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Woord vooraf 

Het netwerk van coherente lichamelijke kenmerken en psychische eigen
schappen heeft mij jarenlang geboeid. 
Bij een oppervlakkige verkenning van de betreffende literatuur heb ik 
vooral sceptische evaluaties aangetroffen over dit onderwerp, waardoor 
een groeiende interesse ontstond voor een eigen kritisch evaluerend onder
zoek. 
Mijn werkzaamheden bij kinderen die met een problematische en geschon
den persoonlijkheidsstructuur aan dezorg van het Instituut 'St. Raphaël' te 
Santpoort werden toevertrouwd heeft mij gedwongen steeds attent te zijn 
op verschillende aspecten van het mens-zijn. 
Meer dan een decennium klinisch psychologisch werk heeft mij geleerd 
met alleen test-psychodiagnostische gegevens slechts tot een zeer beperkt 
inzicht in de individuele leefwereld van anderen te kunnen komen. In die 
periode heb ik ervaren dat psychodiagnostiek en gedragsobservatie welis
waar legitieme benaderingen zijn van het kind met psychische klachten 
en/of gedragsstoornissen, maar evenzeer dat de inspectie van het lichaam 

— als voorwaarde en teken van de humane werkelijkheid — een onvervang
bare steun betekent voor de klinisch psycholoog binnen het kader van 
multidisciplinair onderzoek en de behandeling. 
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar allen die mijn studie hebben 
mogelijk gemaakt: de nagedachtenis aan mijn ouders is hier op zijn plaats. 
Verder gaat mijn erkentelijkheid uit naar al degenen die aan het tot stand 
komen van deze dissertatie hebben bijgedragen: 

— Prof. Dr. W.H. Sheldon, die bereid was mij tijdens mijn studieverblijf in de 
Verenigde Staten te ontvangen en tijd wilde maken voor onvergetelijke, 
stimulerende discussies; 

— Dr. Rachel Burgess, expert op het gebied van somatotypologie van kin
deren, die mij een even hartelijke ontvangst bereidde en een warme 
belangstelling voor mijn werk heeft getoond; 

— Dr. R.N. Walker, leider van het morfotypologisch onderzoek op het 
Gesell Institute of Child Development te New Haven, die mij niet alleen 
met innemende gastvrijheid twee perioden aldaar ontving en mij uit
voerig heeft geïnformeerd over zijn morfologische research, maar daar
enboven 'huis en haard' beschikbaar stelde waar vele problemen werden 
besproken waarvan ik veel profijt getrokken heb; 

— Dr. G. Petersen, auteur van de 'Atlas for somatotyping children', met 
wie al meer dan vijftien jaar geleden de eerste inspirerende contacten 
voor dit werk werden gelegd en die het somatotypologisch onderzoek 
op 'St. Raphael' introduceerde; 

— Prof. Dr. F. Alexander van de Vrije Universiteit van Brussel, die met 
Vlaamse gemoedelijkheid geheel belangeloos zijn constitutietypolo-
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gische deskundigheid op vaak ongewone tijdstippen disponibel heeft 
gesteld; 

— Dr. J . Flahaut, arts van het Zeeprcventorium te De Haan, België, en 
medewerker van bovengenoemde, voor de gulle en plezierige wijze waar
op hij, eveneens onbaatzuchtig, aan het morfologisch onderzoek heeft 
meegewerkt; 

— Prof. Dr. A. Vanhove van de Katholieke Universiteit van Leuven, die, 
als eerste, mij in 1950 in contact bracht met de publikaties van Sheldon 
en die nu, een twintigtal jaren later, het manuscript kritisch heeft willen 
doornemen en belangrijke verbeteringen voorstelde die ik graag ter 
harte heb genomen; 

— Drs. P. van Weeren, die meer dan wie ook ervaren heeft dat ik geen 
meester op statistische wapenen ben en die door zijn hulp voorkomen 
heeft dat de gevolgen van het in mijn opleiding opgedane 'statistisch 
deprivatiesyndroom' hier al te duidelijk gebleken zouden zijn; 

— De heer A. Kok, die, zeer bedreven in de statistische technieken, steeds 
bereid was te helpen bij de analyses van de resultaten en die mij boven
dien heeft gesterkt in de overtuiging dat een aantal argumenten die op 
klinische ervaring en gezond verstand berusten, niet steeds ook mathe
matisch bewijsbaar zijn; 

— Dr. A.H.G.S. van der Ven, als representant van de Vakgroep Mathema
tische Psychologie van het Psychologisch Laboratorium van de Katho
lieke Universiteit van Nijmegen, voor zijn waardevolle adviezen en 
medewerking waardoor dankbaar gebruik gemaakt kon worden van de 
computer-faciliteiten van deze Universiteit en de hulp van de program
meurs, met name de heer J.M.L. Kuypers, die daarin een belangrijk 
aandeel hebben gehad; 

— Drs. J.F.A. Schreel van de Afdeling Ontwikkelingspsychologie van de 
Nijmeegse Universiteit, die mij royaal behulpzaam was bij het verzame
len van veel publikaties; 

— Het Bestuur van de Frentrop Stichting voor de verleende faciliteiten in 
verband met deze dissertatie; 

— Mejuffrouw A.J.G. Hochstenbach, directrice van 'St. Raphaël', die 
vanaf het begin door haar medewerking de uitvoering van het onder
zoek heeft mogelijk gemaakt en de groepsleiding die de gedragsbeoor
deling verzamelde; 

— Mejuffrouw R.L.H. Cremers, psychologisch assistente, voor haar jaren
lange medewerking en inzet bij niet alleen het onderzoek van de vaak 
moeilijk testbare kinderen en de wijze waarop zij er steeds weer in slaagde 
goed contact te leggen en de kinderen voor het onderzoek te motiveren, 
maar ook voor het typen van de, alleen voor ingewijden leesbare, versies 
van het manuscript; 

— Mevrouw J.M.M. Kuitenbrouwer-Maarschalkerweerd, psychologisch 
assistente, die nauwgezet een groot deel van het werk heeft verricht bij 
de zorgvuldige verwerking van de gegevens, waarvoor zij veel vrije tijd 
beschikbaar heeft gesteld; 
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— Mevrouw J.P.C.A. Karskens-Komen, van wie ik veel hulp heb onder
vonden in de eindfase bij het klaarmaken van het manuscript en de 
correctie; 

— Mejuffrouw M.J.J.A. Auping en Drs. A.H. Freriks, die mij geholpen 
hebben bij de samenstelling van de toelichting bij de gcdragsschaal en de 
vertaling van de samenvatting in het Engels; 

— De stafleden van 'St. Raphaël' voor hun interesse in dit onderzoek, met 
name Mevrouw Drs. S. de Jong-Nijholt voor haar commentaar op een 
aantal punten in een vroeger stadium van het manuscript; 

— Het Ministerie van Justitie, dat op advies van de Commissie voor Weten
schappelijk Onderzoek op het gebied van de Justitiële Kinderbescher
ming, financiële steun verleende aan een deel van dit onderzoek en de 
uitgave van deze publikatie. 

Driebuis, augustus 1972 P.F. Verdonck 
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Hoofdstuk I 

Rehabilitatie van het gestel 

'Ik meen derhalve, dat wij onder gestel hebben 
te verstaan, de som van alle eigenschappen van 
een mensch, lichamelijke en geestelijke, waar
door bepaald wordt de wijze, waarop zijn orga
nisme functioneert en op uitwendige invloeden 
reageert, onverschillig of die eigenschappen 
inhaerent waren aan het kiemplasma, dan wel 
tijdens het leven werden verkregen.' 

A. Hijmans van den Bergh 1918 

Sinds onheuglijke tijden hebben denkers zich bezig gehouden met de vraag 
naar de natuur van het levende. Steeds is er aandacht geweest voor het 
verband tussen geest en lichaam, vorm en materie, innerlijk en uiterlijk. 
Al in de oud-testamentische geschriften kan men verschillende — antro
pologische — visies aantreffen op de natuur van de mens en de verhouding 
tussen lichaam en persoon of ziel (Nelis 1970). In de klassiek-Griekse 
werken zijn verschillende opvattingen te vinden over de problemen van de 
levende natuur, waarbij vraagstukken over de zichtbare vorm, waarin het 
leven zich aandient, onderwerp van reflectie zijn geweest. Anders dan 
Democritus van Abdera, die het atomisme huldigde, beschouwden Aris
toteles, Plato en Pythagoras de vorm van de dingen niet als een accidens, 
maar als het meest wezenlijke, een inherent principe van het zijn (Sinnott 
1963). In verschillende varianten kan men al bij deze filosofen diverse 
beschouwingen aantreffen die tot uiting komen in hun verschillende inter
pretaties van de biologische en psychische aspecten van het mens-zijn. De 
verklaringen en opvattingen die daarover werden geformuleerd werden 
uiteraard uitgedrukt in termen en voorstellingen uit die tijd. De invloed 
van de toenmalige culturele, kosmische, wijsgerige en theologische ideeën 
en van de voorstellingen over het functioneren van de lichaamsvochten 
zijn daarin zonder moeite aanwijsbaar. Deze denkbeelden zijn van enorme 
invloed geweest op de vorming van de verschillende mensbeelden door de 
eeuwen heen. 

De filosofische en andere wetenschappelijke opvattingen, alsook tradities, 
hebben ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in de wetenschappelijke 
benadering van de mens en de vorming van mensbeelden (vgl. Reeves 
1958, Rutten 1970). Tot in onze tijd heeft het dualisme van Plato zijn 
invloed doen gelden. De rationalistische opvatting van Descartes met het 
markante onderscheid tussen de twee heterogene, antithetische substanties 
van het mechanische lichaam en de subjectieve, denkende geest blies het 
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oude dualisme weer nieuw leven in. Nog steeds is het Cartésianisme — 
door Binswanger 'das Krebsübel der Psychologie' genoemd — niet geheel 
overwonnen in het denken over de mens. Tot in onze dagen wordt de arts 
door zijn patiënt steeds uitgenodigd op 'Cartesiaanse' wijze te denken 
(Buytendijk 1965). In de levensloop van de psychologie blijken deze op
vattingen ook de empirische benadering van de mens te hebben beïnvloed. 
De fysiologische en psychologische aspecten werden steeds meer als afzon
derlijke en duidelijk begrensde gebieden beschouwd, die ieder preten
deerden eigen wetmatigheden te bezitten. De menselijke natuur werd naar 
positivistische opvatting gereduceerd tot een biochemisch organisme, een 
systeem van functies met een eigen stoffelijke dynamiek als gedrags-
bepalende oorsprong, waarin de energie — analoog aan het begrip kracht 
uit de fysica — beschreven werd als een spontaan agens (Buytendijk 1965). 
De groeiende kennis van de biologie, de fysiologie en neuro-anatomie leek 
een causaal-mechanistische verklaring van de levensprocessen te kunnen 
bevestigen. De psychologie belandde, via Bacon en Locke en de prag
matisch georiënteerde school van James, Lange en Dewey, in het materia
listisch monisme. Psychologie werd een mensloze menswetenschap, een 
'Psychologie ohne Seele'. Het sciëntisme, als voortzetting van het rationa
lisme, waarin natuurwetenschappelijke kennis werd verabsoluteerd, kon 
alleen waarde hechten aan wat in metrische en mathematische categorieën 
kon worden onderzocht en uitgedrukt. Mensen zijn volgens sciëntistische 
opvatting geen subjecten of personen, maar lichamen of liever lichamelijke 
krachten, functies in systemen van werktuigen en machines (Luypen 
1961). 

De reacties op het materialistisch monisme bleven niet uit. Caras (1853), 
die meer dan beschouwelijk te werk ging en de romantiek niet uit de weg 
ging, legde zijn kritiek neer in 'Symbolik der menschlichen Gestalt'. 
Klencke (1842) reageerde met 'Systhem der Organischen Psychologie' en 
ten onzent trachtte Heymans door het psychisch monisme alle verschijn
selen en al het stoffelijke als een epifenomeen vanuit een psychische oer
grond te verklaren. Wundt bestreed de mechanistische theorieën met zijn 
teleologische verklaring: psychische processen zijn doelgericht en worden 
vanuit een intern centrum gereguleerd. De 'Gestalt-theorie' kondigde met 
het begrip 'Gesamtsituation' een moderne totaliteitspsychologie aan. 
In de filosofie was het intcntionaliteitsbegrip en de fenomenologische 
methode doorgedrongen. De tendens om de markante scheiding tussen 
subject en object op te heffen groeide zienderogen. Sartre onderscheidt 
'mon corps pour autrui' , of het geobjectiveerde lichaam dat door de 
wetenschap wordt bestudeerd en 'mon corps pour moi ' , het lichaam dat ik 
ervaar als het mijne, als mijzelf. 

Het lichaam blijkt niet meer het exclusieve object van fysiologisch onder
zoek. 'Leib' en 'Körper' zijn niet identiek. In de filosofie van het lichaam
subject wordt door Merleau-Ponty het lichaam binnen de subjectieve sfeer 
gehaald. Het lichamelijk bestaan komt in het centrum van de belangstel
ling: Buytendijk, Linschoten, Van den Berg, Van Peursen, Prick en Van de 
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Loo leggen de nadruk op de zinscheppende aard van het lichaam. Het 
lichaam is zelf zingevende existentie, het lichaam is dialoog. De nadruk 
wordt gelegd op de factische eenheid van soma en psyche als geïntegreerde 
coëxistentiële totaliteit. Soma en psyche zijn in deze denkwijze geen af
zonderlijke substanties meer, maar slechts objectiveringsaspecten van de 
menselijke bestaanswijze (vgl. Van Peursen 1966). Het lichaam wordt niet 
meer beschouwd als een accidens van een geestelijk beginsel, maar als een 
structuur van mijn zijn. Als prefiguratie en schets van mijn existentie is 
mijn lichaam de mogelijkheidsvoorwaarde waarin de preferente responsie-
mogelijkheden zijn gegeven. Het lichaam fungeert als de steeds 'aanwezige 
mede-vormende factor welke invloed uitoefent op de intentionele gericht
heid' (Van de Loo 1952). Het lichaam is de incarnatie van de subjectivi
teit. Het lichaam is expressie. Het lichamelijk aspect is 'Ie corps comme 
une expression et parole' (Merleau-Ponty 1945) of —zoals Langeveld 
(1954) het aanduidt: het 'Semaphor unserer Person'. Buytendijk (1948) 
spreekt in dit verband van 'een weelderige demonstratieve zijnswaarde' en 
van de 'Darstellungswert' van het uiterlijk. 
Uit een aantal klinische studies blijkt dat het lichaam en met name de 
waarneming van het eigen lichaam een niet te onderschatten rol speelt in 
de wijze waarop de mens zich op zijn omgeving richt en in de ervaring van 
de ruimtelijke beleving. Het 'postural scheme' beschreven in de studies van 
Head en Holmes (1911), het 'Korperschema' van Schilder (1923), 
'L'image de notre corps' van Lhermitte (1939), het 'coenesthetisch 
bewustzijn' of de subjectieve lijfskennis, beschreven door Prick (1945) en 
het lichaamsschema van Frederiks (1961) werpen nieuw licht op het 
lateraal bewustzijn van de eigen lichamelijkheid en op de ervaring van het 
ruimtelijk waarnemen en de motoriek. 
Binnen het klinische kader was er door Freud gewezen op het verband 
tussen emotionele belevingen en bepaalde lichamelijke reactiepatronen. 
Niet alleen ontkende Freud de louter fysiologische oorsprong van de 
dromen, maar hij beschreef tevens de 'functionele' toestanden en 
lichamelijk-instrumentele stoornissen als gevolg van onverwerkte 
emotionele conflicten. De conversieverschijnselen, die zich op een voor de 
hysterische persoon zelf onverklaarbare en ongeweten wijze in het soma
tische manifesteren, werden verklaard door het mechanisme van de 
'symbolische Organsprache'. Ook al is Freud overtuigd van de psychogene 
oorsprong van een aantal somatische afwijkingen, toch beweert hij dat het 
ego voornamelijk een lichamelijk ego is (Freud 1927a). 
Anders dan Freud, en wel op basis van zijn theorie over orgaan-minder-
waardigheid, bespreekt Adler (1934) de 'Körperliche Auswirkungen 
seelicher Störungen'. 

In klinische zin blijkt het lichaam evenzeer een expressie-orgaan van de 
problematiek in het menselijk bestaan die niet op adequate wijze kan 
worden uitgedrukt. Deze primitieve, averbale expressie bedoelt Adler 
(1934) wanneer hij spreekt over het 'Organdialekt' als de bijzondere taal 
die het lichaam gebruikt en die de houding uitdrukt van het individu 
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tegenover de hem confronterende problemen. 
Gecombineerd met en beïnvloed door de wijsgerige denkwijze over het 
lichaam hebben deze inzichten de weg vrijgemaakt voor een heroriëntatie 
in de psychiatrie en de kliniek. Een meer antropologische, dat wil zeggen 
op de totale mens gerichte, visie vereiste niet alleen aandacht voor de 
somatische aspecten van het menszijn, maar evenzeer voor de daarmee 
verweven psychische en sociale factoren. In de klinische benadering werd 
de hiermee samenhangende psychosomatische denkwijze, in ons taal
gebied, voorgestaan door o.a. Bastiaans, Groen, Van der Horst, Prick en 
Pierloot. 

Ook in de antropologisch gerichte psychologie wordt steeds meer de 
nadruk gelegd op de bezielde lichamelijkheid, de saamhorigheid van 
lichaam en psyche en op de betekenis van het lichaam als gedragsconditie. 
Vanuit de taalpsychologie wordt gemeld dat bepaalde linguistische feno
menen eveneens afhankelijk blijken van het lichaam, waarvan Witte (1948) 
een uitvoerige studie maakte. Eerder had Cassirer (1923) er op gewezen 
dat bepalingen van plaats, in primitieve talen, niet door vóór- of achter
zetsels worden aangeduid, maar door zelfstandige naamwoorden die delen 
van het lichaam aangeven. Zo worden in sommige talen plaatsaandui
dingen zoals: voor, achter, opzij en boven, aangeduid door respectievelijk 
de zelfstandige naamwoorden: oog, hiel, arm en hoofd. In dit verband 
vermeldt Esser (1963) nog op grond van een Engels taalonderzoek door 
Wright, dat de frequentie van bepaalde woorden die een lichaamsdeel 
aanduiden overeenkomst vertoont met de senso-motorische 'belangrijk
heid' van die lichaamsdelen. 

De bezielde lichamelijkheid, zo wordt in de psychologie gesteld, wordt 
geacht niet alleen ten grondslag te liggen aan de sensitieve ervaringen, maar 
evenzeer aan de overige cognitieve functies, de taal, de intelligentie en de 
motoriek. De receptiviteit voor het inviterend appèl en de reagibiliteit op 
uitdagende 'prikkels' die ons emoveren zijn conditioneel met ons lichaam 
verbonden. Het ondoordachte en prereflexieve contact met de omgeving, 
via het bemerken, het actieve waarnemen en hogere vormen van cognitieve 
functies alsook de emotionaliteit, blijken niet slechts in hoge mate afhan
kelijk van onze lichamelijkheid, maar worden daardoor zelfs medebepaald. 
Niet alleen in het informatief en agerend functioneren speelt de lichame
lijkheid een belangrijke rol, maar het lichaam is een grondvoorwaarde voor 
alle betrekkingen met de wereld en de medemens. Ook in de extra-linguale 
communicatie met de medemens fungeert het lichaam — dank zij de 
psychomotore en neurovegetatieve mogelijkheden — als een expressief 
medium. In de dialectiek en wisselwerking met de omgeving wordt het 
pre figuratieve model van de persoonlijkheid en het inchoatieve wereld-
ontwerp — al dan niet, geheel of deels — gerealiseerd. Deze geprefigureerde 
persoonlijkheid wordt al in de stoffelijke zijnswijze manifest. 
Vanuit ontwikkelingspsychologisch standpunt werd — los van het geloof 
in een erfelijke aanleg van aangeboren gedragsfactoren — de betekenis van 
de verschillende variaties van de lichaamservaring en het lichaamsbesef 
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onderstreept. Levensbehoeften, genoegen en ongenoegen, vermoeidheid en 
pijn worden door het jonge kind al vroeg aan het lichaam ervaren. De 
verschillende ontwikkelingspenoden gaan niet alleen gepaard met een 
veranderend lichaam, maar blijken ook samen te gaan met belangrijke 
wijzigingen van het Iichaams- en het ik besef (vlg. Stone en Church 1969, 
Galon 1953, Beets 1958, Tanner 1968). Omdat het lichaam 'de prefigura
ties van bepaalde betekenissen met betrekking tot de wereld in zich vervat 
houdt ' , zo stellen Galon en Pnck (1962), wordt het lichaam als organisme 
zelfs 'als antérieur aan de karakterontwikkeling' beschouwd. 
Het lichaam, ¿o mogen we besluiten, is niet meer het exclusief eigendom 
van de biologische wetenschappen noch louter voorwerp van wijsgerige 
reflectie. Aan het lichamelijk bestaan zijn naast somatische en medische 
aspecten, niet minder belangrijke psychologische, pedagogische en sociaal-
culturele aspecten te onderscheiden. 

Ook in de antropologisch georiënteerde psychologie is de rehabilitatie van 
het gestel inmiddels een feit geworden. 





Hoofdstuk II 

Weerstand tegen en pleidooi voor 

constitutietypologie 

'It is time the pendulum started swinging back 
from an exclusive preoccupation with social 
causes to an appropriate appreciation and un
derstanding of biological causes'. 

HJ. Eysenck 1967 

Het lijdt geen twijfel dat men van oudsher een samenhang tussen bepaalde 
lichamelijke en persoonlijkheidseigenschappen als vanzelfsprekend heeft 
aanvaard. 
Van alle tijden heeft de populaire opvatting geloof gehecht aan de demon
stratieve waarde van fysieke karakteristieken in relatie tot bepaalde 
persoonlijkheidskenmerken. Al bij de Grieken werden, op grond van con
crete ervaringen uit het leven van alledag, verbanden gelegd tussen — 
partiële en geïsoleerde — kenmerken van de lichaamsbouw en gedrags
eigenschappen. 

Poëten en schrijvers formuleerden lang voor de geboorte van de acade
mische psychologie een — zij het vaak simpele — congruente samenhang of 
een gestalte-verwantschap tussen de fysieke gesteldheid en het leven en 
handelen van hun personages. 
Chorus (1968), sprekend over deze samenhang, zegt: 'De correspondentie 
van uiterlijk en innerlijk, de opvatting dat wat 'binnen' leeft zich weer
spiegelt in het uiterlijk, is vanzelfsprekend geweest voor alle mensen die in 
een gemeenschap leefden. Zonder een dergelijke impliciete overtuiging en 
zonder de in de regel ervaren juistheid ervan is geen menselijke samen
leving mogelijk. Een blozen van schaamte, een fronsen van het voorhoofd 
bij verbazing, maar ook een 'lang' gezicht bij ontevredenheid en opgetrok
ken mondhoeken bij vreugde — dat alles is altijd direkt herkend als on
middellijk evidente samenhang of liever: eenheid met betekenis. En dat 
blijft evident, ook al kan de lach geveinsd, de droefheid gespeeld zijn. Die 
misleiding is alleen mogelijk omdat de regel meestal opgaat.' De auteur 
ziet de fysiognomie, het gezicht en het hele uiterlijk, als een vanzelf
sprekend en onmisbaar element van het menselijk verkeer: 'iedereen ziet, 
neemt waar, interpreteert de andere mens 'fysiognomisch', d.w.z. naar zijn 
uiterlijk, zijn uitdrukking, zijn mimiek, zijn manier van staan, lopen en 
bewegen.' 

