of
voorstelbaar milieu uit te komen. Positie nemen tegenover de Umwelt
zou dan uitgesloten zijn. Al was het individu in zijn diepste wezen
vrij in beslissingen — zoals de mogelijkheid van zedelijk handelen
bewees —, al zou hij werktuigen gebruiken en zelfs uitvindingen
doen, nooit zou hij meester worden van zijn eigen mogelijkheden.
W a n t bij een autonome vitale aandoening, waarbij symbolen niet
zo gesteld worden, dat ze onderling verbonden kunnen worden, is
alle kennis overwegend subjectief; zij wordt dan geheel bepaald
door de toestand van het subject op dat ogenblik. De mens is overgeleverd aan zijn kennis, die bepaald wordt door eigen ervaring
en milieu. Hij kan er niet vrij uitgrijpen, wat hij voor een doel nodig
heeft. De intentionaliteit is gesloten. Hij verdubbelt zich niet tegenover zijn keninhoud.
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Zulk een kenwijze, zoals bij Piet aanwezig was, zouden we dan
kunnen benaderen door haar te zien als een kenwijze, die tussen
het dierlijke en het menselijke inligt. Piet denkt d.w.z. kan verstandelijk kennen en oordelen, hij kan ook redeneren, maar hij bezit
zijn denken en redeneren niet. Het verloopt zonder controle. Het
is louter activiteit, nooit inhoud voor volgende reflectie's.
Vergelijking met de primitieve mentaliteit
W e zouden hier als parallel de mentaliteit van mensen met primitieve cultuur kunnen aanhalen. 2 ) Daar spreekt men wel van „symbolisch denken", waarmee dan bedoeld wordt, dat de symbolen
volgens hun werkelijk karakter — niet als symbolen — het denken
bepalen. Daar is dus ook een ongecontroleerd gebruik van eigen
toestand, en dat is een beletsel voor verdere ontwikkeling. Daar
vinden we ook een overheersing van de vitale aandoening, zich
uitend in eindeloos herhalen van dezelfde bewegingen en klanken.
Ook daar blijkt de ervaring van duur beperkt te zijn, zoals de zinsconstructie's uitwijzen. Zij volgen de gang der aanschouwelijke gegevens op de voet.
Verder willen we met deze vergelijking niet gaan, en alleen om
verdere gevolgtrekkingen uit die vergelijking te voorkomen, op het
verschil wijzen, dat er tussen Piet en deze primitieven bestaat.
Duidelijk blijkt dat verschil in reactie's op geluid en in de lange
reactietijd van Piet. Primitieven hebben een ontwikkeld maatgevoel ; collectieve bewegingen zijn voor hen grote waarde. Aan die
verschillen een ogenblik voorbijgaande kunnen we zeggen, dat wat
bij Piet een individuele storing is, zich bij de primitieven vertoont
als een cultuur-toestand. In een verder ontwikkelde cultuur staat
Piet buiten de cultuur en handhaaft hij zijn eigen gedragsvormen.
De primitieven daarentegen, in een hogere cultuur overgeplaatst
passen zich geleidelijk aan. Dit gaat niet ineens, omdat zij in een
primitievere toestand zijn opgevoed, waar hun taal en gebruiken de
uitdrukking van zijn. Ondanks dit diepgrijpend verschil maakt de
vergelijking ons toch wel duidelijk, dat Piet een normale indruk
kan maken.
2
) De opwekking om dit .— al was het maar kort — te doen ontvingen we
van Prof. Dr. V. Van Bulck S.J., die ons ook uitvoerige gegevens verschafte
over taal en gedrag van de Bantoe negers.
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Verdere ontwikkeling van Piet
Piet is niet in het stadium van agnosie voor symboolverbindingen
blijven staan. Er is grote vooruitgang te constateren. Laten we enige
feiten geven.
Het duidelijkst is de vooruitgang merkbaar op taalgebied. Het verstaan en gebruiken van zinnen en woordgroepen is, nu hij juist 11 jaar
is, al aanwezig. In September 1937 (in zijn 10e levensjaar) kwam hij bij
een bezoek van den p.l. aan de school spontaan naar hem toelopen zeggend : „Vader maak groot vliegmesien. Vader heeft één gemaak."
In November van hetzelfde jaar kreeg Piet op de speelplaats een bal
tegen zijn oog. Piet liep naar de onderwijzeres en zei : „Dit oog zeer,
dat niet."
Op weg naar huis liep hij met de onderwijzeres mee. Hij had een
briefje voor vader bij zich. Hem werd gezegd dat hij het aan „papa"
moest geven. Piet zeide guitig lachend: „Papa en moeke, op het dak
zitten ze."
Die zinnetjes duiden op een grote vordering. Piet reflecteert op de
woorden, die hij zegt. Hij speelt met zijn voorstellingen, die door
de woorden worden opgeroepen, en merkt het verschil tussen de
werkelijkheid en de woorden, die er niet aan beantwoorden. Die
tegenstelling vindt hij leuk.
In December 1937 gebruikte hij een deelwoord : „Duiven - weggevlieg".
In Mei 1938: „Lieveheerbeestje is klein, mag niet doodmaken, klein zoet".
Het woord „geweest" gebruikt hij voor voorbije gebeurtenissen. „Wim
ziekehuis geweest". Naar zijn leeftijd gevraagd antwoordt hij: „Tien jaar
geweest". Van Juni hebben we verschillende gegevens, die we nog apart
zullen weergeven (zie protocol in het aanhangsel). Daar vinden we allerlei gegevens dooreen. W e wijzen op het spontane gezegde, toen hij geplaagd werd: „Jij bent een vogel" en antwoordde: „Pater grote zwarte
vogel."
Hier realiseert Piet zelf een betekenisonderscheiding, waarvoor
hij eerst totaal gesloten was (Zie hst. V ) . Hij gebruikt een metafoor en zijn hele reactie toont, dat hij het zelf aardig vindt.
In September 1938 vroegen we hem over zijn broertje: „Is Wim op
school". Hij zeide: „Als zes jaar, nou vijf." Op een vraag over een bootje:
„Van tante gekregen." Op die datum merkten we ook een geheel normaal
gedrag bij plotselinge prikkels: een potlood werd op zijn hand gedrukt.
Hij reageerde onmiddellijk, week uit en was verder op zijn hoede. Ook
het „inwendig luisteren" bleek toen verdwenen.