Niet alleen in het verleden leefde deze intuïtieve evidentie over het ver
band tussen bepaalde vorm- en gcdragskenmerken. Ook in onze samen-
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leving berust een deel van de sociale interactie op een evidente herkenning 
van de mimische taal. Het blozen en huilen van iemand - hoewel met als 
mededeling bedoeld — drukken de betrekking uit tot de wereld en ver 
raden een stcllingname die zelden misverstaan wordt (vgl. Fnjda 1958). 
Gevoelservaringen kunnen als habi tude fysiognomische trekken bijvoor 
beeld het langdurig geleden verdriet ongewild demonstreren. De zelf
presentatie in de fysiognomiek, de mimiek en pantomimiek spelen in de 
ontmoeting tussen mensen een niet onbelangrijke rol. Carrel (1935) 
beweerde· 'Each man is characterized by his figure, his way of carrying 
the aspect of his face. Our outward form expresses the qualities, the 
powers of our body and our mind.' 

Dc psychologic van vandaag lijkt echter weinig belang te hechten aan 
dergelijke uitspraken. Behalve de expressies die doorgaans direkt en 
spontaan in de dagelijkse omgang verstaan worden, herkent men ook in de 
pathologie een aantal waarneembare karakteristieken van het somatisch en/ 
of psychisch (dys-)functioneren, die 'op het eerste gezicht' van de patient 
kunnen worden 'afgelezen.' Ondanks de vooruitgang van het diagnostisch 
instrumentarium zou geen arts de visuele techniek van de klinische blik 
willen missen. 

In de huidige geneeskunde en psychologie wordt de ondeelbare menselijke 
werkelijkheid niet meer verdeeld in twee afzonderlijke gebieden, al betrof 
het duidelijk af te bakenen territoria. Dit impliceert echter niet dat er in 
de theorie en praktijk voldoende belang gehecht zou worden aan de m 
structieve betekenis van hchaamsbouwkenmerken Dit blijkt onder andere 
uit het feit dat m de psychologische en in de medische en psychiatrische 
benaderingen de bestudering van de vormaspecten slechts sporadisch syste
matisch gebeurt, laat staan als onderdeel van een klinische discipline ook 
wordt toegepast. 

Uit eigen ervaring kunnen wij meedelen dat er in de afgelopen tien jaar in 
de rapportages van ongeveer vierhonderd aanvragen voor residentiele be
handeling in het instituut St. Raphael slechts twee keer een methodische 
aanduiding van de lichaamsbouw werd vermeld. In niet meer dan vijf 
gevallen was sprake van een mogelijke relatie tussen geconstateerde ge 
drags- en morfologische aspecten. 

In de vele contacten vanuit ons werk met artsen is ons eveneens gebleken 
dat er blijkbaar weinig aandacht wordt besteed aan individuele karakteris
tieken van de lichaamsbouw. Van een gedegen training in het systematisch 
registreren van dc lichaamsbouw tijdens de medische opleiding bleek bij 
allen, die wij daarover gevraagd hebben, geen sprake. 

Als illustratie van de bovenstaande bewering vermelden we de resultaten 
die Sheldon ons meedeelde van een door hem in 1964 gehouden enquête 
onder 200 Amerikaanse psychiaters. Benieuwd naar de aandacht en tijd 
die gedurende dc opleiding aan de verschillende disciplines en vakken werd 
besteed, werd gevraagd in hoeverre het onderwerp van de morfologische 
variabiliteit in dc medische colleges en de psychiatrische opleiding werd 
behandeld. Uit de antwoorden van de/c 200 respondenten, die опцс ссг 
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acht jaar medische opleiding hadden genoten, kwam vast te staan dat alle 
psychiaters wel één 'lecture' hadden gekregen waarin morfologische ver
schillen werden behandeld. Enkelen hadden tijdens hun universitaire op
leiding ongeveer twintig uren gehoord over algemene theorie en methodo
logie van het somatotyperen (het gemiddelde bedroeg niet meer dan drie 
uur), terwijl slechts zes van hen een cursus hadden gevolgd waarin de 
antropometnsche benadering van de lichaamsbouw werd behandeld Van 
de 200 psychiaters bleken er drie een 'seminar' gevolgd te hebben waarin 
vraagstukken en methodieken van constituticpsychologie aan de orde 
werden gesteld. 

Al beschikken wij' niet over resultaten van een dergelijke enquête hier te 
lande, toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de medische 
opleiding in ons land momenteel eveneens weinig aandacht aan dit onder
werp besteedt. In ieder geval hebben wij er in de praktijk weinig van 
gemerkt. Wij hebben het sterke vermoeden dat er ook m de kliniek weinig 
systematische aandacht wordt besteed aan de morfologische variabiliteit 
van patiënten. In een recent proefschrift over automutilatie (Yap 1970) 
konden wij in de weergave van brieven en beschouwingen van verschil
lende psychiatrische klinieken over de beschreven patiente, niet één aan
duiding van de lichaamsbouw vinden. Alleen in de beschn|ving van de 
algemene indruk bij een psychologisch onderzoek wordt melding gemaakt 
van 'een asthene, graciele lichaamsbouw.' 

Dat er ook in de psychiatrische literatuur weinig aandacht wordt gewijd 
aan verschillen in lichaamsbouw is zonder twijfel. Deze overtuiging wordt 
bevestigd door uitspraken van auteurs zoals Skottowe (1965) die beweert 
dat daaraan, verrassend genoeg, weinig aandacht geschonken wordt in 
psychiatrische handboeken, hetgeen — volgens de auteur — waarschijnlijk 
een gevolg is van tegenstrijdigheden rond de techniek en de mate \an 
covariatie tussen psychiatrische ziektebeelden en de lichaamsbouw. Slater 
(1950) spreekt over '... an increasing tendency among clinicians to 
minimize the effects attributable to genetica! causes, and to teach a 
psychiatry in which they receive little or no mention' , maar, zo voegt de 
auteur er aan toe: 'In its one sidedness this development is not healthy' 
(o.e. pag. 25). Freyhan (1947) acht de positivistische ideologic verant
woordelijk voor de groeiende neiging om constitutionele aspecten in de 
psychiatrie te onderwaarderen en te ontkennen. Volgens de auteur zi|n 
deze factoren een actueel taboe geworden in de psychiatrische discussies 
waar men neigt naar ' the extreme pole of pan-cnvironmentalism' (o.e. рац 
128). In verband met de psychiatrische kliniek merkt Van der Waals 
(1958) op dat vele onderzoekers, vooral in Amerika, de betekenis van 
invloeden, die de vorming van goede kmd-oudcr relaties belemmeren, zo 
hoog aanslaan dat zij voor het constitutionele gezichtspunt nauwelijks 
meer enige belangstelling kunnen opbrengen. Waarschijnlijk is dit ook de 
reden waarom in de laatste editie van 'Child Psychiatry' (Kanner 1972) 
aan het morfotypologisch onderzoek van de laatste dertig jaar geen aan
dacht wordt besteed. 
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In het forum van de psychologen is het blijkbaar weinig anders gesteld. 
Hier is er duidelijk meer weerstand tegen dan interesse te bespeuren voor 
het vroeger zo attractieve onderwerp. Hall en Lindzey (1966) merken 
dienaangaande op: '... we find few psychologists in this country who show 
much interest in this problem' (o.e. pag. 336). Parnell (1958) is van 
mening dat men zich bij de studie van het menselijk gedrag in het alge
meen meer op psychische deelaspecten heeft gericht: 'Man has concen
trated much greater effort on the analysis of his mind than on measuring 
the more tangible features of his existence.' Ook Walker (1962) con
stateert onder psychologen een gering enthousiasme ten opzichte van deze 
materie: 'Psychologists have generally been more cautious in accepting 
such relations.' Het feit dat ook in de meeste onderzoeken naar het zelf-
concept geen aandacht werd besteed aan het lichaam, brengt Fisher 
(1970) tot de uitspraak dat '... the absence of the 'body' from most self 
concept formulations represented an overzealous reaction against biologi
cally oriented theories of behavior' (o.e. pag. 602). Sprekend over de 
samenhang tussen de constitutie en delinquent gedrag zeggen Cortés en 
Gatti (1972): 'We are very aware that it is difficult for many sociologists 
and psychologists to accept the idea that a condition so strictly 'social' as 
criminality and delinquency may, even very indirectly, have something to 
do with heredity and constitution. This reluctance comes in part from a 
narrow understanding of the genetic or biological hypothesis' (o.e. pag. 
31). 

Naast deze gebrekkige belangstelling van psychologen voor lichamelijke 
aspecten in samenhang met gedrag, blijkt er bovendien in de sociale weten
schappen een verwaarlozing en impopulariteit van type-onderzoek in het 
algemeen, al zijn er onvoldoende redenen om deze verminderde aandacht 
te rechtvaardigen (Boon van Ostade 1971). 

Vraagt men zich af waarop dit 'anti-constitutie-klimaat' — de term is van 
Woltring (1965) — berust, dan blijken daarvoor een aantal gefundeerde 
bezwaren aanwijsbaar. Deze bezwaren betreffen de bedenkingen tegen de 
overtuiging van het primitieve denken, waarin aan geïsoleerde lichamelijke 
karakteristieken analoge persoonlijkheidseigenschappen werden toege
kend. Niet ongeestig wordt over deze nai'eve verwantschap tussen lichaam 
en ziel al geschreven door Aristoteles in zijn 'Physiognomica'. Ook in een 
werk zoals 'Fisionomia del Huomo' van Porta (1652) treft men een aantal 
komische voorbeelden van de simpele gedachtengang over een correspon
dentie tussen de vormaspecten en daaraan beantwoordende gedrags
karakteristieken van dieren met analoge structurele aspecten (vgl. Chorus 
1968, Vannier 1948, Kiener 1965, Buttkus 1970). Omdat - bijvoorbeeld -
de koninklijke en moedige leeuw een fors voorhoofd, manen, een brede 
neus en een grote mond heeft, kunnen — volgens Aristoteles — haarrijke 
mensen met brede neus en grote mond eveneens moedig en koninklijk 
zijn. In 'La typologie et ses appUcations thérapeutiques' van Vannier 
(1949) kan men een aantal geïllustreerde voorbeelden aantreffen van de 
vormverwantschap tussen kop en hoofd en daarmee corresponderende 
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eigenschappen van dieren die mensen met analoge vormen zouden bezit
ten. 
Het is vanzelfsprekend dat dergelijke metaforen en beeldspraak in 
gelijkenis zoals: gekrulde haren en gekrulde zinnen, een spitse neus en een 
scherp verstand, meer de lachlust opwekken dan tot nadenken stemmen. 
Naïeve opvattingen over zulke fysiognomische kenmerken in relatie tot 
gedragseigenschappen zijn ook te vinden in Lavater's 'Essais physiogno-
miques' (1772) en in werken uit de 18e en 19e eeuw. Voorbeelden daar
van kan men aantreffen in het werk van Gall en Spurzheim (1810-1819), 
dat werd uitgegeven onder de veelbelovende titel: 'Anatomie et physiolo
gie du système nerveux en général et du cerveau en particulier avec des 
observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intel
lectuelles et morales de l 'homme et des animaux par la configuration de 
leur têtes. ' Ook de poging tot vernieuwing van de typenleer door Cams 
(1853) moet van de nodige vraagtekens worden voorzien. Zijn 'Symbolik 
der menschlichen Gestalt' heeft desondanks de leer van Klages mede be
ïnvloed. Zelfs honderd jaar later zou Eckstein (1956) — ondanks de toe
nemende kritiek — de morfopsychologische leer van Cams, maar nu in 
combinatie met de principen van Kretschmer, voortzetten. Ook de werken 
van Huter (1861-1912) en Cassirer (1923) getuigen van een te eenzijdige 
benadering omdat getracht werd de mens te typeren met behulp van een al te 
zeer beperkte symptomengroep. 

De bovengenoemde werken zijn doorspekt met generaliserende conclusies 
die aan bepaalde waarnemingen werden ontleend. Deze onttrekken zich 
grotendeels aan een wetenschappelijke benadering en liggen daardoor meer 
op het gebied van geloof en bijgeloof. Bij gebrek aan feitenmateriaal steeg 
het aantal speculatieve geschriften omgekeerd evenredig. Ook de be
weringen van onderzoekers uit 'de gouden eeuw' van de typologieën, zoals 
Rostan (1824), Beneke (1878), Di Giovanni (1891), Lombroso (1907), 
Viola (1933), Pende (1935) en Kretschmer (1921) bleken niet voldoende 
wetenschappelijk gefundeerd. De door Kretschmer en Sheldon vermelde 
hoge correlaties tussen morfologische en gedragseigenschappen en hun 
onderzoekmethoden zijn ons inziens eveneens debet aan het in discrediet 
raken van morfotypologisch onderzoek in relatie tot gedrag. 
Maar er zijn nog meer oorzaken aan te wijzen. Van sociologisch standpunt 
werd, wellicht onder invloed van Lamarck, gewezen op de onschatbare 
betekenis van .de omgevingsfactoren voor de ontwikkeling en het gedrag 
van de mens. Vanuit deze hoek werd de focus van de aandacht meer 
gericht op gedragsverandering dan op consistente individuele persoonlij k-
heidseigenschappen. 

Het behaviorisme in de psychologie zette zich scherp af tegen het 
genetisch determinisme. De afweer resulteerde in de nimmer geluwde 
strijd rondom de controverse tussen 'nurture ' en 'nature' . De publikaties 
op dit gebied laten de zorgvuldige lezer in het onzekere over de vraag of de 
twistende vóór- en tegenstanders een wetenschappelijke discussie voor 
ogen hebben, ofwel of zij om ideologische principen strijd voeren. 
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De ideëen van de 'environmentalists' werden niet toevallig vooral populair 
in Amerika en de Sowjet-Unie. Deze opvattingen zijn, volgens Haronian 
(1963), typisch geassocieerd met deze anti-aristocratische samenlevingen, 
waar de revolutionaire ideologie nog steeds voortleeft. Daarin leeft, vol
gens de auteur, de karikaturale gedachte dat iedereen gelijk is en alles kan 
bereiken als hij maar intens en consistent gemotiveerd is om dat na te 
streven. Ook Hall en Lindzey (1966) en Lindzey (1967) menen factoren 
te kunnen aanwijzen die de bedoelde algemene afweer en de 'persistent 
myopia' van Amerikaanse beoefenaren van de gedragswetenschappen ten 
aanzien van de samenhang tussen fysieke en psychologische aspecten, ver
klaarbaar maken. Belangrijk achten zij het zogenaamde bij-produkt van de 
Amerikaanse democratie — de protestantse ethiek en het dogma van de 
'self-made man' — dat ten grondslag ligt aan de fanatieke afwijzing van een 
naturalistisch determinisme. Volgens deze auteurs is het geenszins te ver
wonderen dat de overtuigingen van genetisch bepaalde gedragskarakteris
tieken weinig bijval hebben gevonden vanuit het optimistisch 'environ-
mentalism' van de Amerikaanse psychologie. Bovendien beweert Lindzey 
(1965, 1967) dat er naast het algemene verzet bij Amerikaanse psycho
logen tegen de studie van het gedrag in relatie tot morfologische karak
teristieken, vooral een sterke weerstand leeft tegen de on-conventionele 
literaire stijl van Sheldon. Dit zou de aanleiding zijn voor de gegroeide 
overtuiging dat de studie van de lichaamsbouw in de ogen van velen een 
'unsanitary practice' is geworden. 

Wellicht zijn de gevoelde bezwaren toch van meer fundamentele aard, 
zoals wij in hoofdstuk IV nog zullen uiteenzetten. 
Niettegenstaande de genoemde weerstanden en afweer tegen het aan
vaarden van een covariatie tussen somatische en psychische kenmerken, 
blijkt dat meer dan 2500 jaar de overtuiging is blijven voortleven van een 
samenhang tussen het fysieke uiterlijk en psychische karakteristieken. 
Hoewel het enthousiasme door kritisch onderzoek in later tijden is afge
nomen, is de basis voor het idee van die samenhang blijven bestaan en 
voortleven. Het kritisch-wetenschappelijk toetsingsonderzoek heeft even
min aan die blijkbaar diep verankerde volksovertuiging van alledag weinig 
kunnen veranderen. Het geloof in het idee dat de vorm de inhoud 
representeert is blijven bestaan. Nog steeds wordt het innerlijke in het 
uiterlijke vermoed. 

Persoonlijk zijn wij van mening dat een aantal weerstanden tegen het 
aanvaarden van een samenhang tussen lichaamsbouw en persoonlijkheids-
karakteristieken inderdaad gebaseerd zijn op een algemene afwijzing van 
een biologisch georiënteerde gedragstheorie. De acceptatie van een erfelijk 
bepaald structureel kader, waarin de menselijke mogelijkheden en beper
kingen in interactie met het milieu al dan niet gerealiseerd worden, wordt 
ook nu nog meermalen ervaren als een inflatie van de soevereine geeste
lijke vrijheid. Een overaccentuering van een 'fataal noodlot ' van de aanleg 
en een door een biologische matrix gedicteerd gedragspatroon is voor 
velen zo niet een angstaanjagende, dan toch een onaangename gedachte. 
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Daartegenover staat weer de Schicksalanalyse van Szondi (1968) die dit 
probleem niet uit de weg gaat. Vooral de romantische naturalisten 
(Rousseau) verzetten zich fel tegen dergelijke opvattingen. 
Daarnaast heeft een niet minder ongemotiveerde, maar wel optimistischer, 
visie van het radicaal milieudeterminisme — met een onbeperkt geloof in 
het effect van leren en gewoontevorming — gemakkelijker aansluiting ge
vonden bij de vigerende sociale ideologie. Ook de zucht naar experimen
tele verificatie van de Objectiverende' menswetenschappen heeft de 
belangstelling voor een samenhang tussen — een moeilijk objectief 
analyseerbaar totaal van — vormeigenschappen en persoonlijkheidsken
merken naar de achtergrond verdrongen. Wat Chorus (1968) in dit ver
band over de fysiognomiek beweert, is, mutatis mutandis, ook van toepas
sing op de beoordeling van de lichaamsbouw. Ook in de morfologie gaat 
het om 'Gestalten' van een verschijningsvorm als totaal, om gehelen van 
een geordende samenhang, die moeilijk geanalyseerd kunnen worden en 
methodisch moeilijk 'grijpbaar' zijn. Daarom wellicht heeft ook de op
komst en groei van de antropometrie (Viola 1933) het morfotypologische 
onderzoek geleidelijk aan verdrongen. De meer op intuïtief-klinische 
observatie gebaseerde constitutietypen moesten plaats ruimen voor een 
somatometrische analyse van vormeigenschappen. 

De groeiende scepsis van de empirische wetenschappen heeft stellig bijge
dragen tot zorgvuldiger en kritischer onderzoek. Mede daardoor werden — 
terecht — speculatief overdreven generalisaties en dwaze uitwassen, die 
door vulgariserende publikaties en praktijken van 'diagnostische' charla
tans zo populair waren geworden, verworpen. Daardoor kon ook de gepos
tuleerde, absolute verwantschap tussen fysieke en gedragskenmerken als 
fabelachtig karikatuur van de integrale somatopsychische werkelijkheid, 
van de hand worden gewezen. Ongetwijfeld is deze 'ontmythologisering' 
een belangrijk winstpunt. Wellicht heeft ook de toenemende impopulari
teit van de karakterologieën — waarin het karakter als een statisch gegeven 
van een individueel constante gedragswijze werd beschouwd zoals bijvoor
beeld bij Jung, Kretschmer, Heymans-Wiersma — de groeiende afwijzing 
door psychologen van constitutie- en morf o typologisch onderzoek in de 
hand gewerkt. 

Een al te rigoureus afwijzen van een van idle tijden evidente ervaring van 
verwantschap tussen morfologische en psychologische karakteristieken — 
veelal op grond van geringe samenhang tussen ál te geïsoleerde variabelen 
— impliceert echter het risico zinvolle mensenkennis te negeren. 

Pleidooi voor constitutietypologie 

Het zou niet juist zijn uit de geringe interesse van psychologen voor consti
tutionele parameters in het algemeen en voor morfologische eigenschap
pen in relatie tot gedrag te concluderen dat lichamelijke kenmerken in het 
geheel niet betrokken zouden worden in bijvoorbeeld de klinische of 
ontwikkelingspsychologische praktijk. Impliciet gebeurt dat natuurlijk 
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wel. Van een expliciete en systematische toepassing is ons inziens echter 
doorgaans geen sprake. Dit is des te opvallender omdat er wel en steeds 
meer in publikaties wordt gewezen op psychologische implicaties en het 
belang van morfologische variabiliteit in relatie tot zelfwaarneming, zelf
beeld en sociale omgang. 

Om verschillende redenen willen wij pleiten voor het betrekken en inte
greren van systematische informatie van de lichaamsbouw, als een belang
rijk aspect van het gestel, in de klinische psychodiagnostiek. 
Wij zijn van mening dat de onverbrekelijke twee-eenheid van de menselijke 
werkelijkheid ook in de persoonlijkheidsdiagnostiek meer toegepast kan 
en moet worden. In de studie van het gedrag kan ons inziens meer 
rekening gehouden worden met de in het organisme gefundeerde gedrags-
voorwaarden en preferente responsiemogelijkheden op situaties, die de 
interactie tussen de mens en zijn wereld medebepalen. Psychologen zijn 
immers voor alles geïnteresseerd in de specifiek menselijke geaardheid. Het 
menselijk gedrag kan slechts worden verstaan vanuit de 'Einstellung' of 
intentionaliteit, waarvan wordt aangenomen dat daartoe ook fundamen
tele radicalen in de vitaal biologische sfeer gerekend moeten worden (vgl. 
Groen 1953). Van deze specifiek menselijke geaardheid hangt het af in 
hoeverre objectief gegeven, exogene factoren zinvol kunnen zijn voor de 
mens en inhoeverre deze zijn gedrag al dan niet zullen beïnvloeden. Het 
betekenisvolle karakter van de gepercipieerde omgeving is niet alleen van 
belang voor het uitlokken en bepalen van het gedrag bij dieren (Von 
Ucxkühl), maar eveneens wordt aangenomen dat ook bij mensen verschil
lende effecten van dezelfde stimuli samenhangen met genotypische 
variaties (vgl. Lorenz 1966). Vast staat dat individuele reactiewijzen en 
verschillen in intensiteit van reageren op uitwendige invloeden, niet exclu
sief door dergelijke stimuli bepaald worden, maar eveneens door inwen
dige factoren of condities van het organisme zelf. Eveneens is bekend dat 
de verscheidenheid van de aanpassingsmogelijkheden binnen bepaalde 
grenzen beperkt is. 

Wel leeft de overtuiging dat zowel de in de biologische organisatie aan
wezige disposities en de exogene factoren het gedrag etiologisch bepalen. 
Maar de integratie van lichamelijk-structurele aspecten en persoonlijkheids
kenmerken gebeurt slechts sporadisch omdat beide facetten, als deel
aspecten, te veel gesepareerd en te partieel benaderd worden. Cortés en 
Gatti (1972) citeren in dit verband Allport (1960) die zich als volgt uit
drukt: 'Indeed, the entire relation of genetics to the temperamental 
foundations of personality is still unexplored territory. The time is fast 
approaching, however, when psychologists who have banked so heavily 
upon the forces of the environment in fashioning personality will have to 
devote an equivalent amount of energy to the study of the inborn climate 
of personality. Until they do so, a false picture of human nature will 
prevail' (o.e. pag. 6). 

Sprekend over het biologisch mensbeeld zegt Rutten (1970): 'De verschil
len tussen de mensen en de gevarieerdheid van menselijke gedragswijzen 

14 



zijn zeer groot. Toch blijven ze binnen een zekere limiet. Hoe is die 
biologische matrix van de mens, de stam (incl. zijn biologische rijping) van 
de tendenties en de capaciteiten waarvan zijn gedragswijzen blijk geven? 
Het ontmaskeren van de gedragingen tot wat in de grond de menselijke 
soort typeert, wordt primair als een taak van de biologie gezien. Het is een 
opgave van biologie en psychologie samen. Als psychologen in de biolo
gisch vastgelegde aktiviteit met hun begrippen en methoden het specifiek 
menselijke naar voren halen, doen zij bepaald geen overbodig werk.' 
Wanneer wij dan pleiten voor meer synthese en integratie van somato-
morfologische en psychologische aspecten in de klinische en ontwikke
lingspsychologische benadering, dan gaat het ons niet om een antiek, 
causaal deterministisch model nieuw leven in te blazen. Ook niet om de 
vraag of een gegeven gedrag óf door factoren, samenhangend met het 
biologisch substraat, óf door milieufactoren bepaald wordt. Waar het ons 
om gaat is het probleem op welke wijze aanleg- en omgevingsfactoren 
samenwerken in het tot stand komen van een bepaalde gedragswijze. 
Het behoeft geen betoog dat een louter psychodiagnostische benadering 
van verschillende ontwikkelingsvarianten bij kinderen met geretardeerde of 
geaccelereerde groei, de psycholoog niet in staat stelt zich een juist 
persoonlijkheidsbeeld van zulke kinderen te vormen. Het is niet mogelijk 
het dikwijls met deze groei fenomenen samenhangend deviant gedrag, de 
persoonlijkheidsproblemen of excessieve puberteitsproblematiek inzich
telijk te verklaren, waarop een waardevol advies gesteund moet zijn. Dit 
geldt ook met betrekking tot velerlei vragen over persoonlijkheids
problemen, gedragsmoeilijkheden en mogelijkheden van probleem
kinderen. Vooral in zulke situaties blijkt dat diverse test-methodieken 
slechts op een schijn-validiteit kunnen bogen. 

Niet alleen met betrekking tot diagnostische, maar daarmee samenhangend 
ook ten aanzien van prognostische uitspraken over bijvoorbeeld ontwikke
lingsmogelijkheden, tolerantie voor bepaalde maatregelen, adequate be
ïnvloeding voor de zelfontplooiing en psychotherapeutische indicaties, 
beschikken we doorgaans niet over toereikende informatie vanuit het test-
diagnostisch arsenaal. In zulke gevallen kan de kennis van de morfolo
gische variaties de psycholoog mogelijk beter op het spoor brengen van 
gedragsdeterminanten en individuele gedragsmogelijkheden. 

Twaalf jaar klinisch werk met moeilijk opvoedbare kinderen suggereerde 
ons een aantal problemen rond het algemene thema: kan het systematisch 
betrekken van specifieke kenmerken van het gestel in het persoonlijkheids
onderzoek, relevante en valente informatie opleveren voor de clinicus en 
de ontwikkelingspsycholoog? 
Meer bepaald kunnen de volgende vragen worden gesteld: 
1. Is het mogelijk om ook bij kinderen, door middel van een somatoscopi-
sche methode, tot een realiteitsgetrouwe taxatie van karakteristieke vorm-
eigenschappen te komen? 
2. Op welke betrouwbare wijze kan, bij kinderen, een eventuele samen-
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hang tussen lichaamsbouw en gedrag vastgesteld worden? Meer nog, is dit 
bij moeilijk opvoedbaren mogelijk, ondanks de ongunstige milieufactoren 
waarvan de voorgeschiedenis in een aantal gevallen melding maakt? 
3. Stelt de eventueel geconstateerde covariatie ons ook in staat om 
systematisch verzamelde gedragskennis klinisch beter te exploreren en te 
verklaren, waardoor de individueel verschillende belevingsmodaliteiten en 
de eigenaardigheden van het gedrag meer inzichtelijk worden? Met andere 
woorden: kan het betrekken van de morfologie in het persoonlijkheids
onderzoek de psychodiagnosticus inlichten, bijvoorbeeld over de actiebe
reidheid, de wijze van reageren, de mate en de aard van aanpassing, de mate 
van defensie en weerbaarheid en van tolerantie en kwetsbaarheid? Kun
nen ook gedrags- en aanpassingsstoomissen in deze context beter begrijpe
lijk worden? 

4. Welke praktische conclusies kunnen wij daaraan verbinden? Is het 
mogelijk, dank zij een genuanceerde kennis van de lichaamsbouw, tot een 
betere beslissingsstrategie en een meer geldige gedragspredictie te komen, 
waardoor de prognose en het advies waardevoller worden voor bijvoor
beeld de psychosociale hulpverlening, zodat op deze wijze ook meer 
adequate beihvloedingsmogelijkheden opgespoord kunnen worden, gericht 
op gedragsverandering? 
5. Zijn er, met het oog op de preventie, bepaalde omstandigheden of 
pedagogische maatregelen aan te merken als begunstigend of schadelijk 
voor de gedragsontwikkeling van een kind met bepaalde lichaamsbouw-
kenmerken? Kan het geïntegreerd morfologisch onderzoek een bijdrage 
leveren in het opsporen van positieve en negatieve factoren die, als niet 
obligate condities, de zelfverwerkelijking kunnen bevorderen of belem
meren? 
Het is duidelijk dat deze reeks vragen uiteindelijk de gehele psychologie 
regardeert. Ons gaat het hier om de vraag: kan morfologische informatie 
bijdragen tot een betere diagnostiek en hulpverlening aan het gedrags
gestoorde kind. 

Omdat wij de individuele gedragsvoorwaarden beter willen begrijpen door 
het betrekken van het lichamelijk aspect in de klinische benadering, heb
ben wij binnen het constitutioneel referentiekader gekozen voor een 
morfologische approach. Deze keuze berust op de assumptie dat de 
lichaamsbouw een aanschouwelijk gegeven structuur is van de constitutie 
die zich in de lichaamsvorm openbaart. 
Het valt buiten het kader van deze studie de verschillende opvattingen 
over en definities van het begrip constitutie te behandelen. Geïnteresseer
den worden verwezen naar de betreffende literatuur waarin een groot 
aantal divergerende omschrijvingen en een veelvuldig misbruik van deze 
term aangetroffen kunnen worden. 
Bij de bestudering van de publikaties van onder anderen Viola, Di Giovanni, 
Kretschmcr, Zeller, Conrad, Sheldon en Parnell is het ons opgevallen dat 
de verschillende definities niet alleen verwarring wekken, maar tevens dat 
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daardoor meermalen aanleiding wordt gegeven tot discussies over begrip
pen zoals: endogeen, somatogeen, exogeen, genetische en fenotypische 
factoren en over erfelijk bepaalde en vroeg kinderlijk verworven aspecten 
van de constitutie. 

Wanneer we het begrip constitutie hanteren dan gaan we daarbij in grote 
lijnen uit van de door Prick (1958, 1963) gegeven omschrijving, waarin de 
term gestel of constitutie beschouwd wordt als een gepostuleerde groot
heid, een pragmatische verzamelnaam dus voor het individueel complex 
van de in de vitaal-biologische sfeer erfelijk bepaalde mogelijkheden tot 
ontwikkeling of endogene disposities tot het verkrijgen van eigenschappen. 
De actualisatie van deze in aanleg gegeven mogelijkheden en beperkingen 
wordt geacht mede afhankelijk te zijn van de wisselwerking met en de 
geaardheid van exogene invloeden. 

Van morfogenetisch standpunt uit gezien (Sinnott 1966) wordt de vorm 
beschouwd als de zichtbare manifestatie van de biologische organisatie. De 
structuur van het organisme wordt gemodelleerd in een specifieke vorm. 
Deze vorm is geen gevolg, maar een aspect, een categorie van het bestaan, 
een fundamentele eigenschap dus van het leven die materie tezamen bindt 
tot een gci'ntcgrecrd systeem. Deze vorm — zo stelt Sinnott — is genetisch 
bepaald, dat wil zeggen verankerd in het genen-complex en als zodanig te 
beschouwen als de reflectie van de genen-constellatie en de levens
processen. 

Gebruik makend van de biologische informatie en vooruitlopend op wat wij 
in hoofdstuk IV nog zullen toelichten, kan gezegd worden dat bepaalde 
morfologische kenmerken beschouwd worden als wezenlijke uitingen van 
constitutionele eigenschappen. Op grond van aan de biologie ontleende 
inzichten beschouwen wij de variabiliteit van bepaalde eigenschappen van 
de lichaamsbouw overwegend van genuine aard, dat wil zeggen grotendeels 
van genetische oorsprong en genetisch gedetermineerd. Deze overwegingen 
liggen ten grondslag aan de poging de rehabilitatie van het gestel in de 
klinisch-psychologische benadering te realiseren door integratie van de 
vormeigenschappen van het lichaam dat als bestaansvoorwaarde wordt 
beschouwd. 
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Hoofdstuk III 

De constitutietypologie van W. H. Sheldon 

'The whole structure is your constitution, and 
it is worth getting acquainted with for it offers 
perhaps the main direct road to self-under
standing. Moreover, it is unique. There never 
was and never will be another exactly like you.' 

W.H. Sheldon 1963 

1. Curriculum vitae en publikaties van Sheldon 

a. Sheldon's jeugd en opvoeding 
Geboren in 1899 te Warwick, Rhode Island, bracht Sheldon de eerste tijd 
van zijn jeugd door op de boerderij van zijn ouders, midden in de bossen 
en langs de moerassen waar meer dan de helft van het land bestond uit 
verlaten en verwilderde boerderijen. 
Sheldon's jeugd werd — volgens zijn eigen mededeling — sterk beïnvloed 
door zijn moeder, zijn vader en zijn peetoom William James. Over zijn 
moeder vertelde Sheldon dat zij een dappere vrouw was die haar aandacht 
niet alleen over haar vijf kinderen moest verdelen, maar tevens de zorg had 
over het vee en het pluimvee van de boerderij. Daarnaast vond zij ook nog 
tijd om als vroedvrouw voor het dorp te fungeren. In Sheldon's herinne
ringen leeft zijn vader voort als een man van de bossen en de velden. Hij 
was een natuurmens die alles wist van vogels en pluimvee. Hij was fokker, 
trainde honden, was een gevraagd jury-lid bij honden- en pluimvee
tentoonstellingen en een bekwaam schutter. Hij was niet alleen een ge
ïnteresseerd waarnemer van de verschillende aspecten op het gebied van de 
natuurlijke historie, een ware liefhebber van de wilde natuur, maar tevens 
een hartstochtelijk lezer van boeken en iemand die bovendien algemeen 
beschouwd werd als begaafd met een goed oog voor het vrouwelijke 
schoon — waarover Sheldon niet ongeestig opmerkte, dat zijn vader deze 
bewering allerminst misprijzend opvatte. 

Zeer bepalend voor Sheldon's wetenschappelijke interesse is zijn agrarische 
jeugd. De nauwe verwantschap met de natuurmens die zijn vader was, is 
van voortdurende invloed geweest op zijn waardering van de natuur, op 
zijn visie op de mens en het menselijke gedrag. Als kind werd hij al vroeg 
door zijn vader, een erkend fokker, getraind in het beoordelen van pluim
vee en honden. Op 10-jarige leeftijd moest hij mee gaan werken in de 
bosbouw waar hij gesuperviseerd werd door een deskundige van het staats
bosbeheer. Daar moest hij de wildstand van de pels- en gevederde roof
dieren en de vogeltrek observeren en daarover verslag uitbrengen. Uit die 
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tijd stamt zijn sterke neiging om te observeren, te beschrijven, te classifi
ceren en zijn vertrouwdheid met de verschillende aspecten van kwaliteit, 
zowel van structuur als van gedrag. Kennis van fysieke kwaliteiten en 
degelijkheid van ras en soort was voor Sheldon, als kind in de natuurlijke 
omgeving van het platteland, al even gewoon als de technische kennis van 
auto's die de jeugdigen van vandaag zo rijkelijk bezitten. 
Op 15-jarige leeftijd had hij al veel veetentoonstellingen bezocht, waarbij 
in aanraking kwam met het taxeren van fysieke eigenschappen. De 
rassen- en soortkenmerken, de begrippen als volbloed en de esthetische 
kwaliteiten werden door de jury schattenderwijze op een 100-punten-
schaal gewaardeerd. Niet zonder trots vermeldt Sheldon dat bij een van die 
gelegenheden zijn taxatie van gevogelte op een tentoonstelling slechts 3 
punten afweek van de beoordeling van de jury. 

Van zijn peetoom, de psycholoog en filosoof William James, nakomeling 
van een sterk Noord-Iers geslacht, erfde hij een warme belangstelling voor 
mensen en hun gedrag. 
Na de public school studeerde Sheldon aan de Brown University en de 
universiteit van Colorado. Van 1924 tot 1926 doceerde Sheldon psycho
logie aan de universiteit van Chicago, waar hij in 1926 de Ph.D.-graad in de 
psychologie behaalde. In dat jaar werd hij benoemd tot 'assistent-professor' 
aan deze universiteit en aan de Northwestern University voor de duur van 
een jaar. Tussen 1927 en 1931 was hij weer 'assistent-professor' aan de 
universiteit van Wisconsin. In 1933 behaalde hij zijn medische graad 
(M.D.) aan de universiteit van Chicago. Daarna was hij werkzaam als assis
tent in het kinderziekenhuis van Chicago. In die periode werd Sheldon in 
staat gesteld twee jaar psychiatrie te studeren in Europa, waar hij geruime 
tijd bij Jung in Zürich verbleef en waar hij Kretschmer leerde kennen en 
met Freud contact legde en onderhield. Vooral de theorieën van Jung over 
de psychologische typen, maar ook de opvattingen van Freud en de 
'Konstitutionslehre' van Kretschmer hebben zijn psychologische visie beïn
vloed. 

In 1936 keerde Sheldon terug naar Amerika, waar hij in datzelfde jaar 
hoogleraar in de psychologie werd aan de universiteit van Chicago. Onge
veer twee jaar heeft hij deze functie vervuld tot hij in 1938 werd verbonden 
aan de Harvard University. Daar ontmoette hij de psycholoog S.S. 
Stevens, met wie hij een aantal jaren zou samenwerken. Na zijn militaire 
dienst in de oorlogsjaren volgde Sheldon in 1947 G. Draper op als direc
teur van het constitutioneel laboratorium van het instituut voor artsen en 
chirurgen van de Columbia Universiteit. 

Tot nu toe houdt Sheldon zich onvermoeibaar bezig met longitudinaal 
onderzoek ter objectivering van het somatotyperen door middel van con
stitutionele parameters en met de constantie van het somatotype. 

b. De publikaties van Sheldon 
In 1936 verschijnt de eerste publikatic over de rol van de religie in de 
moderne samenleving onder de titel: 'Psychology and the Promethean 

20 



Will' met als ondertitel: 'A Constructive Study of the Acute Common 
Problem of Education, Medicine and Religion.' Dit werk beschouwt 
Sheldon zelf als een introductie vanuit het standpunt van de medische 
psychologie. Dit boek is een provocerende studie over de bronnen waaruit 
de conflicten van de moderne mens ontstaan. Zowel de uitdagende stijl als 
de inhoud, die getuigt van een controversiële stellingname tegen de heer
sende toestand, hebben in het Amerika van die tijd veel stof doen op
waaien en in bepaalde — christelijke — kringen kwaad bloed gezet. 
In samenwerking met Stevens en Tucker publiceert hij in 1940 zijn intro
ductie tot de constitutionele psychologie: 'The varieties of human 
physique'. Hierin worden de structurele componenten van de lichaams
bouw en zijn opvattingen over constitutionele psychologie beschreven. 
In 1942 wordt dit werk gevolgd door: 'The varieties of temperament ' 
waaraan de eerder genoemde Stevens heeft meegewerkt. In deze publikatie 
zet Sheldon zijn theorieën uiteen over de psychologie van de constitu
tionele verscheidenheid, de idee over de componenten van de tempera-
mentele karakteristieken en de samenhang tussen gedrags- en morfolo
gische variabelen. De beide laatstgenoemde werken beschouwt Sheldon als 
een skeletachtig, schematisch model voor een meer operationele, constitu
tionele psychologie. Het uitgangspunt van zijn methode begint bij de 
analyse van de fysieke constitutie. 

In 1949 verschijnt 'Varieties of delinquent youth ' , een introductie tot de 
constitutionele psychiatrie. Dit lijvig werk, waaraan Hartl en McDermott 
meewerkten, is gebaseerd op een longitudinaal en multidisciplinair onder
zoek van 200 jeugdige delinquenten. In dit boek tracht de auteur dieper 
door te dringen in de factoren die ten grondslag liggen aan het verschijnsel 
delinquentie aan de hand van morfologisch, biografisch, psychiatrisch en 
psychologisch onderzoek. Dit werk beschouwt Sheldon als een veldverslag 
van wat hij noemt: de constitutionele psychologie in actie. 
De 'Atlas of Men', samengesteld met de medewerking van Dupertuis en 
McDermott, werd uitgegeven in 1954. Deze 'pilot study' bevat 1175 gestan
daardiseerde constitutiefoto's van een relatief ongeselecteerde sample uit 
46.000 proefpersonen van de Amerikaanse mannelijke bevolking, variërend 
in leeftijd van 18 tot 65 jaar. De verscheidenheid in lichaamsbouw wordt 
in deze atlas duidelijk gedemonstreerd en pregnant beschreven. Met de 
opvatting van Kretschmer over het bestaan van drie disparate, polaire 
typen van mensen — en één grote groep 'Unbestimmten' — wordt hierin 
afgerekend. 

Naast de bovengenoemde werken heeft Sheldon nog artikelen gepubli
ceerd over morfologische aspecten in relatie tot gedrag. Voor zover deze 
van belang zijn voor onze studie zullen wij daar ter plaatse naar verwijzen. 
De reeds lang aangekondigde 'Atlas of women' en de 'Atlas of Children', 
die in het vooruitzicht werden gesteld, zijn tot op heden niet gepubliceerd. 
De meest recente publikatie van Sheldon in samenwerking met Lewis en 
Tenney is verschenen in 1969. Dit artikel is een samenvatting van een 
'invitation lecture' voor het Eastern Psychiatrie Research Association 
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Symposium in New York op 16 november 1968 met als titel: 'Psychotic 
patterns and physical constitution — A thirty year follow-up of thirty-
eight hundred psychiatric patients in New York State'. Dezc publikatie is 
van belang omdat Sheldon hier zijn research-project uiteenzet en zijn 
onderzoek naar goed te kwantificeren parameters ter bepaling van het 
somatotype, die eerder — doch veel minder uitvoerig — door Sheldon 
(1963) werden vermeld. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
kwantificeren van psychiatrische gedragsvariabelen, de indeling van 
psychiatrische ziektebeelden en hun samenhang met de lichaamsbouw. 

c. Eigen visie op en meningen over Sheldon's publikaties 
Sheldon's constitutieleer lijkt op het eerste gezicht een variatie op de 
typenleer van Kretschmer. Naarmate men meer kennis neemt van zijn 
publikaties blijkt er echter een essentieel verschil zowel ten aanzien van de 
visie op de morfologische structuur als met betrekking tot de gedragseigen
schappen en de constitutionele psychologie. 
Sheldon's publikaties behandelen het kernprobleem van de klinische 
psychologie omdat het problematische thema van de psychosomatische 
eenheid op oorspronkelijke wijze aan de orde wordt gesteld. In al zijn 
werken heeft Sheldon nadruk gelegd op de structurele verschillen van het 
organisme als primaire gedragsdeterminanten. Wijzend op de potentiële 
contouren van de menselijke gedragsdisposities verwerpt hij het gefixeerde 
en detenminerend-beklemmende keurslijf van artificiële categorieën uit de 
typenleer van zijn voorgangers. Hoewel hij het onbewuste niet ontkent 
blijken zijn inzichten met betrekking tot de gedragsgenese vaak sterk af
wijkend van die van Freud en andere orthodoxe psychoanalytic!. 
Niet alleen door het impopulair geworden thema van zijn publikaties, 
noch door zijn oorspronkelijk idee over het somatotype, maar vooral ook 
door zijn evocatieve stijl en de originaliteit in de voortreffelijk verwoorde 
opvattingen over de psychologie — waarin men de beïnvloeding van zijn 
peetoom William James kan proeven — hebben zijn publikaties opschud
ding verwekt. Niet alleen in Amerika werden zijn onconventionele denk
wijze en visie op de menselijke persoon en zijn gedrag als shockerend en 
revolutionair ervaren. Zijn voorliefde voor extreme formuleringen, welke 
een grote zeggingskracht bezitten, het polemisch — doch niet apologetisch 
— karakter van zijn, in de toenmalige Amerikaanse psychologie zeldzame, 
verdedigingsmethode werd door de 'environmentpsychology' als ketters 
van de hand gewezen (vgl. Hall en Lindzey 1966). Omdat Sheldon de 
nadruk legt op de constitutie als basis van alle gedrag, kunnen de opge
roepen reacties ons niet verwonderen. 

Hoewel Sheldon en Kretschmer punten van overeenkomst vertonen, zijn 
er ook wezenlijke verschillen in hun werken aan te tonen. Ongetwijfeld 
werd Sheldon beïnvloed door het werk van Kretschmer, waarvoor hij grote 
waardering koesterde. Ten aanzien van de hypothese over de biologische 
fundering van de morfologische variabiliteit neemt Sheldon een essentieel 
verschillend standpunt in. Ook de proefgroep waarop de studie werd ge-
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richt is ongelijksoortig omdat Kretschmer psychiatrische patiënten heeft 
onderzocht terwijl de populatie van Sheldon uit niet-patiënten werd 
samengesteld. Waar Kretschmer bij de bepaling van de lichaamsbouw uit
gaat van twee, later van drie extreme typenbeeiden — met daartussen een 
groot aantal 'Unbestimmten' — komt Sheldon tot een geheel andere 
morfologische indeling. Voor een uitvoerige vergelijking van Kretschmer's 
en Sheldon's typologie wordt verwezen naar de publikatie van Ekman 
(1951). 

2. Aspecten van de fysieke constitutie: morfogenotype, fenotype en 
somatotype 

Bij Sheldon heeft het begrip constitutie betrekking op: '. . . those aspects 
of the individual which are relatively more fixed and unchanging — 
morphology, physiology, endocrine function, etc. — and may be con
trasted with those aspects which are relatively more labile and susceptible 
to modification by environmental pressures, i.e. habits, social attitudes, 
education, etc. ' (Sheldon 1940, pag. 2). Onder constitutie wordt verstaan: 
' . . . the basic, underlying pattern of the living individual, as it is at the time 
when the individual is studied. That constitution is closely determined by 
heredity is highly probable, but we do not know that it is entirely so 
determined' (ibid.). Uit deze citaten blijkt dat Sheldon het begrip con
stitutie opvat als een verzamelnaam voor de potentieel gelimiteerde, rela
tief constante aspecten die tevens een min of meer stabiele wijze van 
functioneren en reageren van het organisme op het milieu impliceren. 
Constitutie is: structurele individualiteit. De morfologische aspecten, even
als de fysiologische en intem-secretorische functies, worden beschouwd als 
genetisch bepaald. 

Het morfogenotype is de benaming voor het structureel genotype, de 
genetische determinant van de lichaamsbouw. Het is ' the three-
dimensional trajectory through time along which an organism will travel 
under basal conditions' (1949, pag. 34). Deze individuele structuur hand
haaft zich onveranderlijk gedurende het leven, ook al veranderen het 
model en de contouren tijdens de ontwikkeling naargelang de leeftijd van 
het individu. Dit — hypothetisch — constante morfogenotype zelf is niet 
waarneembaar. . . 'But you cannot deal directly with a morphogenotype. 
All you can see, or measure and weigh is a phenotype. ' 
Het fenotype is de observabele verschijning van het lichaam op een be
paald moment, het totaal van de rechtstreeks waarneembare vormeigen-
schappen. Deze zijn echter niet constant zodat de predictieve waarde be
trekkelijk en twijfelachtig blijft. 