140

De gevolgde opvoedingsweg

In December 1938 viel er een beeldje bij de kerstkribbe om. Piet zei:
„Kapot". De onderwijzeres : „Niet kapot". Piet wilde gelijk hebben :
„Klein beetje kapot". Weer was het antwoord: „Niet kapot." En toen
gebruikte hij, uit een drang om toch het laatste woord te hebben een
mooie voorwaardelijke zin: „Als ie heel hoog valt, is ie kapot."
Sinds dien hebben we vele zinnetjes gekregen. Hij gebruikt nu al vervoegde vormen van het werkwoord. De tijdsbepaling wordt steeds
precieser. Hij verstaat beter en let met aandacht op de woorden van
anderen. Een grote weetdrang, een echte „waarom"-periode is aanwezig.
Dit gaat echter met buien. Soms is hij nog zeer gebrekkig in zijn uitdrukkingen.
Alles wijst er dus op, dat hij goed vooruit gaat en op weg is
geheel normaal te worden. W e menen dan ook dat de storing
geheel verdwijnen zal. De voortdurende ontwikkeling doet niet
vermoeden, dat ze tot stilstand zal komen.
De gevolgde opvoedingsweg 3 )
Men zal nu wel de vraag stellen, welke maatregelen onzerzijds
meegeholpen hebben om dat resultaat mogelijk te maken. Die bestonden vooral in de voortdurende onderbreking van het dwangmatige verloop van zijn activiteiten. In de aestimatieve houding,
die hij onderging en niet beheerste, werden voortdurend differentiatie's aangebracht. Piet werd voortdurend en aanhoudend gedwongen zijn instelling te veranderen. W a t voor hem doel op zich
was, moest inleiding worden voor andere activiteiten. Dit geschiedde
bij de onderzoekingen en op school. Voortdurend werd zijn
aandacht opgeroepen door zijn naam te noemen of door hem vast
te pakken. Door luid en staccato te spreken met vermijding van
gebaren werd zijn weetgierigheid opgewekt. Door beloning en straf
werden allerlei werkzaamheden belangrijk gemaakt, niet om de
werkzaamheid zelf, maar om het daar buiten gelegde doel. Het
individueel contact met de p.l., het individuele onderwijs op de
3
) De lezer verontschuldige ons, dat we de gevolgde leermethode niet uitvoerig en vooral niet systematisch uiteenzetten. We hebben de methode gaandeweg ontwikkeld. Eerst na de bereikte resultaten was het mogelijk een programma
te geven voor de heropvoeding, dat gevolgd had moeten worden, indien we van
te voren alles hadden geweten. Dit valt echter buiten het bestek van deze
onderzoeking.
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school toonden hem, dat men belangstelling voor hem had, en
dit werd middel om hem op te wekken zijn best te doen. Het
onderwijs in rekenen werd verwaarloosd, hij was er toch in vóór,
en alle aandacht werd aan taal gewijd. Aparte leermiddelen werden
voor hem vervaardigd, waardoor eerst de woordenschat werd uitgebreid en vervolgens de verbinding van woorden belangrijk werd
gemaakt. De eigenschappen van de voorwerpen moest hij apart
benoemen : „de tafel van hout, de ketel van koper" enz. Nadat
dit verband waarde had gekregen, nadat hem duidelijk was geworden dat het benoemen van eigenschappen, die men toch zien
kon, van belang was, werd deze verworvenheid gebruikt om zijn