Omdat het theoretisch en hypothetisch begrip morfogenotype in de reali
teit van het constitutioneel onderzoek niet praktisch hanteerbaar en 
omdat het fenotype niet constant is, voerde Sheldon het operationele 
begrip 'somatotype' in. Onder het somatotype verstaat Sheldon de weer-
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spiegeling van de continuïteit die blijkbaar bestaat tussen de twee aspecten 
van het levend organisme: het fenotype en het genotype (Sheldon 1954). 
Het somatotype is te beschouwen als de beste gissing van iemands morfo-
genotype waartoe de onderzoeker in staat is: ' the product of best effort to 
gauge the morphogenotype' (1949, pag. 34). In 'Atlas of Men' wordt het 
begrip somatotype gedefinieerd als: 'a trajectory of pathway through 
which the living organism will travel under standard conditions of 
nutrition and in the absence of grossly disturbing pathology' (o.e. pag. 
19). Het somatotype is volgens Sheldon een compromis-begrip, dat goed 
bruikbaar is en de mogelijkheid opent om de distinctieve karakteristieken 
van de individualiteit meer en beter te leren kennen via de lichaamsbouw. 
Als werkhypothetisch begrip is het somatotype van belang gebleken voor 
wetenschappelijk onderzoek. 

3. De primaire componenten van de lichaamsbouw 

Op grond van 18 verschillende indices, verkregen door de bepaling van 17 
relatieve maten en de 'height-weight ratio' (lengte gedeeld door de derde-
machtswortel van het gewicht), ging Sheldon na welke vormkenmerken het 
beste geselecteerd konden worden om 'first order criteria' of factoren te 
kunnen identificeren voor een geldige taxatie en classificatie van de 
lichaamsbouw. In zijn publikaties uit Sheldon (1940, 1942) kritiek tegen 
het concept van de zogenaamde discrete en extreme typen. Dergelijke 
typen zijn in strijd met de bestaande normale distributie van menselijke 
vorm- en gedragseigenschappen: 'Certainly there were no ' types' , but there 
were obvious dimensions of variation' (Sheldon 1942, pag. 6). 
Het concept van de lichaamsbouwtypen vergelijkt Sheldon (1940) met de 
palen van een waslijn die slechts de uiterste ophangpunten zijn voor distri
butieve classificaties: 'Hoe voller de lijn wordt, hoe meer het typebegrip 
vervaagt om tenslotte geheel te verdwijnen — misschien onder een gelijk
matige distributie. De weg van de vooruitgang leidt van het idee van de 
dichotome splitsingen naar het concept van variatie volgens een assenstel
sel voor de verschillende dimensies' (o.e. pag. 27). Uit dit citaat blijkt dat 
de extremen als randverschijnselen, dat wil zeggen, afwijkingen van de 
normale verdeling, worden beschouwd en niet als 'typische species' van de 
lichaamsvormen. Dit betekent dat — op de keper beschouwd — bij 
Sheldon geen sprake is van een typologie in de zin van classificaties van 
ideaaltypen, ook al suggereren de termen 'somatotype' en 'somato-
typering' een voortzetting van het oude idee over gedemarkeerde klassen. 
Volgens Sheldon moet de lichaamsbouw opgevat worden als samengesteld 
uit drie primaire componenten. Deze structurele factoren: de endomorfie, 
mesomorfie en ectomorfie moeten niet beschouwd worden als discrete, 
maar als continue variabelen van de eerste orde en onafhankelijk van de 
lichaamsgrootte. 

Zoals uit de benaming blijkt dacht Sheldon deze morfologische factoren in 
relatie tot de embryonale kiembladen: het endoderm, mesoderm en 
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ectoderm. In 'The varieties of human physique' worden de kenmerken van 
de drie componenten uitvoerig beschreven. Hier volgt daarvan een samen
vatting. 

a. De endomorfie verwijst in de eerste plaats naar de ontwikkeling van de 
spijsverteringsorganen. De volumineuze romp waarin de grootste massa 
geconcentreerd is en waarvan de buik overheerst wijst op predominantie 
van het vegetatieve systeem en de viscera: 'The abdominal segment is 
queen.' 
Endomorfie komt voornamelijk tot uiting in het ronde, bolvormige, weke 
en mollige. Endomorfie betekent een relatieve overheersing van weke 
rondheid in de verschillende lichaamsregionen: 'Endomorphs get roly-
poly, globular and pendulous' (1949). 

Tot de eerste component worden gerekend de volgende karakteristieken: 
een groot, sferisch, ballonvormig hoofd, een zwak gebogen profiel, een 
breed gezicht en een korte, dikke en ronde hals die een stompe hoek 
vormt met de kin. De ogen staan ver uit elkaar, de neus is klein, dik en 
niet prominent, de lippen zijn groot en zacht, de oren klein. 
De romp is volumineus en kogelvormig. Een relatief korte romp en grote 
voor-achterwaartse afmetingen die de laterale diameters overtreffen, zijn 
duidelijke indicatoren voor endomorfie. Het 'gevulde' abdominale segment 

— 'the boiler room' — is dominant ten opzichte van het thoracale gedeelte 
— ' the engine room' —. De absorptie-systemen overheersen ten opzichte 
van de organen tot energieverbruik. Endomorfen zijn digestieve atleten: 
'They are champion processors of food, easily producing surplus fat for 
storage throughout the body ' (1969, pag. 843). 
De ronde, conische ledematen zijn zwak en slap en lijken op die van een 
pinguïn. De schouders zijn hoog, hoekig en vertonen een zachte rondheid 
(ronde contouren). Er is veel vet in de bovenarmen en bovenbenen 
('hamming') maar de polsen en enkels zijn slank. De handen en voeten zijn 
klein, de beenderen teer en dun. 
Het gehele lichaam vertoont weinig of geen spierreliëf, een rijke subcutane 
vetlaag en weke, fluwelige fijne haren. De huid is glad, effen en fluwelig als 
een appel. De pubesbeharing heeft een feminiene vorm. Door de matige 
ontwikkeling van de musculatuur, het geringe spierreliëf en de gepronon
ceerde ontwikkeling van het digestieve systeem maakt het lichaam over 
het geheel een sferische indruk met ronde, zachte contouren. Hierin ligt 
ook het grootste verschil tussen de endomorfe kenmerken van Sheldon 
(rondheid en weekheid) en de eigenschappen van de pyenische lichaams
bouw van Kretschmer waarvan de meest essentiële voorgesteld wordt door 
compactheid: 'Our extremes of type 1 are not compact, but are round and 
soft. They are made of loose, flabby tissue. They float in water, and are 
markedly lacking in strength. Their bones are small, and their bodies are 
of relatively low density. Such people are physically weak' (1940, pag. 
31). 
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b. Bij de mesomorfie zijn beenderstelsel, spieren, bindweefsel, hart, bloed
vaten en nieren sterk ontwikkeld. De mesomorfe lichaamsbouw wordt 
voornamelijk gekenmerkt door hoekigheid, robuustheid en massieve 
musculatuur. 

Het hoofd varieert in omvang, de schedelmassa is klein in vergelijking tot 
de massa van het gezicht. De prominente beenderen van gezicht en 
schedel, massieve jukbeenderen, vierkante kaken en een hoekige kin 
vormen samen een massief en kubusvormig hoofd. De ogen liggen diep in 
het gelaat, de neus is middelgroot en stevig bij de basis, de lippen zijn dik 
en stevig. De hals is lang en breed, de laterale diameter is groter dan de 
voor-achterwaartse afmeting. De musculus trapezius is geprononceerd en — 
lateraal gezien — vormt de nek een rechte hoek met de forse clavicula. De 
schouders zijn breed en hoekig. De grote, brede en zwaar gespierde thorax 
— waarvan de bovenbreedte groter is dan de breedte aan de basis — domi
neert over de platte, goed gespierde buik. 

Mesomorfie komt verder tot uiting in de dominante distale delen, massieve 
en gespierde onderarmen en benen, een stevig en grof bekken en brede 
heupen. De handen zijn groot, de polsen breed, de voeten eveneens groot 
en breed met stevige enkels. De huid is als van een sinaasappel: stevig, ruw, 
dik en voorzien van grove poriën. Het haar is zwaar en stug en de schaam-
bcharing mannelijk van vorm. De voor-achterwaartse afmetingen zijn bij 
mesomorfen over het algemeen klein (vooral ten opzichte van die bij 
endomorfen) terwijl de transversale diameters relatief groot zijn. Sheldon 
zegt: 'Mesomorphs . . . are compact because they invest heavily in the 
supportive framework of the body — the somatic hard substance. Bone 
and muscle, with connective tissue. The mesomorphic extremities become 
powerfully developed, and the thoracic segment is king, prevailing 
strongly over the boiler room. Mesomorphy means athletic potential in 
the conventional sense, and the suggestion of squareness, cuboidal 
ruggedness, chestiness' (Sheldon 1969, pag. 843). 

De beschrijving van de mesomorfe component vertoont grote overeen
komst met de klassieke Hercules uit de oude typenleer en met de 
atletische lichaamsbouw beschreven door Kretschmer. 

c. De ectomorfie wordt gekenmerkt door een lineaire, uitgerekte en 
Iragicle lichaamsbouw. 'In proportion to his mass, the ectomorph has the 
greatest surface area and hence relatively the greatest sensory exposure to 
the outside world' (1940, pag. 5). Het lichaam vertoont over het geheel 
een geringe musculatuur: dunne spieren met weinig of geen reliëf, dunne 
botten en een decentralisatie van massa waarbij de lineaire dimensie over
heerst. 

De ectomorfe component komt tot uiting in een smal hoofd met een goed 
gewelfd en hoog voorhoofd en een duidelijk achterhoofd. Het gezicht is 
relatief klein ten opzichte van de schedclmassa en driehoekig of hart
vormig. De gcLiatstrekken /.ijη vertijnd of scherp. De breedte van het 

gezicht is geringer dan de lengte. De ogen staan dicht bij elkaar, de neus is 
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puntig, de lippen dun en fijn. De hals is lang, slank, zwaanachtig en steekt 
naar voren. De kin is kort en weinig gespierd. De schouders hangen naar 
voren. 
De romp is relatief kort en smal, de thorax tamelijk plat en lang ver
geleken met het betrekkelijk ondiepe en korte abdomen. De distale delen 
van de lange, dunne extremiteiten (onderarm en onderbeen) zijn langer en 
zwakker dan de bovenarm en dij. De handen en voeten zijn smal, de tenen 
langgerekt. Ectomorfen hebben een dunne huid, droog en schilferig als van 
een ui, meestal bleek van kleur. Het haar is buitengewoon fijn; rijke en 
snelgroeiende hoofdbeharing, de schaambeharing varieert. 
Ectomorfe kenmerken vertonen op sommige punten verwantschap met de 
zogenaamde 'hyperevolutieve typen' uit de Italiaanse antropologische 
school (Di Giovanni, Viola en Pende) en met het leptosome type van 
Kretschmer. Ectomorfie en leptosoom zijn echter niet identiek omdat 
Kretschmer ook mesomorfe eigenschappen aan het leptosome type toe
kent. 
De individuele lichaamsbouw wordt niet beschouwd als een legering of een 
mixture van drie contraire, extreme polen — zoals bij Kretschmer — maar 
als een compositum. Het somatotype is de resultante van de boven be
schreven drie structurele aspecten die in verschillende intensiteitsgraden de 
onderlinge verhouding van deze primaire componenten bepalen. 

d. Het taxeren van de primaire morfologische componenten 
Voor de waardering van de vormeigenschappen gebruikt Sheldon een 
schaalverdeling waarbij de getallen tussen 1 en 7 de intensiteit van iedere 
primaire component voorstellen. Daardoor wordt het mogelijk iedere 
lichaamsbouw, overeenkomstig de karakteristieken van de drie variabelen, 
meer genuanceerd dan voorheen in een serie van drie cijfers die het 
somatotype voorstelt, weer te geven. De maximale 'lading' van de afzon
derlijke componenten wordt gewaardeerd met 7, de minimale met 1. De 
extreme, zuivere endomorf wordt voorgesteld door de cijfercombinatie 
7 1 1 ; de extreme mesomorf door 1 7 1 en de extreme ectomorf door 
1 1 7 . Het somatotype 6 3 1 betekent dat de hoge endomorfie met 6, de 
duidelijk aanwezige mesomorfie met 3 en de geringe ectomorfie met 1 
gecodeerd werd. Op deze wijze is het mogelijk om elke lichaamsbouw — 
somatoscopisch — te somatotyperen aan de hand van frontale, laterale en 
dorsale gestandaardiseerde fotografische opnamen van het lichaam. 
Aanvankelijk werd door Sheldon gesteld dat de som van de drie cijfers van 
het somatotype niet meer dan 12 en niet minder dan 9 kon bedragen. Als 
verklaring hiervoor werd aangevoerd dat de verschillende componenten 
een zekere spanning ten opzichte van elkaar vertonen. Een maximale waar
dering van de ene component zou een hoge lading van de beide andere 
varianten gedeeltelijk uitsluiten. Dit impliceert dat de combinaties van 
getallen binnen bepaalde grenzen beperkt zijn1 . Uit latere publikaties 

' Hieruit volgt dat de drie componenten niet geheel onafhankelijk \an elkaar — dat 
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blijkt dat Sheldon (1963, 1969) de limieten van de som van de drie 
somatotypescores heeft herzien: 'In basketball players the sum of the three 
components tends to reach 13, 14 and even 15. In schizophrenia, by 
contrast, many 9's, 8's and even 7's are found' (Sheldon 1963, pag. 362). 
Juist voor de middengroep, die door Kretschmer als onbestemde meng-
groep werd betiteld, is de hanteerbaarheid van de numerieke taxatie van 
de drie componenten van groot belang. Deze waardering is nauwkeuriger 
dan de formulering in termen van Kretschmer. Zo bijvoorbeeld kan een 
'atleet met leptosome inslag' in de notatie van Sheldon genuanceerder 
worden aangeduid met de somatotypen: 2 5 3 of 2 6 4. Bovendien is het 
nu mogelijk de morfologische variabiliteit van de middengroep beter te 
differentiëren in de somatotypen 3 3 4, 4 4 4, 4 3 4 of 4 4 3 naargelang 
het verschil in accent van één van de primaire componenten. Een dergelijk 
subtiel onderscheid is natuurlijk alleen door een getraind en ervaren obser
vator waarneembaar. Maar dit is wel van groot belang omdat bijvoorbeeld 
het somatotype 3 3 4 — volgens Sheldon — een wezenlijk verschillende 
lichaamsbouw heeft van het somatotype 4 4 3. Terwijl bij Kretschmer 
% deel van de onderzochte populatie tot de geprononceerde extreme 
typen behoort, vertoont de distributie bij Sheldon (1949) de meerderheid 
in en rond de middengroep van de somatotypen (4 4 4, 3 4 3 en 4 3 4). 
Deze, in de werkelijkheid bestaande, meerderheid kan volgens het kwanti
tatief dimensioneel waarderingssysteem van Sheldon toch nog zinvol ge
discrimineerd worden. 

In dit verband merkt Conrad (1963) op dat de verdeling van de consti-
tutietypologische proporties waarschijnlijk de verdelingscurve van Gauss 
volgt. Volgens deze auteur zijn daardoor de 'midden-vormen' niet alleen in 
de meerderheid, maar komt hun ook een primaat toe. Immers, de extreme 
varianten moeten beschouwd worden als een overaccentuering van de ge
middelde waarde en de vormen uit de middengroep niet als een ver
menging van de extremen (Conrad 1963). 

Volgens het notatie-systeem van Sheldon kan men zich theoretisch een 
groot aantal combinaties voorstellen — namelijk 73 of 343 somatotypen — 
waarvan Sheldon er bij zijn oorspronkelijke proefgroep 76 kon waar
nemen. Op basis van zijn onderzoek bij 46.000 personen stelde hij in 
totaal 88 verschillende somatotypen vast. Deze werden bepaald op grond 
van somatoscopische taxatie van vijf lichaamsregionen (hoofd en hals, 
thorax en schouders, armen en handen, abdomen en bekkenstreek, benen 
en voeten) en door berekening van 17 relatieve fotogrammetrische maten 
— verdeeld over de vijf sectoren van het lichaam — geverifieerd. Daaraan 

werd ook de 'height-weight ratio: 3,——. toegevoegd, die als een 
V gewicht 

belangrijk criterium wordt beschouwd voor de mate van ectomorfie. Deze 

wil zeggen als orthogonale factoren — beschouwd mogen worden, hetgeen eveneens uit 
de intercorrelaties van de primaire componenten blijkt (Sheldon 1940, 1942, 1949). In 
het volgende hoofdstuk komen wij daarop nog terug. 
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index verdeelt de ectomorfen van de endomorfe en mesomorfe somato-
typen. De 'lengte-gewichtsindex' — later de S.P.I. (somatotype ponderai 
index) genoemd — werd afgeleid van data, verzameld in een onderzoek van 
ruim 200.000 mannen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. In de 'Atlas of 
Men' zijn tabellen opgenomen van mogelijke somatotypen die bij bepaalde 
lengte-gewichtsindexen zouden kunnen voorkomen. 
Sheldon heeft de somatotypen systematisch gerangschikt door de drie 
componenten ruimtelijk op de hoeken van een gelijkzijdige driehoek uit te 
zetten. Alle somatotypen kunnen dan door projectie op het vlak tussen de 
7 1 1 , 1 7 1 , 1 1 7 en 4 4 4 op een tweedimensionaal diagram worden 
weergegeven. Door een convexe buiging van de driehoekszijden ontstond 
de somatotypenkaart waarop de somatotypen visueel voorgesteld kunnen 
worden (zie figuur 2 en 3 in hoofdstuk VIII en de figuur in Bijlage A). 

4. De secundaire componenten van de lichaamsbouw 

Behalve de drie primaire factoren van de lichaamsbouw onderscheidt 
Sheldon nog de volgende morfologische variabelen van tweede orde, die 
daarom secundaire componenten genoemd worden. Deze accessoire ken
merken zijn: 

a. De d-index of de mate van dysplasie 
De mate van dysplasie drukt de morfologische harmonie of disharmonie 
uit tussen de vijf genoemde lichaamssectoren. Dysplasie of disharmonie 
betekent 'different mixtures of the primary components in differing 
regions of the body ' (1942, pag. 9). Dit begrip heeft betrekking op een al 
dan niet gelijke verdeling van de endo-, meso- en ectomorfie over deze vijf 
regionen van het lichaam. Zo bijvoorbeeld kan het voorkomen dat de 
lichaamsbouw van iemand een overwegend ectomorfe vorm vertoont, 
terwijl het hoofd, de bovenarmen en de benen een relatief grote mate van 
endomorfie bezitten. 

b. De g-index of de mate van gynandromorfie 
Gynandromorfie of de mate van 'physical bisexuality' heeft betrekking op 
het al dan niet voorkomen van secundaire geslachtskenmerken van de 
andere sekse. 
Sheldon beweert dat de secundaire geslachtskenmerken — binnen de eigen 
sekse — een continue variabiliteit vertonen, zodat deze in meerdere of 
mindere mate bij iedereen voorkomen en bij iedere lichaamsbouw kunnen 
worden waargenomen. In de waardering van die masculiniteits-feminiteits-
graad — bij volwassenen — worden de volgende kenmerken betrokken: de 
verhouding van schouder- tot bekkenstructuur, de verhouding van 
plaatselijke vet- en spierontwikkeling, ronde schouders, volle en ronde 
taille- en kniecontouren, gevulde bovenbenen; hoge taille, relatief korte 
armen; aard en graad van beharing (weinig lichaamsbeharing, horizontale 
begrenzing of disperse vorm van pubesbeharing) en pseudo-borstvorming. 
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Deze kenmerken moeten vergeleken worden met die van vertegenwoor

digers van hetzelfde somatotype en niet met die van mensen met een 

willekeurige andere lichaamsbouw. 

Voor kinderen (cfr. Petersen 1959, 1967) gelden uiteraard aangepaste 

kenmerken, rekening houdend met hun specifieke morfologische eigen

schappen. 

с De t-index of de mate van texture 

Hieronder wordt verstaan de 'fineness or coarseness of tissue, aesthetic 

harmony of structure' (Sheldon 1942, pag. 9). 

Sheldon beschrijft dit kenmerk als een wat vage en esthetische kwalifikatie 

van de lichaamsbouw, die tot uitdrukking komt in de kwaliteit, dat wil 

zeggen de fijnheid of grofheid van de bouw, de vormen van het gelaat, de 

contouren van het lichaam, de huid en de beharing. Blijkbaar heeft hij de 

moeilijkheid om het begrip ' texture ' te objectiveren zelf duidelijk ervaren. 

In 'Varieties of delinquent Youth' wordt gezegd: 'Behalve deze simpele 

beschrijving is een objectivering van de definitie van de 't '-component 

moeilijk maar desondanks bestaat er een 'textural variable' en deze 

negeren betekent opzettelijk verblind zijn.' 

d. Hirsutism e 

Het zogenaamde 'hirsutisme' of de algemene lichaamsbeharing werd door 
Sheldon eveneens in de beoordeling van de lichaamsbouw betrokken. In 
de meeste publikaties over het somatotypesysteem van Sheldon komt dit 
accessoire kenmerk niet meer ter sprake. 

e. Het taxeren van de secundaire componenten 
De graduele verschillen van de accessoire kenmerken werden vastgesteld 
op grond van fotografisch materiaal. Voor de waardering van de d-index 
gebruikte Sheldon (1940) een schaalverdeling van 1 tot 7 waarbij een 
minimale dysplasie met 1, een maximale met 7 werd aangeduid. Ook de 
mate van gynandromorfie wordt door Sheldon gewaardeerd op een schaal 
van 1 tot 7. De taxatie van de texture werd eveneens op een 7-puntsschaal 
weergegeven. Later stelt Sheldon (1949) voor een 5-puntsschaal te gebrui
ken. 

Volgens Sheldon kunnen onafhankelijke, geoefende beoordelaars in 90% 
van de gevallen overeenstemming bereiken in de somatoscopische bepaling 
van de primaire en secundaire componenten. 

5. Constantie en predictie van het somatotype 

Volgens Sheldon is het somatotype per definitie het gehele leven door 

constant. 

Bij de bespreking van de stabiliteit van het somatotype omzeilt Sheldon 
echter dit probleem door te beweren dat de constantie samenhangt met de 

definitie van het begrip somatotype en met de vraag of de taxatie bij het 
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eerste onderzoek wel juist werd bepaald. Hij acht het goed mogelijk dat 
men bij een eerste poging om het somatotype te bepalen niet tot een juiste 
diagnostiek kan komen. Een wijziging in de somatotypewaardermg zou 
niet veroorzaakt worden door een verandering van de lichaamsbouw maar 
is een gevolg van een foutieve beoordeling in het verleden Wie het somato
type als een louter fenotype beschouwt dat onderhevig is aan verande 
ringen bij elke wijziging in de gewichtsstatus of voedingstoestand, of wie 
het somatotype geheel identificeert met het genotype, miskent — volgens 
Sheldon — het somatotype en maakt er een absurde reductie van (Sheldon 
1954, pag. 20). Daarom verdient het aanbeveling om, indien mogelijk, het 
somatotype te bepalen aan de hand van een aantal successieve constitutie
foto's van één persoon, gecombineerd met gegevens over zijn lichaams
gewicht gedurende die periode. 

Natuurlijk verandert het fenotype wel, zegt Sheldon, want ' the human 
physique is a dynamic not a static entity', maar daarom wordt het somato
type nog met gewijzigd Om die redenen moet er ook rekening gehouden 
worden met een aantal factoren, die als voorwaarden gelden voor een 
juiste taxatie van het somatotype zoals: leeftijd, voedingstoestand, fysieke 
ontwikkelingskcnmerken, sekse en afwezigheid van pathologie. 

a De invloed van de leeftijd op het somatotype werd bestudeerd in een 
onderzoek van personen tussen 18 en 65 jaar. Hieruit concludeert Sheldon 
(1940)· ' the evidence remains strong that, in adult life at least, no change 
occurs in somatotype' (o.e. pag. 225). In verschillende leeftijdsgroepen 
werd dezelfde distributie van somatotypen gevonden als de verdeling die 
bij de mannen met 'college age' aangetroffen werd. Uit de curve van de 
lengte-gewichtsindex bleek dat de toename van het gewicht gemiddeld 
tussen de 18 en 48 jaar stijgt. Na ± 45 tot 48 jaar bleef deze indtx 
ongeveer gelijk, al waren er duidelijke verschillen tussen de diverse groepen 
van somatotypen. 

b. Ondanks de gcwichtstoename is Sheldon van mening dat het effect van 
voeding op het somatotype niet zodanig is, dat het somatotype daardoor 
zou veranderen. De vraag, of het somatotype verandert of niet, hangt 
immers volgens Sheldon af van het feit of het somatotype juist geïdentifi
ceerd werd. Zelfs door voedingsstoornissen verandert een 4 4 4 nog niet in 
een 4 4 3 of in een ander somatotype, zegt Sheldon. Maar een 4 4 4 kan 
door wijziging in het voedingsregimc wel een dikke of een magere 4 4 4 
worden, of misschien wel een uiterst dikke of uitgemergelde 4 4 4. Door 
vetophoping of door vermagermg verandert wel het fenotype, maar een 
mesomorf zal nooit een ectomorf worden, aldus Sheldon. 

с BIJ het somatoty peren moet rekening gehouden worden met de fysieke 
ontwikkelingskcnmerken die zich m de groei naar volwassenheid voor
doen . . . T h e somatotyping of young children is a much more difficult 
matter than that of adults' (1940, pag. 224). Dit neemt niet weg dat het 
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somatotype — ondanks de invloed van de fasekenmerken in de jeugd — 
een grote constantie vertoont. Natuurlijk zijn er duidelijke versciiillen 
tussen bijvoorbeeld het somatotype 4 5 2 van een klein kind en dat van 
een puber omdat dit somatotype bij toename in leeftijd zwaar en rond 
wordt. Het somatotype zelf verandert daardoor — volgens Sheldon — 
echter niet. Evenmin verandert het somatotype van bijvoorbeeld endo
morfe kinderen die vóór en na de puberteitsfase een periode vertonen 
waarin de contouren van hun fysiek uiterlijk duidelijk veranderen. 
Hoewel Sheldon zelf weinig onderzoek naar het somatotype van grote 
groepen kinderen heeft verricht, is hij van mening dat, zelfs kort na de 
geboorte, het somatotype met grote waarschijnlijkheid kan worden voor
speld en vanaf het 6e levensjaar al met zekerheid kan worden bepaald. 
Deze overtuiging is gebaseerd op longitudinale observatie van ruim 100 
kinderen in de periode van zuigeling tot puber (Sheldon ibid.). 

d. De invloed van bepaalde ziekten op de lichaamsvorm kan het taxeren 
van de primaire en secundaire componenten bemoeilijken, zoals bijvoor
beeld bij patiënten met acromegalie, renale dwerggroei of primaire 
chronische rheumatoide arthritis. Daarom stelt Sheldon de afwezigheid 
van pathologie als voorwaarde voor het juist waarderen van de lichaams
bouw. 
Dat niet alleen de gevolgen van bepaalde ziekten, maar ook sommige 
vormen van sportbeoefening en motorische arbeid de somatotypering kun
nen bemoeilijken is zonder meer duidelijk. In hoofdstuk IV zal daarop 
worden teruggekomen. 

e. Bij het beoordelen van de lichaamsbouw moet eveneens rekening ge
houden worden met de sekse-kenmerkende eigenschappen. Dit betreft niet 
alleen de secundaire component gynandromorfie, maar evenzeer de 
primaire varianten endo-, meso- en ectomorfie. Gebleken is dat de gemid
delden voor endomorfie bij vrouwen en meisjes in het algemeen hoger zijn 
dan die voor de endomorfe component bij de mannelijke bevolking. 

6. Recente poging tot objectivering van de somatotyperingsprocedure 

Op grond van de vaststelling dat het somatotype, ondanks wijziging in de 
lichaamsvorm door voeding, leeftijd en training, constant bleek bij nor
male, klinische en psychiatrische proefpersonen — waarvan een groot deel 
bijna 20 jaar longitudinaal werd gevolgd — heeft Sheldon vanaf 1955 
gezocht naar objectief bepaalbare parameters om het somatotype vast te 
stellen. Hiertoe werden meer dan honderd antropometrische indices on
derzocht die alle ongeschikt bleken voor het gestelde doel. 
Bij het bewerken van het Berkelcy-groeistudie-materiaal, aan de universi
teit van Californie, werd een discriminant functie beproefd waarmee de 
relatieve endomorfie en mesomorfie nauwkeurig bepaald konden worden, 
namelijk de trunk index (T.I.). Deze index berust op een fotometrische 
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bepaling van de verhouding van het borst- en buiksegment. De oppervlak
ten van de 'thoracic trunk' (borst) en de 'abdominal trunk' (buik) worden 
op een gestandaardiseerde somatotypefoto met een planimeter nauw
keurig gemeten. De trunk index is het quotiënt van de deling van de 
gevonden om tre к waarden. De meetprocedure van de trunk index wordt 
beschreven in de inmiddels gepubliceerde 'lecture' van Sheldon et al. 
(1969, pag. 870). 

Deze index zou beschouwd kunnen worden als een betrouwbare para
meter om de endomorfie en mesomorfie kwantitatief te differentiëren. 
Aangetoond zou zijn dat deze index, tenminste vanaf het 3e levensjaar 
tot op hoge leeftijd, voor beide seksen constant blijft en volkomen onaf
hankelijk is van de voedingstoestand. Op grond van waarnemingen bij een 
longitudinaal onderzoek van 400 kinderen concludeert Sheldon dat, hoe
wel de trunk index een niet geheel genetisch bepaald kenmerk is, dit 
patroon tijdens de kinderjaren constant blijft, behalve wanneer zich ern
stige pathologie voordoet. Onderzoek van honger-expcrimentcn resulteer
de, volgens de auteur, in de vaststelling dat de trunk index niet verandert 
door wijziging in het vocdingsregime. Intense lichamelijke conditie
training bij leerlingen van de militaire academie zou evenmin verandering 
van de trunk index tot gevolg hebben. Bij 46 paar één-eiige, mannelijke en 
vrouwelijke tweelingen zou deze index gelijk gebleven zijn over een aantal 
jaren. 

Het bepalen van de trunk index bij grote groepen volwassenen (2000 
mannen en 2000 vrouwen) zou aangetoond hebben dat de T.I. gelijk is bij 
somatotypen die evenveel endomorfie als mesomorfie bezitten. De variatie 
van de T.I. zou bij beide seksen volkomen onafhankelijk zijn van de ec-
tomorfie. Behalve de trunk index werd ook de maximale lichaamslengte 
als objectieve parameter in het somatotyperen betrokken. 
Op grond van de resultaten van het onderzoek met de trunk index, de 
lichaamslengte en de ponderal index werden basistabellen voor het somato
typeren van volwassenen opgesteld. Waar aanvankelijk alleen somatotypen 
met een totaalscore van minimaal 9 en maximaal 12 werden geta
xeerd, zouden er nu ook somatotypen met een totaalscore van 7, 8, maar 
ook van 13, 14 en 15 voorkomen. Dit houdt in dat de aanvankelijk ge
postuleerde matrix van voorkomende somatotypen (88) uitgebreider is en 
niet minder dan 267 somatotypen (op een 7-puntsschaal) bevat. Deze 
uitbreiding wordt veroorzaakt door het feit dat de intercorrelaties tussen 
de drie parameters aanzienlijk geringer zouden zijn dan die tussen de 
morfologische componenten, vermeld door Sheldon (1940). Aan de hand 
van de tabellen zou het nu mogelijk zijn om, rekening houdend met het 
geslacht, de leeftijd en het maximaal bereikte gewicht, op basis van de 
genoemde indices, het somatotype van althans volwassenen objectief te 
bepalen. 

Het is niet mogelijk de waarde en de betrouwbaarheid van deze soma-
totyperingsprocedure te beoordelen omdat de resultaten, door Sheldon 
vermeld, nog niet door andere onderzoekers werden bevestigd. Insiders op 
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het terrein van de somatotypering (Walker, Tenney) kwalificeerden deze 
methode, in een persoonlijke mededeling, als veelbelovend. 

7. Psychologie van constitutionele verschillen 

De concordantie tussen de morfologische dimensies en de persoonlijk
heidskenmerken van de psychische grondstructuur is het centrale onder
werp van 'The varieties of temperament. ' Het vraagstuk naar de samen
hang tussen lichaamsbouw en gedrag en van de psychosomatische totaliteit 
is het kernidce van Sheldon's constitutionele psychologie. 
De vormcigenschappen van het organisme en de dynamische radicalen van 
het gedrag zijn voor Sheldon slechts twee aspecten van dezelfde realiteit; 
de constitutie. Er is — volgens Sheldon (1942) — geen breuk, geen discon
tinuïteit, tussen het fysieke en het mentale aspect. Er bestaat voor Sheldon 
geen psyche en soma, geen geest-lichaam probleem, geen 'bewustzijn con
tra het onbewuste. ' In Sheldon's visie bestaat er alleen structuur en gedrag, 
die als totaliteit een functioneel continuüm schijnen te vormen. 
Evenals voor de lichaamsbouw trachtte Sheldon — in plaats van discrete 
typen — een kwantitatief-dimensioneel systeem van gedragskenmerken te 
construeren die in drie groepen werden geordend. Deze gedragskaraktcris-
tieken worden beschouwd als diepgefundeerde biopsychischc grondken-
merken van de persoon, waardoor iemand op een bepaalde wijze openstaat 
voor, omgaat met en reageert op de hem omringende wereld. Dit psy
chisch aspect van de constitutie, is voor Sheldon een even wezenlijk be
standdeel van de menselijke bestaanswijze als zijn somatotypc. Deze di
mensie van de persoonlijkheidsstructuur noemt Sheldon het temperament. 
Maar de term ' temperament ' is een moeilijk af te bakenen begrip: 'The 
level of temperament, like any level of investigation, has no sharp boun
daries to mark it off unequivocally from its neighboring regions, but by 
temperament we shall mean, roughly, the level of personality just above 
physiological function and below acquired attitudes and beliefs. It is the 
level where basic patterns of motivation manifest themselves' (Sheldon 
1942, pag. 4). Vandaar dat de studie van het temperament zich moet 
concentreren op het menselijk gedrag in de meer elementaire uitingen van 
zijn handel en wandel en in zijn relatie met de medemens: 'Temperament 
is the pattern at all levels. But as I use the term it is a little more specific 
than that. It is the pattern qualitatively expressed, in terms of some sche
me of components which offers a frame of reference for an operational 
psychology' (Sheldon 1949, pag. 25). 

Het gedrag moet volgens Sheldon beschouwd worden als een organische 
structuur in actie. In het gedrag kunnen basale, structurele grondkenmer-
ken onderscheiden en waargenomen worden, die het temperament bepa
len. Deze tcmperamentele componenten omvatten de constitutionele of 
relatief gefixeerde en diepgewortelde natuurlijke geaardheid van de indivi
duele persoonlijkheid. In het gedrag komt het temperament tot uiting in 
de kwantitatieve manifestaties van relatief constante gcdragskaraktcristie-
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ken die betrekkelijk onafhankelijk zijn van culturele, sociale en educatieve 
invloeden. 

8. De temperamentsschaal en de temperamentscomponenten 

Het is niet opportuun hier de constructie en statistische bewerkingen van de 
zogenaamde temperamentsschaal in extenso te beschrijven. Belangrijk 
voor ons eigen werk is een samenvattend overzicht van de gedragskarak
teristieken die uiteindelijk in drie clusters werden gegroepeerd. 
De ontwikkeling van deze gedragsschaal is — volgens de verklaring van 
Sheldon — onafhankelijk van de samenstelling van de morfologische va
rianten tot stand gekomen. Als uitgangspunt voor de gedragsschaal werden 
650 'traits of temperament ' gekozen, waarvan de meeste overeenkomst 
vertoonden met die welke doorgaans als eigenschappen van introversie en 
extraversie gekwalificeerd worden. Van deze traits werden drie clusters 
van 20 gedragskenmerken samengesteld. Daarna werd een 5-puntsschaaJ 
opgesteld voor ieder kenmerk, zodat de variatiebrcedte — evenals voor de 
primaire morfologische componenten — kwantitatief meer gedifferen
tieerd kon worden uitgedrukt. 

In tegenstelling tot Kretschmer heeft Sheldon niet de pathologische ge
dragingen als uitgangspunt voor zijn karakterbeschrijving genomen, maar 
juist het 'behavior in general' descriptief en kwantitatief benaderd. Zelf 
beweert Sheldon dat hij geen vooropgesteld persoonlijkheidsconcept had, 
maar zich uitsluitend liet leiden door het gedrag zoals het zich aandiende. 
Vandaar ook dat in de benaming van de gedragsclusters de psychopatholo
gische terminologie zoveel mogelijk is vermeden. De drie basiscomponen
ten van het gedrag, die bij ieder individu in verschillende mate voorkomen, 
werden aangeduid als 'viscerotone', ' somatotone' en 'cerebrotone' compo
nenten. Evenals voor de primaire morfologische eigenschappen kunnen de 
kenmerken het meest instructief weergegeven worden naar hun extreme 
manifestaties. 

Hier volgt een samenvatting van de door Sheldon (1942, pp. 31-94) uit
voeriger beschreven gedragskarakteristieken. 

o. De viscerotone component 
Viscerotonie is een complex van kenmerken geassocieerd met de func
tionele predominantie van ' the digestive viscera'. In het gedrag komen 
voornamelijk de digestieve en assimilerende functies van het biologische en 
animale tot uitdrukking: 'The life of a viscerotonie individual seems to be 
organized primarily to serve the gut. ' De viscerotone mens geniet van alle 
digestieve activiteiten 'inclusief de peristaltiek en de defecatie.' Deze 
mensen worden gekenmerkt door behoefte aan voedsel, hebben een onge
wone interesse en devotie voor koken en raken in vervoering bij de gedach
te aan en voorstellingen van verfijnd voedsel. Het gaat de viscerotoon niet 
alleen om het nutritieve als zodanig maar ook om het 'tafelen'. Het 'rom
pre Ie pain en commun' is voor hem een ceremonieel, een sociaal sacra-

35 



ment dat in gemeenschap met veel conversatie gevierd moet worden. 
De viscerotoon verlangt naar genegenheid en gezelligheid. Hij is gemakke 
lijk gerelaxeerd in houding en beweging. Hij is gemakhevend en koestert 
zich graag met comfort en luxe. Van nature is hij gericht op en geinteres 
seerd in de ander door de gave van vanzelfsprekende sociale gebondenheid. 
Ook zijn gevoelens drukt hij gemakkelijk en zonder veel reserve uit Shel
don zegt dat de viscerotoon zijn onbehagen en droefheid moet uiten om
dat hij zijn verdriet aan anderen kwijt móet. 'Na een korte periode van 
jammeren echter keert de stemming weer als het getij.' Ook met de emoties 
van anderen resoneert hij gemakkelijk mee. Gevoelens van eenzaamheid en 
afgewezen worden zijn voor hem onverdraaglijk. Het van nature ingesteld 
zijn op de ander drijft de viscerotoon bij problemen en in noodsituaties 
gemakkelijk naar de ander toe om zijn belevingen te uiten, sympathie te 
ervaren, getroost te worden en steun te vinden. Anderzijds staat hijzelf 
ook voor de — noodlijdende — andere open en beoordeelt hem en de 
situatie doorgaans eerder vanuit zijn vriendelijke mildheid met een origi
nele tolerantie dan vanuit een principiële ethiek, ondanks zijn wat conser 
vaticve neiging om zich aan bestaande levenspatronen en zeden te adapte 
ren. In het algemeen geeft hij eerder de voorkeur aan contact dan aan 
oppositie. 

Zijn ingesteld zijn op het 'goede der aarde' en de geneugten van de materie 
zoals comfort, eten en drinken kunnen zijn handelingen vertragen, waar
door hij een luie indruk kan maken. De viscerotoon heeft een dégoût 
tegenover lichamelijke inspanningen, maar. . . . 'To sit with a full belly to 
do nothing but digest is to experience the fullness ol live ' 
Volgens Sheldon is de voldoening van eet-behoeften, de behoefte aan 
liefde, aan intermenselijk contact en het extraverte gevoelsleven de uit
drukking van de 'biologische veiligheid en zekerheid.' Dit complex van 
gedragingen verschijnt ontogcnetisch ook als eerste fase in de (orale) ont
wikkeling en wel in de vorm van een afhankelijk en nutnticf gedrag. 

b De somatotonc component 
De benaming somatotonic heeft Sheldon gekozen omdat het gedragspa 
troon dat hiermee wordt aangeduid, verband houdt met de functionele en 
anatomische predominantie van de somatische structuren, de beweeglijke 
delen van 'the bodilv frame ' 
Bij de somatotoon verschijnt de activiteit van de willekeurige musculatuur 
als het allerbelangrijkste. Een somatotoon lijkt voornamelijk te leven voor 
musculaire expressie. Meer dan wat anders verlangt hij iets met zijn spieren 
te doen, een uitdagende houding aan te nemen, te concurreren en te 
veroveren, fysiek iets te beleven of te vechten. 
De somatotone mens wordt beschreven als iemand die van nature is ingc 
steld op 'exercise', op motorisch handelen en exploratie. Hij heeft weinig 
behoefte aan slaap. Hij is gesteld op actie, is energiek en beschikt daarbij 
doorgaans over een surplus aan kracht: 'De somatotone extase bestaat m 
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een krachtige overwinning van barrières terwijl niet doen voor hem een hel 
betekent. ' 
Het handelen wordt gekenmerkt door resoluutheid en directheid — 'zo 
gezegd, zo gedaan' — en wordt weinig of niet belemmerd vanuit het onbe
wuste. Voor zijn handelen en leven heeft de somatotoon grote ruimte 
nodig. Kleine ruimten en hinderlijke kledij beklemmen zijn expansienei-
gingcn. 

De somatone mens beschikt over een relatief groot zelfbewustzijn en ge
draagt zich daardoor dikwijls dominant, ambitieus en competitief ten op 
ziehte van zijn omgeving. Hij 'beweegt' zich gemakkelijk, niet alleen licha
melijk — hij vertoont een vaste gang, een rechte en stevige lichaamshou
ding, spreekt met een luide stem en gaat in het gesprek recht op zijn doel 
af — maar bovendien beweegt hij zich sociaal vrijmoedig. Hij is niet ge
remd in het openbaar en is weinig gevoelig voor wat 'men' van hem denkt. 
In zijn concurrerende ijver en strijdlust kan hij overmoedig en vermetel 
worden, zodat het verlangen naar de 'palmares' hem blind maakt voor 
ernstige risico's in het kansspel of de sport. Het tonen van zijn lichaam 
bezorgt hem weinig schroom. 

Gezien de wijze van handelen en het zelfbewust in de openbaarheid treden 
is de somatotoon actioneel-extravcrt, in tegenstelling tot de emotionele 
extraversie van de viscerotonc mens. Psychologisch is zijn extensieve en 
extraverte instelling op de realiteit van de buitenwereld gericht. Tot zijn 
onbewuste leven heeft hij zelf — en anderen — weinig toegang. Bij per
soonlijke moeili)khedcn of tegenslag ontstaat de behoefte aan actie. Hoe
wel dit in verschillende vormen tot uiting kan komen is er steeds dezelfde 
intentie om de problemen te ontvluchten en van zich af te wentelen. Zijn 
ge\oel van zellzckerheid en verminderd adaptatievermogen, vergeleken 
met de viscerotoon, kan de opvoeding van de somatotoon bemoeilijken. 
Zijn gering reflexicvermogcn over zijn handelen maakt hem tot een doe
mens, een uitvoerde!. Len groot invoelingsvermogen met de ander is hem 
vreemd zodat subtiele behoeften en emoties hem ontgaan. Tact is daar
door niet zijn sterkte in de omgang en compassie, wroeging of scrupules 
zijn hem niet van nature eigen. Uiterlijk maakt hij daardoor een harde en 
weinig gevoelige indruk. In zijn gedrag en verschijning lijkt hij rijper en 
ouder dan hij in feite is, een kenmerk dat al bij somatotone kinderen kan 
worden waargenomen. 

с De ccrebrotonc component 
Deze wordt voornamelijk gekarakteriseerd door een grotere receptiviteit 
voor prikkels, een grote waakzaamheid en een met geremde gespannenheid 
daarop reagerend gedrag. Sheldon vermeldt nog overwogen te hebben de 
term cerebrotonie te vervangen door 'exteroceptor-toma' vanwege een 

'more sensitive exposure and further refinement of receptors' maar, zo 
voegt hi] er aan toc . . . . 'a man would have to take his pipe out of his 

mouth to pronounce it.' 
De meest opvallende activiteit van de cci tbrotoon is de bewuste aandacht, 
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'his acuteness of attention', waardoor de andere lichamelijke activiteiten 
worden belemmerd of tot zwijgen gebracht. In wat 'cerebrotonie' wordt 
genoemd zijn de neuro-fysiologische activiteiten, die voornamelijk betrek
king hebben op de bewustzijnsattentiviteit, allesoverheersend. De hyperat-
tenliviteit is zo belangrijk, dat de twee andere functies, zoals de viscerale 
en somatische, daaraan ondergeschikt zijn. De grote prikkelontvankelijk-
heid kenmerkt zowel zijn biologische als psychische bestaanswijze. Ten 
aanzien van beide aspecten vertoont de cerebrotoon een hyperreceptiviteit 
welke tot uitdrukking komt in een overgevoeligheid voor infecterende 
agentia, voor temperatuurverschillen, voor alcohol, seksuele prikkels en de 
neiging tot maag-darmstoornissen. 

In zijn psychische attitude blijkt hij overbewust en overoplettend met 
betrekking tot het appelkarakter van de prikkels uit de buitenwereld waar
aan hij als het ware letterlijk bloot staat. Het grootste genoegen voor de 
cerebrotoon bestaat niet in eten of drinken, niet in het fysiek-motorisch 
avontuur van handelen en actie noch in de kracht van sociale dominantie, 
maar in een zekere intensivering van het bewuste. 

De cerebrotoon heeft niet alleen een genuanceerd waarnemingsvermogen 
maar staat doorlopend vreesachtig-vigilant open voor de waarneembare 
wereld. De veelheid van indrukken en verhoogde irriteerbaarheid maken 
hem gespannen en vaak onzeker, waarop hij veelal met geremdheid en 
terughoudendheid reageert. Zowel de somatische als de psychische reagi-
biliteit is groter dan bij de vertegenwoordigers van de beide andere 'tempe-
ramentstypen. ' Zo reageert hij gemakkelijk met polsvcrsnclling, slecht en 
licht slapen, flauw vallen, rood en bleek worden en andere vegetatief-
labiele reacties. Emoties beïnvloeden gemakkelijk zijn digestieve functie en 
kunnen resulteren in maagklachten. Ondanks zijn fysiologische hyperreagi-
biliteit en vegetatieve labiliteit is hij lichamelijk taai en veerkrachtig. 
Psychisch komt de overmatige reagibiliteit bij de cerebrotoon onder ande
re tot uitdrukking in het psychomotore aspect van de spraak. Doordat de 
gedachtengang snel verloopt ondervindt hij vaak moeite met de gesproken 
formulering waarbij hij de indruk maakt over zijn woorden te struikelen. 
Zijn van nature gegeven innerlijke onzekerheid wordt bovendien nog ge
voed doordat hij enerzijds neigt tot meer dan gewone controle en reflexie 
over zijn gedachten en de formulering daarvan, maar anderzijds ook voor
uitlopend op het momentane is ingesteld. De cerebrotone bestaanswijze 
wordt in het algemeen gekenmerkt door een overdreven beslissingsbehoef-
tc. Er is een geringe spontanci'teit door de overmatige reflexie enerzijds en 
te veel anticiperen anderzijds. 