kennis te verruimen en zijn aandacht op meer uitgebreide feiten
en de orde in hun verloop te richten. Door een apart voor hem vervaardigd leermiddel leerde hij tijdelijke bepalingen toevoegen aan
gebeurtenissen : „Sinterklaas — voorbij ; Kerstmis komt nog". Hij
werd ingeoefend in het juist gebruiken van de woorden : gisteren,
eergisteren, morgen, overmorgen. Zijn belangstelling werd opgeroepen voor het verloop der jaargetijden. W e kwamen Piet bij
het leren halfweg tegemoet. Niet alleen werd het initiatief tot een
samenhandelen in taal genomen, maar bovendien werden de bij
hem ontbrekende handelingsdelen door zijn opvoeders aangevuld.
Dit kan men vergelijken met het lopen leren van een kind. Telkens
als het dreigt te vallen of uit de richting geraakt, grijpt de volwassene in. Het kind stelt een handeling, maar de volwassene
volvoert regulerende handelingsdelen. Gelukkig veroorzaakte dit
voortdurend ingrijpen geen afwending bij Piet van zijn opvoeders.
Al was hij op school vaak lastig, toch bood het contact met volwassenen hem genoeg om hun voortdurende inmenging te dulden.
Aldus moest er wel vooruitgang bij hem optreden.
Zo werd steeds de nadruk gelegd op het representatieve in zijn
veranderingen. De vitale aandoening moest telkens op iets anders
wijzen. Als hij platen keek, mocht hij niet zelf maar doorpraten,
maar werden hem vragen gesteld, die juist niet het affectieve betroffen. De functie, die normaal door het subject zelf wordt vervuld, werd dus overgenomen door de opvoeders. Ze bestuurden
zijn gedrag in een richting, die hij van nature niet ging. En deze
leiding was mogelijk, omdat we wisten welke de functie was, die
bij Piet een storing vertoonde. W e hadden uit zijn gedrag kunnen
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opmaken dat de vitale aandoening overheerste en dat de representatieve relatiefunctie ontbrak. Door de kennis over de onderlinge
verhouding dezer beide functie's waren we in staat de gegevens
van de vitale aandoening, die in alle menselijk gedrag gebruikt
werden, als inzet voor verdere verrichtingen, aan te wenden voor
de opbouw van meer omvattende gehelen. Door de ontwikkeling,
die we bij Piet constateerden en door onze behandeling verhaastten,
werd het mogelijk voortdurend ons theoretisch inzicht te toetsen
aan de feiten. Zo werd dit geval een geschikte gelegenheid ter
demonstratie van de stelling, die we als ondertitel bezigden :
Menselijk handelen onderstelt representatief gebruik van vitale
aandoeningen.
Het normale menselijk gedrag is niet mogelijk — zelfs indien
het verstandelijk kennen en de zintuigelijke vermogens op zich
ongestoord zijn — zonder de functie, die de subjectieve veranderingen tot eenheden samenvat, niet in hun volle concreetheid, maar
als schema. Dat schema representeert dan velerlei menselijke mogelijkheden. Het wordt eindterm van de kenactiviteit, niet als iets
op zich belangrijk, maar als plaatsvervangend voor durende gehelen. Deze worden aanwezig gesteld en verruimen de werkmogelijkheden van het subject.