In sociale situaties kunnen cerebrotonen vaak zo vlug reageren dat ze 
daardoor zelf verward raken. De cerebrotoon maakt daardoor op zijn 
omgeving ook de indruk van onzekerheid. 'Cerebrotonen worden vaak 
nerveus of neurotisch genoemd, terwijl ze in feite normaal zijn, zoals 
visecrotonen soms beschuldigd worden van gulzigheid en loomheid terwijl 
ze zich normaal gedragen', zegt Sheldon. 
Een ander kenmerk van de communicatieve moeilijkheden welke bij verte-
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genwoordigcrs van dit extreme gedragspatroon wordt aangetroffen betreft 
de geremdheid in hun optreden, voornamelijk in het openbaar, of in een 
situatie waarin zij opvallend op de voorgrond moeten treden. Relaties 
leggen valt hen moeilijk. De cerebrotoon is graag alleen en sluit met slechts 
weinigen intieme vriendschap. Hij heeft genoeg aan zichzelf want: 'Cere-
brotonia communes with itself.' Acute aansluiting bij mensen mag men 
niet van hen verwachten omdat ze in de grond afkerig zijn van gezelschap. 
In tegenstelling tot de viscerotoon, die graag deel heeft aan het leven van 
de ander, in tegenstelling ook tot de somatotoon die de ander als rivaal en 
tegenspeler ervaart, beleeft de cerebrotoon de medemens voornamelijk als 
iemand die hem kan bedreigen. 
Ook zijn gevoelsleven is in het algemeen weinig communicatief. Ondanks 
een rijke scala van gedifferentieerde affectiviteit is hij vaak niet in staat 
zijn emoties adequaat uit te drukken. Ook hierin is hij geremd en gesloten 
en wordt de expressie belemmerd. Daardoor wordt hij vaak — ten on
rechte — als kil, neutraal of gevoelloos gekwalificeerd. Niet alleen worden 
zijn gevoelens van vreugde en blijdschap veelal verzwegen, maar ook droef
heid en verdriet worden meestal verkropt. Gevoelsexpressie heeft voor 
cerebrotonen de betekenis van iets onbehoorlijks en kan beleefd worden 
als een dégoût tegen een soort exhibitionisme: 'It is like doing one's toilet 
in public, or like making love as dogs do ' , schrijft Sheldon. 
Anders dan viscerotonen en somatotonen reageert hij op eigen bestaans-
moeilijkheden en voor hem frustrerende situaties. Bij voorkeur tracht hij 
liefst alleen, zonder hulp van buitenaf, door nadenken tot verwerking en 
oplossing van zijn problematiek te komen. Kenmerkend is ook het nauwe 
contact waarmee de cerebrotoon in relatie leeft met zijn onbewuste. Dit 
uit zich vaak in de rijke en genuanceerde inhoud van zijn vele dromen en 
in veel gevallen ook in een sterke en juiste intuïtie. Fysiognomisch ver
toont hij dikwijls kinderlijke of in ieder geval jeugdiger gelaatstrekken. 
Deze descriptie van de drie temperamentele grondcomponenten benadert 
slechts zeer ten dele de eloquente beschrijving die men in de bloemrijke 
formulering van Sheldon kan aantreffen. Ook al worden daar de gedrags
eigenschappen 'in summo gradu' beschreven, toch benadert deze weergave 
van gedragskaraktcristicken 'in extremis' niet het karikaturale beeld dat 
Kretschmer aan vertegenwoordigers van bijvoorbeeld het leptosome type 
toeschrijft, zoals: '. . . Blasierten und Dekadenten, die weltfremden 
Idealisten, die kühlen Herrennaturen und Egoisten', enz. 

d. Gedragsmanifestaties van temperamentsverschillen 
Hoc en in welke mate viscerotonie, somatotonie cn cerebrotonie in het 
individuele gedrag tot uiting zullen komen, wordt mede bepaald door de 
intensiteitsgraden van de primaire morfologische kenmerken. Tevens ook 
door een aantal andere variabelen, inclusief de culturele invloeden waaraan 
iemand heeft blootgestaan en die als gcdragsdeterminantcn werkzaam zijn 
geweest. In dit verband veroorloven wij ons een uitvoerig citaat waarin 
Sheldon op het belang van andere gedragsdeterminerende factoren wijst: 
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'De cerebrotoon kan een geleerde of een analfabeet zijn, hij kan ervaren of 
onervaren zijn in de conventionele intellectuele gebruiken van zijn milieu, 
hij kan een verwoede lezer zijn of iemand die nog nooit een bock heeft 
gelezen, hij kan een erudiet genie zijn of hij kan op schools gebied gefaald 
hebben. Hij kan een dromer, dichter, filosoof, kluizenaar of een schepper 
van utopieën en abstracte psychologie zijn. Hij kan een religieuze fana
ticus, een asceet, een geduldige martelaar of een twistzieke kruisvaarder 
zijn. Dit alles is afhankelijk van de onderlinge vermenging van de andere 
componenten, van andere variabelen in de symfonie en ook van de invloed 
van de omgeving, waaraan de persoonlijkheid werd blootgesteld. Het 
essentiële kenmerk van de cerebrotoon is zijn vigilante oplettendheid. De 
andere twee hoofdfuncties, de viscerale en de somatotone zijn hieraan 
onderworpen, worden hierdoor beheerst en daaraan ondergeschikt ge
maakt ' (Sheldon 1942, pag. 275). 

Uit dit citaat blijkt dat de relatie tussen de morfologische en gedrags
karakteristieken gemodificeerd, gekleurd of zelfs versluierd kan worden 
door omgevingsfactoren die bepaalde gedragstendenties al dan niet kunnen 
waarderen, uitlokken of afwijzen. Sheldon (1963) zegt van mening te zijn 
dat omgevingsfactoren minstens even grote invloed op het gedrag uit
oefenen als constitutionele determinanten. Daaruit volgt dat verschillende 
mensen met analoge of zelfs identieke scores voor hun temperamentele 
component toch niet steeds dezelfde gedragskenmerken zullen vertonen. 
Ook de 'mixture ' van factoren in het totale beeld, de secundaire morfolo
gische kenmerken, de levensgeschiedenis van de persoon met de sociaal-
psychologische beïnvloeding vanuit zijn milieu in een bepaald cultuur
patroon moeten in de gedragsbeoordeling betrokken worden als mede-
constituerende en gedragsmodificerende elementen. De kennis van de 
lading van één van de primaire componenten van de lichaamsbouw is 
immers nog maar een kleine stap op de weg naar gedragskennis of de 
gedragsvoorspelling van de persoon (Sheldon 1942). 

e. Het taxeren van de gedragsdimensies 
De 20 gedragskenmerken van iedere component kunnen gewaardeerd 
worden op een 7-puntsschaal. De waardering 1 betekent dat het kenmerk 
uiterst weinig aanwezig is, het cijfer 7 dat de eigenschap uitermate sterk in 
het gedrag vertegenwoordigd is. De temperamentsindex wordt berekend 
door optelling van de quotering van de viscerotone, somatotone en 
cerebrotone component. Daarna wordt het totaal voor iedere component 
gedeeld door het aantal van de kenmerken (20). Op die manier ontstaat de 
index voor het ' temperament ' , die — evenals het somatotype — in een 
formule van drie cijfers, variërend tussen 1 en 7, wordt weergegeven en 
waarvan het 1c, 2e en 3e cijfer respectievelijk de viscerotone, de somato
tone en de cerebrotone 'lading' voorstellen. Zo bijvoorbeeld betekent de 
temperamentsindex 6 3 1 een zeer hoge aanwezigheid voor de viscerotone, 
een duidelijke mate van de somatotone en een uiterst geringe cerebrotone 
component. Om tijd te winnen heeft Sheldon een verkorte methode uitge-
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werkt. De beoordelingsschaal voor het quoteren van de gedragssyndromen 
werd hiertoe ingekort tot 10 kenmerken voor iedere component in de 
zogenaamde 'twenty-minute ratings.' De verkregen correlaties tussen de 
totale schaal van 60 kenmerken met de gehalveerde schaal bedroegen voor 
viscertonie .73 , voor somatotonie .61 en voor cerebrotonie .68. 

9. Verband tussen lichaamsbouw en temperament 

De volgende stap in het constitutioneel onderzoek bestond in het zoeken 
naar de mate van samenhang tussen de morfologische variabelen en de 
gedragseigenschappen. 
Het onderzoek naar de covariantie tussen de somatotypen en de gedrags
beoordeling resulteerde in verrassend hoge correlaties. Over een onderzoek 
bij 200 personen worden correlaties vermeld tussen de variabelen endo-
morfie en viscerotonie van .79, tussen mesomorfie en somatotonie van .82 
en tussen ectomorfie en cerebrotonie van .83. Deze uitzonderlijk sterke 
samenhang verklaart Sheldon uit het feit dat de verschillende variabelen 
basale factoren van de persoonlijkheid vertegenwoordigen. De correlaties 
zijn, volgens Sheldon, niet hoger dan men mag verwachten omdat én met 
morfologische én met psychologische technieken in feite hetzelfde 
beoordeeld wordt, zij het dan op een verschillend niveau waarop deze 
constitutionele factoren gemanifesteerd worden. Het is niet onbelangrijk 
hier te vermelden dat Sheldon zelf zowel de somatotypen heeft beoor
deeld als de gcdragsbcoordeling heeft verricht, hetgeen ernstige risico's van 
contaminatie van gegevens inhoudt. 

Met betrekking tot discordantie of het ontbreken van overeenstemming 
tussen de morfologische en manifeste gedragseigenschappen is Sheldon 
van mening dat een geringe samenhang niet minder belangrijk is voor de 
kennis van de persoonlijkheid. In veel gevallen zou een dergelijke 
incompatibiliteit een indicatie kunnen zijn voor een conflictueus bestaan. 
Zo bijvoorbeeld ís het, volgens Sheldon, niet onmogelijk dat een extreme 
endomorf dermate op zijn lijfelijk bestaan betrokken is, met als gevolg een 
grote mate van gemakzuchtigheid en luiheid, dat hij niet 'sociaal' genoemd 
kan worden. Uiteraard, zo wordt gesteld, mag men pas dan tot een even
tuele discordantie besluiten, wanneer én de somatotypering én de beoor
deling van de persoonlijkheidseigenschappen voldoen aan de eisen van 
deskundigheid, een voorwaarde waaraan niet-getrainde waarnemers 
nimmer kunnen voldoen. 

Volledigheidshalve vermelden we ten slotte de door Sheldon, in samen
werking met Wittman (1947), ontworpen gedragsbeoordelingsschaal voor 
psychiatrische patiënten, die we hier buiten beschouwing laten. 
De kennis van de morfologische structuren is volgens Sheldon uiteindelijk 
gericht op het belang van het individu zelf. Want de kennis van de 
lichaamsbouw kan een bijdrage leveren aan de persoonlijkheidsdiagnostiek 
en tegelijkertijd ook bijdragen in het adviseren van adequate maatregelen 
of voorwaarden voor de zelfverwerkelijking:.. . . 'The aim of constitu-
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tional psychology is to develop every individual according to the best 
potentialities of his owri nature, while protecting him from the fatal 
frustration of a false 'persona' and false ambitions. This is not fatalism, but 
naturalism. Its end result is to increase, not decrease the individual's 
opportunities for accomplished living' (Sheldon 1942, pag. 438). 
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Hoofdstuk IV 

Kritiek op de constitutietypologie van Sheldon 

en kritische evaluatie daarvan 

'Does the somatotype give us the whole picture 
of constitutional variation' By no means it 
supplies only an operational beginning ' 

W H Sheldon 1963 

Het morfologisch onderzoek en meer bepaald de bestudering van de 
lichaamsbouw in relatie tot persoonlijkheidseigenschappen heeft zowel 
overtuigde aanhangers als kritische sceptici en fervente tegenstanders ont
moet. 

Bij grondige inspectie van de vele pubhkaties over de constitutietypologie 
werden we geattendeerd op een duidelijke tegenstelling in de beoordeling 
van Sheldon's methode om de vormeigcnschappen van de lichaamsbouw 
te registreren en te classificeren. Enerzijds is er een aantal auteurs dat zich 
positief-waardcrend uitspreekt o\er dit onderwerp, anderzijds blijkt er een 
groep, die deze studie als een obsolete benaderingswijze weinig au sérieux 
neemt. In het algemeen bctrclL de kritiek. 
1. de theoretische fundering \ an de morfologische typologie; 
2. het methodologisch aspect van het onderzoek zoals de betrouwbaar
heid en de objectiviteit van de typering, de constantie van de lichaams
bouw en de problemen die samenhangen met de classificatie, het aantal 
typen, het typenbegnp zowel voor wat betreft de indeling van de vorm
eigcnschappen als de gedragskenmerken, het taxeren en scoren van de eigen
schappen; 
3. de covanatie tussen de morfologische eigenschappen en de gcdrags-
karaktenstieken. 

Een in extenso beschicvcn kritische beschouwing van de constitutie-
typologie zou ons te ver afvoeren van het onderwerp van deze studie. 
Geïnteresseerden kunnen de/c aantreffen in vooral de pubhkaties van 
Koch en Hohn (1953), Rees (1960a) en Domey et Λ. (1964). 

Wi] bepalen ons hier tot een commentaar op de theorie en de methode van 

Sheldon's constitutictvpologic Dit lijkt ons van belang met het oog op de 

mogelijkheid van interpretatie en praktische bruikbaarheid van de resul-

talen van ons eigen onderzoek. 
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1. Kntiek op de somatotypologie van de pnmaire componenten 

a. Tegen de theoretische fundering ν,ιη de morfologische verscheidenheid 
werden, óók door degenen die het constitutioneel onderzoek een goed 
wetenschappelijk hart toedragen, reële bezwaren geuit (vgl. Rees 1960a). 
De bedenkingen zijn voornamelijk gericht tegen de door Sheldon aan de 
embryologie ontleende kiembladen-theone en de daarvan afgeleide namen 
ter aanduiding van de primaire morfologische componenten. 
Burt — geciteerd door Fanner (1947) — laat zich lovend uit over de 
methode zelf, maar blijkt zeer dubieus te staan ten opzichte van de 
embryologische hypothese. 

Eysenck (I960) beweert dat Sheldon de genetische theorie afgeleid heeft 
van andere auteurs zoals Bcssoncl-Favre (1910), Bauer (1923) en Castel
lino (1927) die al eerder getracht hadden de verschillende typen in 
lichaamsbouw in relatie te denken met de drie embryonale kiembladen. 
Bovendien zou Sheldon ook het idee dal de drie genetische 'factoren' als 
componenten van de gehele lichaamsbouw beschouwd kunnen worden, 
ontleend hebben aan Plattncr (1938). Als argument contra de kiembladen-
theone wijst Eysenck op de resultaten uit het onderzoek van Hunt (1949), 
waaruit een gemis aan overeenkomst bleek tussen somatische karakteris
tieken en de mate van ontwikkeling van het endo-, meso- en ectoderm. 
Aangezien de genetische fundering van Sheldon's denkmodel niet bewezen 
is, acht Eysenck (1959, 1960) deze biologische interpretatie niet meer dan 
een interessante speculatie. De auteur is bovendien van mening dat de 
daarop gebaseerde somatotypcring van de lichaamsbouw inferieur en 
simplistisch genoemd moet worden ten opzichte van de door hem bepleite 
antropometnsche en factoranalytische benadering. Over de waarde van 
deze theorie laat Eysenck (1970) zich als volgt uit: 'If, however, it could 
be shown that these three types are real derivatives from certain 
embryological layers and aie functionally continuous with these layers, 
then the observed intcrcorrelations among the types would be a cheap 
price to pay for the gain in understanding obtained through this relation
ship.' En voorts: '. . . no one would deny that wherever there is a conflict 
between statistical factors and physiological, anatomical, or genetic deter
mination, it is the statistical factor which should be thrown overboard 
rather than these more palpable influences' (o.e. pag. 326). 
Volgens Kouwer (1963) baseerde Sheldon zijn theorie van de biologische 
fundering op de door Carl Hüter (1928) in ¿ijn 'Illustriertes Handbuch der 
praktischen Menschenkenntnis' 'onbewezen en gefantaseerde stelling' van 
de menselijke embryonale ontwikkeling. Dit denkmodel werd ook door 
Martiny (1948) overgenomen, maar de biologische argumenten waarop 
deze theorie berust /ouden meer plausibel zijn dan die van Sheldon. De 
bevindingen en inzichten, welke resulteerden uit het onderzoek tijdens de 
intra-utcrinc periode van dierlijke embryo's, youden wetenschappelijk 
onvoldoende gemotiveerd en onkritisch ook aan de ontwikkeling van de 
menselijke kiem toegeschreven zi|n. De daarvan afgeleide benaming van de 
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primaire componenten zou derhalve eveneens op een onbewezen en louter 
veronderstelde relatie tussen de morfologische verschijning en de drie 
kiembladcn gebaseerd zijn 
Kretschmcr (1967), die zich overigens waarderend over Sheldon's typolo
gisch onderzoek uitlaat, zegt de juistheid te betwijfelen van het oor
zakelijk verband tussen de lichaamsbouw en deze veronderstelde 
oorsprong. Ook Hunt (1949) vindt Sheldon's interpretatie van het somato-
type, als resultante van de predominantic óf het evenwicht van cén of 
meer kicmbladen, niet geheel adequaat. Conrad (1963), die de constitu
tionele verschillen verklaart uit twee m het genetisch materiaal verankerde 
'Wuchstendenzen', deelt de verklaring van Sheldon evenmin. Parnell 
(1958), die groot belang hecht aan het biologische substraat, acht Sheldon's 
theoretische opvatting over de fundering van de verschillen m lichaams
bouw niet genoegzaam bewezen. Stagner (1965) beweert dat Sheldon in 
latere pubhkaties geneigd was de embryologische \erklaring in zijn theorie 
minder te accentueren, omdat dit m feite niet beslissend geacht kan 
worden voor de psychologische consequenties in de benadering van de 
constitutie. Voor zover ons bekend is deze bewering weinig gegrond, ge
zien latere uitspraken van Sheldon waaruit blijkt dat hij deze mening nog 
steeds staande houdt (vgl. Sheldon 1969, pag. 842). 

Hall en Lindzey (1957) zijn ons inziens terecht van mening dat de be
nadering van de consitutie in het algemeen meer inductief dan theoretisch 
verantwoord is, hetgeen zij ook van toepassing achten op die van Sheldon. 
Ook Heath en Carter (1967) respecteren het concept van Sheldon's dne 
primaire morfologische componenten welke zij origineel, bruikbaar en 
belangrijk achten, ook al geven deze semantische problemen die samen
hangen met de benaming van de begrippen. Cortés en Gatti (1972), die 
uitvoerig aandacht besteden aan de embryologische fundering van de 
constitutionele typen, zijn — op grond van onderzoek bij menselijke 
embryo's — wel overtuigd van een samenhang tussen de ontwikkeling van 
de kiembladen en bepaalde organen en systemen van het menselijk orga
nisme. De auteurs besluiten hun commentaar hierover met 'The extreme 
types, not only externally and morphologically, but also internally and 
structurally, represent vanous degrees of predominance of the organs 
derived from the three embryological layers.' Zij achten deze samenhang 
van groot belang omdat: '. . . this relationship might give a truly scientific 
basis to constitutional psychology and open the door to a closer contact 
between the related fields of psychology, medicine, psychiatry, and 
physiology'(o.e. pp. 366 en 371). 

Ondanks de verschillende opvattingen over de embryologische origine van 
de variabiliteit in lichaamsbouw, aanvaarden niet weinig auteurs funda
mentele genotypische determinanten die verantwoordelijk geacht worden 
voor bepaalde fysieke eigenschappen. Uit onderzoeken bij tweelingen — 
zoals van Von Verschuer (1950, 1952, 1954) — blijkt ondubbelzinnig de 
belangrijke invloed van erfelijkheidsfactoren op de lichaamsbouw, die ook 
door het onderzoek van Clark (1956) kon worden bevestigd. Osborne en 
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De George (1959) vonden eveneens bij hun onderzoek van tweelingen 
overeenkomst tussen de morfologische kenmerken bij mannen zowel als 
bij vrouwen Uit deze onderzoeken kwam onder meer vast te staan dat een 
aantal lengtematen (lichaamslengte, armlengte, beenlengtc, zithoogte) 
sterk genetisch bepaald zijn evenals de skeletontwikkeling, de spierfactor 
en de dikte van de huidplooi boven de knie. Ook Zeiler (1964) neemt een 
genetisch fundament van de lichaamsbouw onomstotelijk aan gezien zijn 
bewering 'bine bestimmte Prägung der Gestalt repräsentiert eine 
bestimmte Prägung der Persönlichkeit. Und diese Prägungen sind erbbe
dingt' (o.e. pag. 324). Walker (1962) geeft als zíjn menmg te kennen dat 
verschillen m lichaamsbouw onderliggende variaties in genetische eigen
schappen van het 'body-compositum' en organische functies, weerspiegelen. 
Lindzey (1965) acht het redelijk te verwachten dat de structurele varia
ties, gevormd door de afstanden tussen de chromosomen, van invloed 
kunnen zijn op de lichaamsbouw, waarvan sommige effect kunnen hebben 
op het gedrag. 

Het is uit het bovenstaande wel duidelijk dat de meningen van deskun
digen op dit gebied verdeeld zijn. Sheldon (1940), sprekend over de 
genetische fundering van de constitutietypen, zegt: 'That constitution is 
closely determinated by heredity is highly probable, but we do not know 
that it is entirely so determinated' (o.e. pag. 2). Wat de benaming van de 
morfologische varianten betreft blijkt Sheldon niet zó verknocht aan de 
termen endomorfie, mesomorfie en ectomorfie gezien de passus. 'Hence, 
somewhat as an experiment, we suggest these terms in the hope that time 
may stabilize their usage — or reveal better ones' (o.e. pag. 35). 
Het /ou ons inziens onjuist zijn om de somatotypermg van Sheldon van de 
hand te wijzen op grond van deze embryologische interpretatie en de 
daarvan afgeleide namen voor de primaire componenten. Een dergelijke 
gevolgtrekking zou geen recht doen aan de intentie van Sheldon's constitu
tioneel onderzoek. 

Afgezien van de kiembladen-thcorie blijkt uit het merendeel van de 
pubhkaties een algemene overtuiging van een genotypische grondstructuur 
die als biologische determinant fungeert voor de lichaamsbouw. Galon en 
Prick (1962) bijvoorbeeld zien de lichaamsbouw voor een belangrijk deel 
als de uitwendige manifestatie van een constitutioneel vastgelegd groei- en 
ontwikkelingsplan. Volgens Prick en Van de Loo (1964) is het hchaams-
bouwtype zelf endogeen-constitutioneel vastgelegd, hetzij hereditair, 
hetzij door bepaalde al dan met organisch-structurele veranderingen in het 
hypothalamo-hypof) sair systeem. 

De opvatting over een genetisch bepaalde lichaamsvorm wordt gesteund 
door biologen. Gebruikmakend van biologische informatie (vgl. Agar 
1951, Sinnott 1963) kan immers gesteld worden dat de organische vorm 
in het algemeen geacht wordt te berusten op genetische eigenschappen van 
de constitutie en daarmee gebonden blijkt aan en beperkt door bepaalde 
individuele grenzen. Biologen beschouwen de vorm als reflectie van de 
levensprocessen die \erankcrd zijn in het organisme. Ook de hchaams-
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bouw, zo wordt gesteld, is grotendeels de resultante van fundamentele 
organische processen die samenhangen met de vitale, biochemische — 
endocrinologische en metabolische — individualiteit. De morfologie wordt 
gezien als de genetisch bepaalde en met de organische processen samen
hangende uiting van de constitutionele variatie in de genetische interactie. 
Aangenomen wordt dat de vorm niet louter bepaald wordt door de inter
actie tussen het genetisch materiaal en de exogene invloeden. Want naast 
deze overtuiging kan men ook een finalistische interpretatie aantreffen die 
een immanente, doelgerichte morfogenetische factor aanvaardt die gericht 
is op het uiteindelijke doel van het organisme. Deze morfogenetische 
norm, die tot de lichamelijke ontwikkeling van het individu leidt, volgt een 
enkel spoor, hoewel hij wel door milieufactoren gemodificeerd kan 
worden (Sinnott 1963). De gereleveerde opvattingen van Galon en Prick 
en vooral van auteurs op morfotypologisch gebied, zoals bijvoorbeeld 
Conrad en Zeiler, sluiten grotendeels aan bij deze finalistische interpretatie 
van een normatieve morfogenetische activiteit. 

b. Kritiek op de methode en op de stabiliteit van de morfologische varia
belen. De methodische aspecten van de somatotypering worden in een 
aantal publikaties op diverse punten bekritiseerd. 

b 1. Kritiek op de betrouwbaarheid van de methode 
De bemerkingen betreffen voornamelijk de reliability van de somato
typering. De problemen die hiermee samenhangen hebben betrekking op 
de vraag naar de objectieve specificeerbaarheid van de morfologische 
variabelen en de mate van subjectiviteit bij de somatoscopische beoorde
ling. Ook de constantie van het somatotype en de somatotypering van 
onvolwassenen worden in de kritiek op de beoordelingsprocedure betrok
ken. 
Wat de betrouwbaarheid betreft is Heath (1963), eertijds medewerkster 
van Sheldon, van mening dat de somatotyperingstechniek . . . . 'has not 
been validated and modified satisfactorily.' Zij betwijfelt bovendien de 
validiteit van de door Sheldon na 1954 verbeterde leeftijd-gewichts
tabellen, omdat deze geconstrueerd werden door middel van inter- en 
extrapolatie van gewichtshistories, die op zichzelf dikwijls onbetrouwbaar 
zijn, zoals door Damon (1965) werd beweerd en aangetoond. Ook het 
toepassep van bepaalde antropometrische methoden zoals de ponderal 
index (lengte f \f gewicht) zou ernstige lacunes vertonen zolang er geen 
duidelijk referentiekader bepaald is, waarbinnen de gevonden somato-
typen onderling vergeleken kunnen worden. Deze opinie van Heath gaat 
ervan uit dat, wanneer er geen absolute objectieve criteria bestaan voor de 
morfologische kenmerken van bijvoorbeeld een 30-jarige man of een 
9-jarig meisje, het ook niet mogelijk is andere individuen daarmee te ver
gelijken. Vandaar ook dat Heath en Carter (1967) zich al geruime tijd 
beijveren een gewijzigde somatotypcringsmethode uit te werken die wel 
rekening houdt met de bovenstaande voorwaarden tot grotere instrumen-
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tele objectivering. Soortgelijke kritiek op het gebruik van de lengte-
gewichtindex inzake de somatotypering van kinderen wordt ook geuit 
door Van Wieringen (1972, pp. 24, 25, 132). 
Ook Humphreys (1957) maakt in een kritisch artikel over Sheldon ernstig 
bezwaar tegen de somatotypering zonder gebruikmaking van metrische 
maatstaven bij gebrek aan objectieve criteria. Volgens deze auteur zijn 
Sheldon's typen in feite ipsatieve maatstaven, d.w.z. relatieve scores, waar
mee de lichaamsbouw van een individu beoordeeld wordt tegen de achter
grond van zijn eigen gemiddelde als centrale tendens. Ter illustratie wordt 
vermeld dat men op psychologisch vlak met relatieve scores bijvoorbeeld 
wel kan vaststellen dat een leerling beter is in rekenen dan in geschiedenis, 
maar dat zegt nog niet of hij in beide vakken redelijke resultaten behaalt. 
Mutatis mutandis geldt dit bezwaar volgens Humphreys evenzeer tegen 
relatieve scores ter bepaling van de lichaamsbouw. Stagner (1965) daar
entegen ziet in het hanteren van ipsatieve maatstaven in het algemeen, 
evenals bij de waardering van de lichaamsbouw, geen essentieel logisch 
bezwaar en vindt de kritiek van Humphreys dan ook niet overtuigend. 
Immers, zo betoogt Stagner, kan een clinicus tijdens de psychotherapie 
van een bepaalde patiënt behoefte hebben aan inzicht in de intra-indivi-
duele verschillen van zijn cliënt om diens sterke en zwakke eigenschappen 
vast te stellen en te behandelen zonder deze te vergelijken met groeps
normen. Ook ten aanzien van morfologische kenmerken zouden, volgens 
Stagner, relatieve scores belangrijke informatie over de individuele 
lichaamsbouw kunnen opleveren. 

Men kan zich ons inziens afvragen of een louter somatometrische bepaling 
van de lichaamsbouw meer relevante informatie zou kunnen opleveren. 
Vanuit antropobiologisch standpunt wordt door verschillende auteurs 
immers uitdrukkelijk gesteld met hoeveel voorbehoud geïsoleerde somato
metrische kenmerken behandeld en geïnterpreteerd dienen te worden 
(Cliquet 1963). Ook de betrouwbaarheid van mechanische metingen van 
bijvoorbeeld de huidplooidikten (als schatting van de vetmassa) en van 
omtrekmaten is aan beperkingen onderhevig, omdat zowel tussen de 
metingen van verschillende onderzoekers als tussen die van dezelfde onder
zoeker duidelijke verschillen bestaan (vgl. Tanner 1968, Lamberts 1969, 
Muller 1972). Door Leusink (1972, pag. 87) wordt er op gewezen dat de 
meetfout groter wordt naarmate de dikte van de huidplooi toeneemt en 
voorts dat vooral bij kinderen kleine verschillen in meetplaats tot een 
groot verschil in huidplooidikte kunnen leiden. De resultaten van test-
retest onderzoek naar de betrouwbaarheid van het meten van bijvoorbeeld 
de schouderbreedte (grootste afstand tussen de acromionranden) wijden 
eveneens 'op een relatief slechte reproduceerbaarheid van deze maat ' 
(Lamberts 1969, pag. 121). 

Maar ook al zouden volstrekt objectieve maatstaven voorhanden zijn om 
de lichaamsbouw instrumentcel te meten, dan nog rest de vraag of het 
realiseren van die exclusief metrische methode in de praktijk wel haalbaar 
is vanwege de vereiste training en het tijdrovend karakter. Deze techniek is 
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namelijk 'certainly arduous and time consuming' (Tanner 1951). Boven
dien zijn, volgens Van Wieringen (1972, pag. 133), de meeste indices en 
formules te gecompliceerd voor praktisch gebruik. 
Wanneer men — zoals Prick en Van de Loo opmerken (1964) — geen 
metingen in successie, dus op verschillende leeftijden van hetzelfde indi
vidu, verricht noch de geschiedenis van het lichaamsgewicht bekend is en 
de ouders en de nakomelingen van het onderzochte subject niet in het 
onderzoek betrokken kunnen worden, dan kan aan de voorwaarden voor 
het zuiver metrisch bepalen van het somatotype niet worden voldaan en 
dient men aan de relevantie van unieke metingen te twijfelen. 
Dupertuis (1950) kwam tot de conclusie dat antropometrische gegevens 
'were only moderately successful in identifying differences among ex
treme somatotypes and thus would be of questionable value in differentia
ting the midrange and closely related somatotypes. ' Voorts merkt deze 
auteur op dat 'differences in morphology are easily discernible to the 
trained eye but are difficult to demonstrate by a small number of fixed 
linear measurements. ' Want . .•. 'unfortunately, calipers cannot see.' En op 
de vraag of somatotypering ook door antropometrie kan gedaan worden is 
zijn antwoord ondubbelzinnig: 'The answer, of course, is no. ' Want de 
somatotypering is juist een methode om het fysieke uiterlijk te be
schrijven in termen van structurele componenten. Maten kunnen wel 
bruikbaar zijn 'as supporting evidence but they can never take the place 
of describing what the eye sees.' Vandaar dat lichaamsmaten — naar het 
oordeel van Dupertuis — geen substituties kunnen zijn voor de antro-
poscopische techniek, zoals die bij de somatotypering wordt aangewend. 
Gam en Gertler (1950) laten zich evenals Seltzer (1945) in dezelfde zin 
uit wanneer ze beweren dat verschillen in lichaamsbouw duidelijker vast
gesteld kunnen worden door scopische somatotypering dan door antropo
metrische methoden. Ook Howells (1951, 1952) beweert, met alleen 
antropometrische gegevens, 'endomorfen en mesomorfen niet te kunnen 
onderscheiden. 

Heath en Carter (1967), die de pondered index als een wezenlijk hulp
middel beschouwen om de extreme waarden van endomorfie en ecto-
morfie te identificeren en die bepaalde antropometrische maatstaven als 
indicatoren voor het bepalen van de mesomorfie gebruiken, bepleiten deze 
gegevens toch te vergelijken met de geïnspecteerde indrukken van de soma-
totypefoto's, omdat zij deze scopische beoordelingsprocedure essen
tieel achten voor een nauwkeurige beschrijving van de morfologische 
variabiliteit. Cliquet (1963) komt tot de algemene vaststelling dat de 
somatoscopische resultaten overeenstemmen met de somatometrische en 
aldus de informatie over deze laatste vervolledigen. Biller en Liebman 
(1971) beweren, evenals Domey et al. (1964) dat ' . . . there is a very high 
relationship between estimates of somatotype (i.e. mesomorphy, ecto-
morphy and endomorphy) made in terms of physical measurement and 
those made by judge's ratings' (o.e. pag. 82). De Koek van Leeuwen 
(1958) concludeert, na cen uitvoerige meetprocedure op geprojecteerde 
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negatieven ter bepaling van het somatotype, tot een 'bedroevend resultaat' 
te zijn gekomen, omdat het niet mogelijk bleek het somatotype eenduidig 
vast te stellen. Op grond daarvan komt de auteur tot de conclusie dat de 
somatometnsche methode voor praktische toepassing geen aanbeveling 
verdient. Swalus (1966), die de foto's uit 'The Physique of the Olympic 
Athlete ' van Tanner (1964) gebruikte om de validiteit te onderzoeken van 
drie methoden om het somatotype te bepalen, komt eveneens tot de 
conclusie dat een volledig objectieve methode, op basis van indexen, met 
m staat is het juiste somatotype te bepalen. 

Het is wel duidelijk dat er naast de kritische geluiden tegen het gebrek aan 
absoluut objectieve maatstaven bij de somatotypermg ook een aantal 
experts blijken te zijn die de 'beoordelaar als instrument' (vgl. De Groot 
1968) van essentiële betekenis achten voor een goede onderscheiding van 
de verschillen in lichaamsbouw. 

b 2. Kritiek op de somatoscopische methode 
De exclusieve toepassing van de somatoscopische methode wordt in ver
schillende publikaties bekritiseerd. Beweerd wordt dat de visuele im
pressies van fotoscopische waarnemingen al te subjectief zouden zijn bij 
gebrek aan objectieve maatstaven. Daardoor zou deze methode niet vol
doende controleerbaar en moeilijk overdraagbaar zijn, zodat de praktische 
toepasbaarheid en de reproduceerbaarheid in het geding gesteld kunnen 
worden. 

Op dit probleem is Sheldon in zijn publikaties uitvoerig ingegaan. Hij staat 
op het standpunt dat de mate van objectiviteit van de somatoscopische 
procedure groter is dan van bepaalde onderzoekstechnieken, die in de 
medische kliniek worden gebruikt maar die gedegen training en oefening 
vereisen om objectief uitgevoerd te kunnen worden. Tanner (1951) sluit 
hierbij aan en beweert dat de mate van objectiviteit van de scopische 
techniek in dit opzicht 'differs not at all from chemical determinations on 
body fluids; serum cholesterol estimations for example are repeatable m 
skilled hands, but not in unskilled ones or on badly collected scrum.' 
Elders (Haak et al. 1968) heeft Tanner ook in verband met het verzamelen 
van antropometnsche gegevens er op gewezen dat het — nog — niet 
mogelijk is exacte (dus absoluut objectieve) inlichtingen te verkrijgen over 
bijvoorbeeld de totale hoeveelheid vet, spier en bot van het menselijk 
lichaam in vivo. Petersen (1959) wijst er op dat het toepassen van de 
osculatie-methode en het palperen m de medische praktijk niet objectiever 
is dan het somatoscopisch waarderen bij de somatotypermg. 
Volstrekte, dat wil zeggen absolute, objectiviteit acht Sheldon (1942) niet 
mogelijk in de psychologie, maar nog minder in de geneeskunde. . . . 'If 
medicine were completely objective there would be no doctors, but only 
technicians. The same would be true of psychology and psychologists' 
(о с pag. 425). 

De kritiek op de (te grote mate van) subjectiviteit van de somatoscopische 
somatotype-bepaling kan het beste weerlegd worden door de vermelding 
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van een aantal resultaten van onderzoeken naar de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid van de somatotypenng die de bewering over de te ge
ringe objectiviteit ontzenuwen. 
Afgezien van Sheldon's mededelingen (1940) over de hoge overeenstem
ming die onafhankelijke beoordelaars konden bereiken constateerden ver
schillende auteurs een hoge mate van intersubjectieve overeenkomst in de 
taxatie van de lichaamsbouw. Tanner (1954, 1964b) vermeldt dat het 
visuele schatten van het somatotype door verschillende geoefende beoor
delaars op zelfs een 13-puntsschaal voor 90% overeenstemming vertoont tot 
op een halve punt van nauwkeurigheid naar boven of beneden. Slechts bij 
10% blijkt er een verschil van één unit en alleen zeer zelden een verschil 
van meer dan één punt. Bij de door Dupertuis, Heath en Tanner be
oordeelde somatotypen werd voor de eerste en tweede component een 
correlatie van .83 en voor de mate van ectomorfie zelfs .92 bereikt. Aan 
de/e resultaten verbindt Tanner de conclusie dat de derde component het 
meest exact beoordeeld kan worden en dat een juiste waardering van de 
mcsomorfie de meeste moeilijkheden oplevert. Ook bij het somatotyperen 
v.in 57 Olympische atleten (Tanner 1964b) door ervaren somatotypologen 
— Heath en Tanner beoordeelden onafhankelijk van elkaar de ratings — 
blijken bijzonder kleine afwijkingen voor te komen. In geen enkel geval 
werd meer dan een halve punt verschil in beoordeling van de mesomorfe 
component vastgesteld, bij twee personen werd de ectomorfie met 1 punt 
verschil gewaardeerd en voor endomorfie was de afwijking in twee gevallen 
eveneens één punt. Dat het somatotyperen door deskundige waarnemers 
met een hoge mate van consistentie kan gebeuren blijkt eveneens uit het 
feit dat een herhaling van de procedure bij dezelfde atleten na twee jaar, 
geheel onafhankelijk van de eerste taxatie, in 85 à 90% overeenstemming 
vertoonde met de eerste waarnemingen van dezelfde onderzoeker (Tanner 
ibid.). 

Brouwer (1956), die samen met Tanner onafhankelijk van elkaar 59 foto's 
beoordeelde, deelt mee dat. 'scopische somatotypenbepaling voldoende 
reproduceerbare en dus betrouwbare resultaten oplevert om na te gaan of, 
en zo ja, welk verband er tussen somatotypen en ziekten bestaat.' De 
'midrangc somatotypes' leveren daarbij — wat geen verwondering wekt — 
de meeste moeilijkheden op. De overeenstemming in de taxatie van de 
componenten tussen de beide onderzoekers op 173 beoordelingen bedroeg 
81% bevredigende concordantie. Dezelfde auteur onderzocht ook de over
eenkomst tussen repeterende somatotypenngen bij 61 personen met een 
interval van enkele maanden. Het resultaat van dit onderzoek naar de 
consistentie van de morfologische beoordeling betrof in 86% een bevredi
gend resultaat. Parnell (1958) merkt in dit verband op dat overeenstem
ming tussen verschillende fotoscopische onderzoekers impliceert ' that 
they have learned to sing in harmony, but their song does not thereby 
become a science, it remains an art ' (o.e. pag. 6). Van de andere kant is de 
auteur er van overtuigd dat de betrouwbaarheid van de somatotypenng 
toeneemt wanneer de bepaling van de lichaamsbouw niet alleen door 
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metingen, maar óók door somatoscopische beoordeling gebeurt. Deze 
mening wordt, zoals we gezien hebben, ook gehuldigd door Heath en 
Carter (1966) die over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid correlaties 
van .88 tot .92 voor de drie componenten rapporteren. Hoewel deze 
auteurs bij het bepalen van het somatotype ook antropometrische data 
verwerken, blijkt echter dat een combinatie van een somatoscopische met 
een antropometrische benadering toch geen beduidend hogere correlaties 
oplevert dan die tussen de taxaties van beoordelaars welke alleen de 
fotoscopische methode toepassen. Zelfs wanneer vijf onafhankelijke be
oordelaars een groep somatotypefoto's taxeren kan nog een bevredigende 
overeenstemming in de waardering bereikt worden. Hunt en Barton 
(1959) vermelden als resultaat van een dergelijk onderzoek correlaties 
tussen .66 en .89 voor de eerste en correlaties tussen .66 en .82 voor de 
tweede component van het somatotype. Met betrekking tot de stabiliteit 
van de somatoscopische waarneming bij een repeterende beoordeling na 
twee jaar vermeldt Hunt een correlatie van .96 bereikt te hebben. 
Dupertuis en Emanuel (1956) maken eveneens melding van grote overeen
stemming tussen onafhankelijke beoordelaars, waarbij correlaties van .82 en 
.86 werden bereikt. Damon et al. (1960) somatotypeerden 174 vrouwen 
in de leeftijd van 22 tot 75 jaar met een interval van 6 à 8 weken, waarbij 
correlaties van .90 voor endomorfie en ectomorfie en .79 voor mesomorfie 
werden geregistreerd. Bij een herhalingsonderzoek met een interval van 6 
maanden bij een groep blanke militairen vond dezelfde onderzoeker een 
overeenkomst van .92 met de vorige taxatie. 

In verband met ons onderzoek vermelden we nog enkele gegevens over de 
intersubjectieve beoordelaarsbetrouwbaarheid bij het somatotyperen van 
kinderen en jeugdigen. Walker (1962, 1963) vond bij Amerikaanse 2-, 3-
en 4-jarige kleuters, beoordeeld door drie onafhankelijke beoordelaars, een 
betrouwbaarheidscocfficiënt van .90 voor endomorfie en ectomorfie en 
wel voor de drie leeftijdsgroepen. Voor de mesomorfe component van de 
meisjes werd een correlatie van .70, van de jongens van .85 vastgesteld. 
Masino (1971) vond bij 329 jongens in de puberteitsleeftijd, gesomato-
typeerd door drie onafhankelijke beoordelaars (Burges, Walker en 
Haronian) voor endomorfie een betrouwbaarheidscoëfficiënt van .94, voor 
mesomorfie .81 en voor ectomorfie . 91 . 

Het intersubjectiviteitscriterium van de betrouwbaarheid van de somato
scopische techniek, toegepast op volwassenen zowel als kinderen, blijkt, 
voor wat betreft de primaire componenten uit bovenvermelde resultaten, 
groot. 
Van deze overtuiging geven een aantal auteurs ook blijk zoals bijvoorbeeld 
De Koek van Leeuwen (1958), die vermeldt dat het overeenstemmings
percentage, verkregen met de somatoscopische methode, in eenzelfde orde 
van grootte ligt als die waarbij verschillende onderzoekers de reactie van 
Mantoux en de 'minimal lesions' moesten beoordelen. Op grond van zijn 
eigen resultaten, bereikt door zelfs weinig geroutineerde beoordelaars, 
beweert deze auteur dat de somatoscopische methode veelbelovend geacht 
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moet worden als goed overdraagbaar en reproduceerbaar stelsel (o.e. pag. 
87). Weiner en Lourie (1969) zijn eveneens overtuigd van de overdraag
baarheid van deze methode en beweren dat somatotype-foto's niet alleen 
helpen . . . . ' to identify the subject and provide some anthroposcopic 
information, but when used for somatotyping they provide important 
information on body size, shape, and composition.' Zij voegen daar wel 
nog aan toe: 'Investigators who have no previous experience of somato
typing should seek, an initial period of training in a laboratory where this 
technique is well established.' Ook Heath en Carter (1967) zijn van 
mening dat 'long training and experience are required for obtaining 
reliable somatotype ratings when the data do not include the recom
mended antropometrie measurements. ' Minder hoge eisen stelt Tanner 
(1951, 1964a, 1964b) die beweert dat de somatotypering niet moeilijk is 
om te leren al vergt het verwerven van deze techniek één of twee maanden 
training en regelmatige perioden van praktische toepassing. Volgens 
Petersen (1959) kan bijvoorbeeld de waardering endomorfie 5 even zeker 
ook bij kinderen 'met het oog worden gezien als het al dan niet crepiteren 
van een fractuur met de hand kan worden gevoeld — zij het eerst na de 
nodige ervaring te hebben verkregen' (o.e. pp. 25, 26). Iedereen die vol
doende bekend is met constitutionele fysieke verschillen en de nood
zakelijke vaardigheid verworven heeft, is — volgens Petersen (1967) — in 
staat endomorfie 4 van endomorfie 5 juist te onderkennen zoals een 
dermatoloog de ene huiduitslag van de andere kan onderscheiden. De 
auteur is er na zijn onderzoek van overtuigd dat 'het somatotype moet 
worden gezien en niet met maten bewezen moet worden. ' Ook Strijbos 
(1961) zegt dat het somatotyperen van kinderen volgens de methodiek 
van Sheldon, zij het na de nodige oefening, als overdraagbaar moet worden 
beschouwd. 

De somatoscopische techniek wordt niet alleen positief gewaardeerd door 
somatotypologen die Sheldon's methode toepasssen. Zeiler (1964) bij
voorbeeld is eveneens van mening dat voor het bepalen van de ontwikke-
lingstypen naast de somatometrische de somatoscopische methode onmis
baar geacht moet worden. Bovendien wijst hij nadrukkelijk op het feit dat 
zelfs de somatometrische gegevens geihterpreteerd moeten worden tegen 
de achtergrond van het somatoscopisch vastgestelde individuele consti
tutietype. Want bij de somatometrische methode . . . . 'müssen wir uns vor 
Augen halten, dasz bei allen diesen Maszen die individuelle Kostitution die 
Entwicklungsnorm stark abwandelt. Die leptosomen und die eurysomen 
Körperbauformen der bleibenden Konstitution haben andere absolute und 
relative metrische Proportionen' (o.e. pag. 126). Krctschmer (1967) die de 
metrische procedure niet schuwde, beaamt de bewering van Sheldon dat 
de geoefende somatotypoloog met een gedifferentieerd instrument ver
geleken kan worden, 'das auf sein Objekt besser abgestimmt ist, als es 
Bandmasz und Tasterzirkel jemals sein können' (o.e. pag. 6). 
Uit de aangehaalde résultat „'η van onderzoek naar de betrouwbaarheid van 
de somatoscopische waardering van de lichaamsbouw kan geconcludeerd 
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worden tot een bevredigende betrouwbaarheid per beoordelaar en — in veel 
gevallen — tot een hoge mate van intersubjectieve overeenstemming tussen 
verschillende beoordelaars. Zowel bij de verrichte onderzoeken in successie 
door dezelfde waarnemer bij herhalingsonderzoeken met verschillende tijds
intervallen, als bij onderzoeken door onafhankelijke beoordelaars, werden 
hoge percentages van overeenstemming bereikt. Er zijn onvoldoende argu
menten om te beweren dat de hoge mate van 'inter-judge reliability'veroor
zaakt zou kunnen worden door een continu optredende systematische afwij
king in de taxatie, ook al dient men bij de beoordeling van de lichaamsbouw 
steeds waakzaam te zijn voor deze eventueel beïnvloedende factor, hetgeen 
voortdurende controle en vergelijking vereist. 