SUMMARY. ')
This study in Experimental Psychology is concerned with a case
of psychical deafness. During his first four years of life, the boy
in question was to all intents and purposes deaf and dumb. Until
his seventh year he was word-deaf. The three following years
revealed „agnosia for the connection of symbols". Our study was
especially devoted to this last stage of the subject's condition. The
boy could gather no meaning from phrases or sentences ; although
he could grasp individual words. These are the characteristic effects
of agnosia for the connection of symbols. All of the necessary data
is given in the first and second chapter of our book.
The second chapter deals especially with our procedure, which
first took the lines of testing for the usual causes for defect in
speech. The boy proved to be completely fit organically, physiologically. Sensory and motor reactions were normal. His intelligence
was, in itself, sound ; as well as his affective make-up. Although
there were some slight defects, nevertheless they were so slight that
they could not possibly be the cause of his plight. The one phenomenon that did stand out was that there was some obstacle impeding the proper use of these functions. This was especially true
for speech. As we might say, the defect was not a peripheral one,
but its cause seemed to be deeper down in the functioning itself.
Chapter three explains the search. To search out this source
we investigated the dominating characteristic of his behaviour.
From the nature of the case psychological analysis demanded that
this boy be studied always as a person, complete and individual.
His interest was in his own sensitive experiences, enjoying sounds,
colours, odors, tastes, as processes. He lived them as individual
contents without speculating about nature or relations. He was
restricted by his own individal processes. W e named this function
under consideration „vitale aandoening". Its character under
analysis was found to be a function which is common to all forms
of behaviour, namely, to experience change or activity in knowing,
feeling and striving.
1
) The author wishes to express his gratitude to Fr. Edward Keating S.J.
for his translation of this summary.
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Summary

Many discrepancies from normal behaviour, over and above
speech-defects, were explained by the domination or excessive
prominence of this particular function, „vitale aandoening". Espe
cially noticeable was the low score in signal values, e.g. he
would hear a bell, but attach no meaning to the sound unless, as
in some cases, associations had been build up. Another very mar
ked element was his slow reaction-time. In the beginning this
dominating function inhibited all reaction to sound. Later, although
hearing, the function inhibited any reaction to the words heard.
Chapter the fourth shows how, later on, his was a special grasp
of words, whereby he caught the concrete meaning, but this never
extended to phrases or sentences. Words for him had functional
symbolization, but lacked all intentionality ; hence no interrela
tions. The reason for this was that this „vitale aandoening" was
playing the role of compensator in the absence of another function
necessary for speech and the other higher forms of behaviour,
The nature of this higher function, called „function for the rela
tion of representation", we determine partly in chapter five. This
„relation of representation"-function recasts the content of the
„vitale aandoening" into a dynamic structure in which certain
other features are more prominent. This reconstruction makes the
experience more easy of understanding by the thinking subject,
The content of the experience, which was not in evidence be
cause of this derangement, we examined in chapter the sixth.
A limitation of the experience of duration was apparent. This
appeared in the boy's failure to grasp flowing unities, for example,
spoken sentences. These unities demand that the first part deter
mines the meaning of the following ones and is itself determined
by the other parts („Präsenz") While in the visual sphere there
were few deviations, yet in the acoustic field they were plentiful.
Chapter seven considers the normal functional relationships
between the „vitale aandoening" and „the function for the relation
of representation". The psychic remedies applied and their progressively successful results bring the study to a close.

AANHANGSEL I
Kort overzicht van Piets ontwikkeling
Maart 1928 geboren.
1931 voor doofstom gehouden.
April 1932 naar doofstommeninstituut ; het bleek dat hij horen kon ; na
enige weken naar huis gezonden.
Februari 1934 psychologisch onderzoek voor opname in school voor
B.L.O. Hij Weis zeer angstig, kende slechts een enkel woord,
sprak met „tok-tok".
Januari 1935 begin van het woordleren.
April 1935 woordenschat van een 20 woorden.
Juli 1935 begin van het spontaan gebruik van woorden.
September 1935 begin van het naam-vragen.
September 1936 aanvang van ons onderzoek.
December 1936 voor de eerste maal de Pintner-Paterson testserie afgenomen. Het protocol op blz. 31 is in deze tijd gemaakt.
Januari 1937 maatfiguren worden voortgebracht.
Februari 1937 werd de film gemaakt (daaruit zijn de foto's in de tekst
genomen).
April 1937 eerste reactie op korte zinnetjes. Gebruikt er enkele.
Mei 1937 reageert na veel oefening juist op woordgroepen met voorzetsels van plaats.
September 1937 verdere ontwikkeling van gebruik van zinnen (Zie
hoofdstuk VII, blz. 139).
October 1937 voor de tweede maal de Pintner-Patersontests afgenomen.
November 1937 eerste meting van de reactiesnelheid.
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AANHANGSEL II
Protocol van 25 Juni 1938
Aanwezig waren: Protocoliste, Piet (p.p.) en de leider van het onderzoek (p.l.). Het onderzoek had plaats in een spreekkamer van de school,
's morgens om 10 uur.
p.p. komt de kamer binnen, geeft een hand aan p.l. en protocoliste
zonder hen aan te kijken. Uit het klaslocaal wordt een verkeersspel
gehaald. Op een grote plank zijn wegen, straten, bruggen aangegeven.
Er horen losse stukken bij : huizen, bomen, hekjes, auto's, trams, treinen,
fietsers, dieren. Er is een doos bij met smalle plankjes, waarop zinnetjes
staan als „de auto rijdt hard, daar komt een motor aan" enz. Piet kent
dit spel. Onder leiding van zijn onderwijzeres heeft hij er al dagen
mee gespeeld.
p.p. verzet de boompjes uit de voortuintjes naar het trottoir :
„Boompjes hier. Is beter".
p.p. kijkt naar de tas van de p.l. en vraagt: „Allemaal papiertjes?"
p.p. pakt de houten huisjes op en zegt : „Pater licht, licht hè."
p.p. wil de trein op de vloer laten rijden : „Toe, rij eens !"
p.p. hanteert de boompjes, speelt er mee, en toont ze de p.l. : „O lood
hè" (de boompjes zijn van lood).
Van een boom breekt hij per ongeluk een stukje af, hij schrikt, toont
het aan de p.l. : „Stuk hè, die breken, juffrouw boos is."
Hij probeert de boom te repareren, het gaat niet.
Hij speelt weer door. Na enige tijd krijgt hij drie repen chocolade:
„Alles jongens, dat is mooi", (p.p. schijnt te bedoelen : „Ik moet er van
geven aan de andere jongens. Dat hoort zo").
p.p. betast de repen: „Voel eens hoe dik."
p.l. zegt: „Ze zijn voor de welpen" (Piet is welp). Piet antwoordt:
„Eén grote Piet", p.l.: „De andere voor de welpjes".
p.p. : „Stukje". Hij tracht de vierkantjes te tellen : „Tel eens". Hij wil
de papieren huls van een reep schuiven : „Voorzichtig doen".
p.p. wijst naar zijn voorhoofd: „Wimpie (zijn broertje) bult", p.l.
vraagt: „Hoe komt dat?" p.p.: „Jopie (een ouder broertje) heeft gegooid. Mag niet van Lieve Heertje. Dat is heel vies, doodzonde".
Er is in de kamer een gaskraan. De p.l. wijst er naar. Piet wordt bang :
„Vuur niet aanmaken". (Men heeft hem thuis zeer bang gemaakt
voor gas).
Piet heeft zijn welpencostuum aan. 's Middags is er bijeenkomst,
p.l. vraagt : „Wie is de Akela ?" p.p. : „Welpjes". p.l. : „Waar is de
Akela?" p.p.: „Akela komt", p.l.: Wanneer komt de Akela?" p.p.:
„Zo" en hij maakt de welpengroet. p.l. : Om één uur of drie uur 7"
p.p. : „Om één uur", p.l. : „Waar ga je dan heen ?" p.p. : .¿wemmen,
ver, in ziekenhuis", p.l. : „Hoe doet Piet dat zwemmen ?"
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p.p. : „Alleen zo", en hij maakt met zijn armen zwembewegingen, p.l. :
„Wat doet Piet bij de welpen?" p.p.: „Spelen, brood". (Hij neemt zijn
boterham mee). Piet neemt weer de chocolade o p : „Zwaar hè".
p.l. : „Wie zijn er nog meer welp ?" p.p. : „Hier", p.l. : „Waar woon
je?" p.p.: „Willemsweg", p.l.: „Hoe oud ben je?" p.p.: „Tien jaar".
p.l. : „Wanneer ben je jarig ?" p.p. : „Tien jaar".
Piet gaat weer met het verkeersspel spelen. Hij wijst op twee bruggen :
„O deze grote brug. dit is kleintje". Hij gooit iets om : „Dat is dom, hè".
Op straat roept een vrouw bij een fruitkar. Piet luistert en lacht :
„Vrouw, aardbeien kopen, roept hè".
Hij laat een paard vallen op het blauw van het verkeersbord : in
het kanaal. Aanstonds zegt hij : „Het is nat". Hij ziet dat een kuiken
op de straat staat : „Kuiken mag niet in de straat". Het kuikentje valt
om ; de p.l. zegt : „Doet het pijn ? Arme kuiken". Piet trekt ook een
meewarig gezicht, maar zegt dan : „Is niet echt".
Nu moet Piet bij alle voorwerpen de bijpassende zinnetjes leggen en
ze hardop lezen. Hij leest een zin achterstevoren : „water veel ook zie
ik". Hij lacht er hard bij.
p.l. vraagt : „Waar is de fiets", p.p. : „Kan ik niet vinden". Hij legt
alle zinnetjes op de juiste plaats. Als het klaar Is, zegt hij : „Allemaal
vol, opruimen". Hij stoot een boom om : „Ach, allemaal vallen, dat is
vies hè".
De vorige dag was Piet, zoals de onderwijzeres vertelde, met een
musje op school gekomen. Hij moest het op de speelplaats vrij laten.
Hij ging naar buiten, bleef echter lang weg. De onderwijzeres ging
kijken en zag dat Piet het vogeltje in een papieren zakje had gedaan.
Hij had het zakje van boven gesloten door er een houtje door te steken.
Vervolgens had hij het zakje met de mus erin aan een boom opgehangen.
p.l. vraagt : „Wat heb je met het musje gedaan", p.p. : „Op de speelplaats, hoek", p.l.: „Wat heb je er mee gedaan?" p.p.: „Vangen".
p.l. : „En wat toen ?" p.p. : „Kabouter klimmen, kabouter zoeken, en dan
pakken en dan komt Lieveheer en dan spelen, paddestoelen, heel mooie,
spelen, niet kapot maken". Al deze woorden zijn begeleid door gebaren
en mimiek. Hij schijnt over een spelletje te praten.
p.l. : „Waar speel je kabouter ?" p.p. : „Heel ver, in de lucht", p.l. :
„Ga je dan vliegen ?" p.p. : „Kan niet vliegen", p.l. : „Waarom niet ?"
p.p. : „Welpjes niet. Lieve heertje wel", p.l. : „En wat heb je verder
met dat musje gedaan ?" p.p. : „Laat maar vliegen. Dat is beter". Het
is hierbij duidelijk uit zijn gehele houding, dat hij de onderwijzeres naspreekt. „Boom klimmen, musje meebrengen, klimmen in de boom".
p.l. : „Haal je rugzak eens". Piet gaat weg en komt met zijn rugzak
terug, p.l.: „Hoe doe je die aan?" p.p. begrijpt het niet. p.l.: „Wat
zit er in ?" p.p. : „Brood". Hij doet de zak iets open, er is ook een
fles in. p.l. : „Wat zit er in die fles ?" p.p. : „Thee". Piet doet erg geheimzinnig en voorzichtig met zijn tas, alsof er een vogeltje uit kon
vliegen, p.l. gaat op het spel in. Piet sluit de rugzak en zegt : „Kan
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niet vliegen", p.l. : „Zit het vogeltje hierin ?" p.p. : „Hij is dood', en hij
lacht schalks, p.l. zegt lachend : „Jij bent een vogel". Piet direct erop :
„Pater grote zwarte vogel".

Enkele gesprekken April 1939
door de onderwijzeres genoteerd
Piet : „Jan is vandaag jarig ?" „Hoe oud is hij ?" „Zestien jaar." „Hoe
oud is Mientje ?" „Dertien jaar." „Hoe oud ben jij ?" „Tien jaar." „Hoe
oud is Wim ?" „Weeí ik niet. Wim ver weg. Misschien wel acht." „En
Paultje ?" „Paultje bijna zes. als 't zomer is, nou vijf." Piet kende dus
juist de leeftijd van zijn broers en zijn zusje.
Hij liet een bal zien. „Hoe kom je er aan ?" „Geruild". „Met wie ?"
.Met Adje Pieters." „Wat heb jij gegeven?" „Een glazen vogeltje."
Op een mooie lentedag, terwijl hij in de zon stond, zei Piet : „De
winter is nu voorbij, hè. Nu komt de zomer gauw. Maar eerst nog lente."
Even pauze : „De blaadjes komen weer. Nog heel klein, worden groot.
Niet meer sneeuwen, hè."

AANHANGSEL III
Meting van de reactiesnelheid op 1 Mei 1939
Op dezelfde wijze, als we het op 20 November 1937 deden, hebben
we de reactiesnelheid van Plet gemeten . W e geven hier de resultaten
van belde experimenten.
Serie I lichtprikkel

R.G.
mediaan
modus
Serie II geluidsprikkel
R.G.
mediaan
modus
R.G.
Serie III lichtprikkel
mediaan
modus
Serie IV geluidsprikkel
RG.
mediaan
modus

1937
404 σ
400 σ
400 σ
417 σ
420 σ
420—440 σ
526 σ
526 σ
500 σ
919 σ
915 σ
740—1000 σ

1939
332 σ
317 σ
290 σ
578 σ
555 σ
550 σ
387 σ
367 σ
460 σ
578 σ
547 σ
530 σ

Bij lichtprikkels is de reactiesnelheid dus groter geworden ; bij geluidprikkels is de toestand ongeveer hetzelfde gebleven. Dit duidt aan dat
ondanks de grote vooruitgang van Piet de storing nog niet overwonnen is.
Bij geluid als prikkel is de signaalwerking nog zwak. Wanneer geluid
evenwel meer betekent, zoals in taal het geval is, is de waarde er van sterk
toegenomen. Dat blijkt uit de vooruitgang in spreken en verstaan. Deze
cijfers bevestigen wat we in het hoofdstuk over de duurervaring zeiden
aangaande zien en horen. Ze zijn tevens een bewijs voor de doeltreffend
heid van de gevolgde „geneeswijze". Hierdoor werd de storing niet weg
genomen, maar eerder geïsoleerd. Door het niet onmiddellijk gestoorde
gedrag te ontwikkelen werd de uitwerking van de storing daarop verminderd en omgekeerd werkte het verbeterde gedrag stimulerend om het
geluid normaal te gebruiken. De ontwikkeling is dus zo te zien : de storing
in de representatieve relatiefunctie werkte vooral in de geluidsopvatting.
Daarin lag ze het diepst verankerd. Door beïnvloeding van het gedrag
werd die algemene functie in werking gesteld. De taal ontwikkelde
zich dientengevolge. In het eerste contact met geluid echter — waar het
geluid alleen prikkel is — werkt de algemene verbetering het langzaamst
door. Hier is immers de reactiewijze het diepst vastgelegd in het organisme. W e verwachten dat op de duur ook hier verbetering zal optreden.
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STELLINGEN
"

I

Menselijk handelen onderstelt representatief
vitale aandoeningen.

gebruik van de

II
Bij de studie van psychische processen is het niet voldoende
de procesdelen te onderzoeken, maar moet vooral gelet worden
op de eigen wettelijkheid van het functionele geheel.
III
Voor het vaststellen van de wetmatigheden van een functie heeft
de studie van abnormale gevallen, waar die functie niet of ongeremd functioneert, een grote demonstratieve waarde.
IV
Bij psychologisch onderzoek van zintuigelijke functie's is het
uitblijven van reactie's op prikkels dikwijls geen teken van een
storing in de functie zelf.
V
Om het zintuigelijke kennen als gedragswijze van het individu
te begrijpen is het nodig een functie als de vitale aandoening aan
te nemen, waardoor het individu zijn eigen verandering ervaart.
VI
Uitdrukkingsverschijnselen bij het kennen zijn indices voor de
momenten der vitale aandoening in de ervaring.
VII
De normale menselijke blik, zoals deze werkt in sociaal contact,
is een specifiek menselijke gedragswijze, die representatief gebruik
van vitale aandoeningen vereist.

Vili
Het gebruik van de termen „ruimte-" en „tijdservaring (resp.
-bewustzijn)" berust op een niet verantwoord toekennen van de
inhoud van abstracte begrippen aan onze ervaringswijze ; het is
psychologisch juist te spreken van duurervaring en daarin een
dubbele structuur te onderscheiden.

IX
Duurervaring is het gegeven van een intentionele activiteit, die
situatie's beheersbaar maakt door het stellen van eenheden, die
in een verloop het blijvende vormen.

X
Phaenomenologische analyse van het horen toont aan, dat geluid
door de speciale duurervaring, vereist voor de waarneming van
het geluid, het meest geschikte middel is voor representatief
gebruik.

XI
Het verraadt een verkeerde instelling in de psychologie, indien
bij de behandeling van de menselijke ontwikkeling gesproken wordt
van de biologische waarde der psychische processen ; men gebruike
liever de term : functioneel-psychische waarde.
XII
De Aristotelisch-Thomistische psychologie heeft ook voor de
moderne psychologie grote waarde. Daarvoor is nodig, dat men
onderscheid maakt tussen haar ontologische, phaenomenologische
en experimentele elementen.
XIII
De inwendige zinnen van de Scholastiek kunnen een bruikbaar
schema geven voor de psychologische en psycho-pathologische
studie der agnosieën en tevens voor de analyse van strevingsanomalieën.

XIV
Hoewel de phaenomenologie als wijsbegeerte stelling nam tegen
criticisme en psychologisme, is ze er toch niet in geslaagd hiervan
zover los te komen, dat ze het echte metaphysieke standpunt
erkent.
XV
Het beroep van P. Wilh. Schmidt S.V.D. op de affectieve en
zedelijke goedheid van het Opperwezen, zoals die in de opvatting
van de oervolkeren voorkomt, heeft ter bevestiging van de theorie
der oer-openbaring wel hypothetische maar geen apodictische
waarde.
XVI
De phaenomenologische analyse van de godsdiensten is een
noodzakelijk deel van de vergelijkende godsdienstwetenschap.
Wanneer ze evenwel als enige theorie wordt aangenomen met
veronachtzaming van de feitelijke gegevens of van het waarheidskarakter, leidt een bevestiging van haar resultaten tot verkeerde
conclusie's. Dat blijkt uit de theorie van Prof. Dr. G. van der
Leeuw over het irrationele in de godsdienst.
XVII
Daar de empirische psychologie het denken onder een ander
opzicht beschouwt als kenkritiek en logica, is het aan te bevelen
in de psychologie niet te spreken van denken maar van verstandelijk kennen.