De kritiek op de té subjectieve waardering van de morfologische variabelen 
kan grotendeels weerlegd worden door de empirische feiten. Daaruit nibg 
weliswaar niet geconcludeerd worden dat de somatoscopische typering van 
de lichaamsbouw in het geheel niet subjectief zou zijn want: 'Somato-
typing sounds, and is, a subjective procedure . . .' (Tanner 1964b). Maar 
ook al is volstrekte intersubjectiviteit tussen, beoordelaars (nog) geen 
objectiviteit (vgl. De Groot 1968), toch wijzen de resultaten op een hoge 
mate van betrouwbaarheid van de somatotyperingsmethode, die een 
principiële objectiviteit, herhaalbaarheid van meting en overdraagbaarheid 
impliceert. 

De onder andere door Tanner, Heath en Sheldon ondernomen pogingen 
om de somatotypering meer te objectiveren door middel van fotometrie, 
röntgenometrie en het gebruiken van objectieve parameters kan in de 
toekomst de specificeerbaarheid en de classificatie van sommige aspecten 
van de lichaamsbouw waarschijnlijk vergemakkelijken en mogelijk ver
beteren. Of een dergelijke — meer antropometrische — procedure inder
daad meer efficiënt zal zijn, een kortere leertijd zal vergen en dus grotere 
toepassingsmogelijkheden zal hebben in de praktijk — dus buiten het 
laboratorium — dan de somatoscopische methode, is nog een open vraag. 
Het is ons inziens echter niet te verwachten dat daardoor de nuttigheid 
van de somatoscopische methode overbodig zal worden. Alleen deze 
methode geeft de mogelijkheid tot observatie van niet-mcetbare morfolo
gische karakteristieken en nauwkeurige inspectie van kenmerken en 
finesses die samenhangen met bijvoorbeeld groeitempo en ontwikkelings
type, waardoor men de distinctieve kwaliteit van de lichaamsbouw beter 
kan beoordelen. De somatoscopische methode, welke een rustig — even
tueel langdurig — en gedetailleerd observeren van de totale lichaamsbouw 
mogelijk maakt, is niet alleen onmisbaar voor het bepalen van het somulo-
type en de secundaire componenten zoals met name de dysplasie, maar 
vooral ook van belang voor de overdraagbaarheid, voor longitudinale 
studie en voor de reproduceerbare typering door meerdere beoordelaars. 

b 3. Kritiek op de constantie van het somatotype 
Niet alleen de meetbetrouwbaarheid van de somatotyperingsproccdure 
maar ook de stabiliteit van de morfologische eigenschappen wordt door 

54 



een aantal auteurs gerelativeerd en door verschillende onderzoekers in 
twijfel getrokken. Zo is Eysenck (I960) wel overtuigd van een aanzienlijke 
mate van constantie van de somatotypen, maar de stabiliteit van de 
morfologische eigenschappen acht hij niet zo perfect als Sheldon heeft 
beweerd. Tanner (1964b) is wel overtuigd van de invariantie van het 
somatotype: . . . . 'By its definition the somatotype does not change; it 
represents an effort to describe precisely that element of physique which 
is fixed' (o.e. pag. 38). Ook Jahn (1954) is de mening toegedaan dat het 
lichaamsbouwtype constant blijft omdat dit — volgens de auteur — be
paald zou worden door de onveranderlijke morfologische structuur van 
het diëncephalon. Heath (1967) is van mening dat Sheldon suggereert dat 
het somatotype voorspelbaarheid zou impliceren, hetgeen zij wel beaamt. 
Echter is zij het niet eens met Sheldon wanneer hij beweert dat het 
fenotype geen voorspelbaarheid zou impliceren. Heath (1966) is wel over
tuigd dat fenotypische wijzigingen in de kinderjaren en in de puberteits
periode niet ontkend kunnen worden, een mening die geheel aansluit bij 
de opvattingen van Parnell (1958), die eveneens de nadruk legt op het 
fenotype dat op een bepaald moment gemeten kan worden. Deze auteur is 
er van overtuigd dat het fenotype per definitie niet een constant gegeven is 
(hetgeen ook door Sheldon wordt beaamd) en derhalve prognostisch een 
twijfelachtige waarde bezit. 

Bij het beoordelen van het verschil in opvatting over de stabiliteit van de 
lichaamsbouwkenmerken moet er wel rekening gehouden worden met het 
feit dat verschillende onderzoekers in bepaalde gevallen diverse methoden 
hebben gebruikt. Dit is van belang omdat Haronian en Sugerman (1965) 
na een vergelijkende studie tussen de met Sheldon's methode en die van 
Parnell verkregen gegevens konden vaststellen dat ' the somatotype 
measures and phenotype measures are not equivalent', ook al blijken beide 
even goed bruikbaar. Ook Zeiler (1964), die de constitutie voornamelijk 
vanuit ontwikkelingsstandpunt bestudeerde, beaamt dat het fenotype in de 
loop der ontwikkeling verandert maar voegt er aan toe: '. . . aber wie gesagt 
nicht in dem Sinne einer neuen qualitativen Verwandlung' (o.e. pag. 318). 
Van verschillende zijde wordt echter ook melding gemaakt van beduiden
de wijzigingen in het somatotype bij het toenemen van de leeftijd bij 
volwassen mannen (Newman 1952). De conclusies van deze auteur zijn 
gebaseerd op een onderzoek bij 40.000 mannelijke personen in de leeftijd 
van 18 tot 35 jaar. De resultaten tonen aan dat bepaalde, hoewel beperkte 
veranderingen geassocieerd zijn met de leeftijd van de onderzochte proef
personen. Aangezien ook hier twee groepen volgens verschillende 
methoden — het systeem van Hooton en de methode van Sheldon — 
werden getypeerd is het bijzonder moeilijk de geconstateerde verschillen 
naar waarde te schatten. Hammond (1953) vermeldt bij een groep jeug
digen van 5 tot 18 jaar wel een hoge mate van stabiliteit van leptosome, 
pyenische en eurysome kenmerken vastgesteld te hebben. Bij dit repete
rend onderzoek werd de lichaamsbouw, inclusief enkele antropometrische 
data zoals de breedte en omvang van de proefpersonen, na driejaar opnieuw 
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bepaald. Vanuit de opgedane ervaring dringt Hammond (1957) er op алп om 
de lichaamsbouwtypen niet te veel te beschouwen 'as an instrument of pre
diction in themselves, but rather as a preliminary to studying certain of their 
characteristics more intensively'. Hunt en Barton (1959) vermelden correla
ties van .45 voor de endomorfe, .50 voor de mesomorfe en .71 voorde ecto-
morfe component bij jongens, getaxeerd op 11- en 17- à 18-jarige leeftijd. In 
'The Medford Boys Growth Study' (Clarke 1963) werden eveneens wijzi
gingen in de primaire componenten geconstateerd. In de leeftijdsperiode van 
15 tot 18 jaar zou de mesomorfie Vi punt zijn toegenomen, terwijl de endo
morfe en ectomorfe component Уі punt lager werden gewaardeerd. 

Vooral op de invloed van de voeding wordt in de discussie rond de stabili
teit van de morfologie meermalen gewezen. Zo bijvoorbeeld bestudeerde 
Lasker (1947) de somatotype-ratings van foto's die genomen werden voor 
en na een vermageringskuur van de proefpersonen en concludeert tot 
duidelijke verschillen in de lichaamsvorm ten gevolge van de voedings
gewoonten. Zuk (1958) constateerde, bij een onderzoek van 78 mannen 
en 43 vrouwen die op 12-, 17- en 33-jarige leeftijd gesomatotypeerd 
werden, de hoogste coëfficiënten voor de ectomorfe component, namelijk 
.89 bij de mannelijke en .83 bij de vrouwelijke proefpersonen. De corre
latie voor de mesomorfe component bedroeg .85 voor de 33-jarige mannen 
en .74 voor de vrouwen van die leeftijd. De endomorfe component ten 
slotte bleek het minst stabiel. Bij de mannen .61 op 17-jarige en .73 op 
33-jarige leeftijd. Bij de vrouwen was de correlatie voor endomorfie op 
33-jarige leeftijd slechts .24. 

Sheldon (1940), die ten aanzien van de constantie van het somatotype een 
dogmatisch standpunt inneemt, stelt daar tegenover dat hij, na twaalf jaar 
meer dan honderd individuen gevolgd te hebben, ondanks de geconstateer
de beduidende verschillen in lichaamsgewicht en fenotype, geen wijziging 
in het somatotype heeft kunnen constateren want '. . . the deposit or 
removal of fat does not change somatotype' (o.e. pag. 221). 
Van Veen (1949) waarschuwde tegen een overschatting van de invloed van 
voeding op de lichaamshabitus bij kinderen, omdat de verwezenlijking van 
de groeimogelijkheden afhankelijk is van de endogene aanleg van het kind 
zelf. 'Naarmate het kind ouder wordt zien we dat het leptosome kind 
minder vatbaar wordt voor voedingsinvloed, terwijl het pyenische kind 
onder invloed van verschillende voeding steeds groter schommelingen ver
toont ' (o.e. pp. 8 1 , 82). In dezelfde richting wijzen een aantal onder
zoeken op het gebied van diktctocname tijdens de groeiperioden, zoals 
bijvoorbeeld het onderzoek van Seltzer en Mayer (1964), waaruit blijkt dat 
onder dezelfde omstandigheden bepaalde somatotypen wel en andere niet 
dik worden. In verband met de beoordeling van de voedmgstoe'stand zegt 
Stnjbos (1961) dat deze in het algemeen moet worden gezien onder het 
aspect van het somatotype. 

Dat door introductie van meer Amerikaanse leefgewoonten in Nederland de 
kans op een epidemie van overgewicht toeneemt (Van Wienngen 1972, pag. 
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185) zal wellicht niemand willen betwijfelen. De veronderstelling van de 
auteur dat daardoor ook een verschuiving in de richting van endomorfie zal 
optreden, is voor de adepten van de somatotypologie zeer onwaarschijnlijk 
omdat diktetoename en endomorfie bepaald niet hetzelfde zijn, al wordt het 
dik zijn door niet-ingewijden 'easily be mistaken for endomorphy' (Cureton 
1964,pag.43) . 
De mening dat de endomorfe component geheel of overwegend door de 
voedingsgewoonte en het voedingspatroon zou worden beïnvloed of be
paald is wellicht een simplificatie van een veel complexer stofwisselings
proces, waarin factoren van biochemische aard een meer bepalende rol 
spelen. Het is zelfs meer waarschijnlijk dat individuele verschillen in ge
voeligheid voor voedsel tussen endomorfen en ectomorfen samenhangen 
met specifieke constitutionele verschillen (Hiernaux 1952, 1963) en met 
het gestel samenhangende 'food-attitudes' (Byrne et al. 1963). De resul
taten van onderzoek naar de reacties op hongergevoel (Stunkard en Koch 
1964, Nisbett 1968a, 1968b en Schachter 1971) tonen aan dat de invloed 
van externe stimuli (zien, ruiken en proeven van voedsel) en van de subjec
tieve ervaring van maagcontracties, verschilt bij mensen met een endo
morfe en ectomorfe lichaamsbouw. Het is niet onwaarschijnlijk dat derge
lijke factoren medeverantwoordelijk zijn voor het feit dat het vermage-
ringscffect bij endomorfen, over langere perioden gezien, zo gering blijkt. 
In het licht van het bovenstaande is het ons inziens niet onmogelijk dat con
stitutionele verschillen meer licht kunnen werpen op 'de ingewikkeldheid 
van de vaak achter 'overtollig gewicht' schuilgaande problematiek', die vol
gens Muller (1972, pag. 149) ieder medicus-practicus kent. 
Door verschillende auteurs wordt er op gewezen dat de voedingstoestand 
en milieu-invloeden niet geheel en al aansprakelijk gesteld mogen worden 
voor verschillen in lichaamsbouw. Graffar (1965), die somatische verschil
len in gewicht, lengte, rijpingstempo en puberale ontwikkeling bij kin
deren uit diverse sociaal-economische groepen vaststelde, merkt daar over 
op: 'Il ne faut pas perdre de vue qu'il reste difficile de départager claire
ment l'influence du milieu car les facteurs génétiques interfèrent avec les 
facteurs sociaux.' Ook Cliquet (1963), die verschillen in antropometrische 
kenmerken bij diverse sociale categorieën aantoonde, wijst er nadrukkelijk 
op dat bij de interpretatie van dergelijke uitkomsten terdege rekening 
gehouden moet worden met de mogelijkheid van een genotypische sorte
ring van de sociale groepen. 

Dat naast constitutionele determinanten ook socio-economische factoren 
een belangrijke rol spelen in de fysieke groei en ontwikkeling van jeug
digen (Krogman 1956, Tanner 1962, Meredith 1969a en 1969b, Brozek 
1970 en Van Wieringen 1972) zal niemand willen ontkennen. 
Behalve het nutritieve aspect wordt er in de commentaren over de stabili
teit van de lichaamsbouw ook gewezen op veranderingen door lichamelijke 
aktiviteiten zoals sportbeoefening of andere speciale motorische oefenin
gen (vgl. o.a. Dempsey 1964a en 1964b). Bij inspectie van de somatotypen in 
'The Physique of the Olympic Athlete ' (Tanner 1964b) wordt men getroffen 
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door de relatieve geprononceerdheid van bepaalde morfologische kenmer
ken die samenhangen met de verschillende takken van sportbeoefening, zo
als bijvoorbeeld de prominente mesomorfie in het thoracale segment van 
gewichtheffers. Het is voorstelbaar dat dergelijke dominante vormkenmer
ken geheel of grotendeels beschouwd worden als een trainingseffect. Enkele 
exemplarische studies over dit probleem van blijvende of tijdelijke wijzi
gingen van lichaamsvormen willen we hier samenvatten. 
Tanner (1952) bestudeerde het effect van intensieve fysieke activiteiten 
bij 10 gezonde mesomorfe mannen. Naast de somatoscopische methode 
werden antropometrische data toegepast vóór de training, om de drie 
weken tijdens de training en vier maanden na de oefenperiode. Hoewel een 
opvallende lokale toename van de omvang van de bovenarm kon worden 
vastgesteld, bleken alle maten, vier maanden na het beëindigen van de 
training, weer van dezelfde waarden als die welke vóór de oefenperiode 
werden vastgesteld. Lindegärd (1956) vond eveneens — door middel van 
dynamometrisch onderzoek — een beduidende invloed van speciale 
training op de musculaire factor tijdens een oefenperiode gedurende zes 
maanden bij 208 ongeselecteerde Zweedse dienstplichtigen. Uit de con
clusie van deze auteur blijkt echter dat het thans nog niet mogelijk is exact 
vast te stellen in welke mate de musculatuur door speciale lichaams
oefeningen kan worden gewijzigd: 'It was supposed that there exists for 
each individual a maximal and a minimal level of attainable muscularity 
between which levels the actual muscularity varies in proportion to the 
degree of habitual physical activity.' 

De bevindingen van Parizková (1968) tonen aan dat de fenotypische 
lichaamsbouw kan veranderen, omdat het trainingseffect van sport
beoefening van invloed kan zijn op de verhouding van de weke delen, het 
vet en de vetvrije massa. Genoemde auteur komt tot deze conclusie na een 
longitudinaal onderzoek naar de wijzigingen in de morfologie bij jongens 
van 11 tot 15 jaar. Uitdrukkelijk wordt er echter op gewezen dat de 
geconstateerde veranderingen van de vormkenmerken ook door mentale 
en psychische factoren bepaald kunnen zijn en wel omdat de groepen 
werden samengesteld op vrijwillige basis. Het is dus niet onwaarschijnlijk 
dat de jongens die — spontaan — aan de oefeningen hebben deelgenomen, 
onopzettelijk gerecruteerd werden uit de overwegend mesomorfe groep 
van de bevolking. Daardoor zouden de gegevens wel eens niet van toepas
sing kunnen zijn op de meer inactieve endomorfe jongens van wie bekend 
is dat ze doorgaans weinig interesse in sport vertonen. In dit verband 
merkt Tanner (1968) op dat de endomorfen op de Olympische Spelen en 
binnen de lijnen van de sportvelden meestal ontbreken. Want, zo voegt hij 
er aan toe: 'De Olympische Spelen is een feest voor mensen van de rechter 
bovenhelft van het diagram. Het zou mij benieuwen hoe een festijn van 
mensen uit de andere helft van het diagram zou verlopen' (o.e. pag. 260). 
Het effect van dynamische en statische training op de lichaamsbouw blijkt 
— evenals de invloed van de voeding — niet absoluut, hetgeen ook door 
Wells, Jok l en Bohanen (1963) bij meisjes tussen 12 en 18 jaar werd 
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aangetoond. Tot dezelfde conclusie kwam ook de eerder genoemde 
Parizková die aantoonde dat een hoog percentage vetvrije massa, door 
training verkregen, geen blijvend verschijnsel is. In een longitudinale studie 
van turnsters bleek de huidplooidikte te variëren afhankelijk van de inten
siteit van de traiijing. Naarmate de intensiteit van de training toenam, nam 
de huidplooidikte af; deze nam weer toe zodra de training werd beëindigd 
of minder intensief werd. Analoge bevindingen over de wijziging in de 
hoeveelheid vet tijdens training en onttraining worden vermeld door 
Leusink(1972). 
Vanzelfsprekend verandert de musculatuur van bepaalde lichaamssectoren 
tijdens perioden van intensieve sportbeoefening: 'Muscles can of course be 
made to hypertrophy by exercise' (Tanner 1964b). Maar . . . . 'Nobody 
supposes height can be affected by training . . . '. 'Body shape, in the sense 
of skeletal proportions, is also inherited, or at least unaffected by training 
when the early growing period is over. No amount of activity of any sort 
will alter the proportions of leg and trunk or the breadth of the hips or 
shoulders. Nothing will alter the widths of the shafts of the bone, at least 
the medullary part' (o.e. pp. I l l , 112). 
Er zijn blijkbaar belangrijke argumenten om aan te nemen dat geno
typische verschillen in de constitutie méér, of minstens evenzeer, ver
antwoordelijk gesteld moeten worden voor de verschillen in lichaamsbouw 
dan dat de specifieke morfologische kenmerken die bij vertegenwoordigers 
van diverse sportbeoefeningen worden aangetroffen geheel of voor
namelijk veroorzaakt zouden worden door de verschillen in intensiteit en 
aard van lichamelijke activiteiten. Oefening en training zijn nodig om de in 
het gestel gegeven mogelijkheden te verwerkelijken. Het effect blijkt 
echter afhankelijk van de constitutioneel bepaalde, fysieke mogelijkheden. 
Op de vraag of iemand als atleet geboren wordt ofwel tot hoge fysieke 
prestaties komt als gevolg van intensieve oefening antwoordt Tanner 
(1964b) dan ook: 'Athletes are bom and made.' 

Een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbaarheid van de somato typering 
betreft de afwezigheid van grove pathologie. Bepaalde metabolische of 
endocrinologische afwijkingen, zoals hyperthyreoidie, of ziekten van 
andere aard, zoals anorexia nervosa of acromegalie, kunnen de taxatie van 
de lichaamsbouw ernstig bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Daarom 
moet bij het somatotyperen steeds rekening gehouden worden met de 
eventuele invloed van ziekten op de morfologie. 
In verband met deze storende of belemmerende invloed op het realiteits
getrouw somatotyperen, met name ten aanzien van het secundaire 
kenmerk dysplasie, vermelden Prick en Van de Loo (1964) een opmerking 
van Draper waaruit blijkt 'dat ziekten kunnen interfereren in een realiteits
getrouwe weergave van het somatotype' (o.e. pag. 186). Uit het onderzoek 
van Draper zou gebleken zijn dat 70% van de onderzochte patiënten met 
rheumatoide arthritis een duidelijke afname van mesomorfie en een toe
name van cetomorfie vertoonde. Om die reden vragen de auteurs zich af of 
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deze disproporties het gevolg zijn van het ziektebeeld dan wel de uitdruk
king zijn van een inherent constitutietype. Brouwer (1956) is van mening 
dat grote afwijkingen van de 'normale' voedingstoestand, inactiviteits-
atrofie van spieren, deformaties en houdingsveranderingen tengevolge van 
ziekte, de bepaling van het somatotype niet slechts kunnen bemoeilijken, 
maar een betrouwbare schatting van het somatotype zelfs onmogelijk 
kunnen maken, waardoor de betekenis van deze methode sterk aan waarde 
zou inboeten voor onderzoek van klinische problemen. 
Dat de toepassingsmogelijkheid van de somatotypering voor het onder
zoek van bepaalde klinische problemen beperkt, of — in uitzonderlijke 
gevallen — niet mogelijk is, kunnen wij persoonlijk wel beamen. Echter 
niet dat de betekenis van deze methode weinig waardevol zou zijn voor de 
klinische praktijk in het algemeen. 

Terecht wijst Petersen (1967) er op dat voor een betrouwbare somato
typering ' the essential point is to realize that the observer, just as in any 
other type of medical investigation, must be well informed regarding all 
attendant circumstances. In somatotyping the observer should take into 
consideration the age of the subject, his state of nutrition, whether or not 
he is engaged in muscular exercise, whilst gross pathology and pheno-
typically detectable chromosome aberrations must be excluded. Occasion
ally he will be wise tot postpone somatotyping for the time being, or to 
give only a provisional opinion' (o.e. pag. 36). 

b 4. Kritiek op de somatotypering van kinderen en jeugdigen 
Dat de graad van stabiliteit van de morfologische variabelen door verschil
lende auteurs in twijfel wordt getrokken is niet verwonderlijk. De 
fenotypische lichaamsbouw vertoont immers vooral tijdens de jeugd 
evidente fluctuaties in zowel lineaire als in vetontwikkeling (perioden van 
strekking en vulling) waardoor in de lichaamsvorm tijdens de groei en 
ontwikkeling duidelijke veranderingen optreden. In zekere mate gelden 
deze schommelingen in het fenotype uiteraard ook voor volwassenen, al 
blijken die wijzigingen in de vormeigenschappen van algemene en lokale 
toename niet voor alle volwassenen in dezelfde mate voor te komen. 
In de voorgaande paragraaf werd al gesproken over de leeftijd in verband 
met de invariantie van de morfologische eigenschappen. Met het oog op 
deze studie verdient het probleem van de geldigheid van de somato
typering van kinderen en jeugdigen bijzondere aandacht. Hierbij gaat het 
niet om de vraag of de fenotypische lichaamsvorm vanaf de vroege jeugd 
tot de ouderdom constant blijft, want dat is klaarblijkelijk niet het geval, 
maar om de vraag of en inhoeverre bedoelde fenotypische schommelingen 
voldoende geabstraheerd kunnen worden zodat een geldige somato
typering bij onvolwassenen mogelijk is. 

Enkele meningen daaromtrent willen we hier exemplarisch vermelden. 
Brouwer (1956) uit bedenkingen tegen de betrouwbaarheid bij het taxeren 
van het somatotype van jeugdige, nog onvolgroeide individuen. Mik 
(1965) gewaagt van een moeilijke typologische rubricering — volgens de 
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kwalifikaties van Kretschmer — in de puberteit in verband met de sterk 
verschillende wijze van individuele ontwikkeling in die periode. 
Uit het eerder vermelde onderzoek van Masino (1971) is echter duidelijk 
gebleken dat getrainde beoordelaars grote overeenstemming kunnen be
reiken in het somatotyperen van jongens in de puberteitsleeftijd. 
Wat de constantie van het somatotype tijdens de puberteit betreft zijn de 
meningen verdeeld. Kurimoto (1963) — geciteerd door Borms (1966) — 
die een analyse maakte van de longitudinale gegevens uit de 'Medford, 
Oregon, Boys Growth Study' , constateerde significante verschillen in de 
intensiteit van de drie morfologische componenten. Bij jongens in de leef
tijd van 15 tot 18 jaar werd een variabele waarde van de gemiddelde 
endomorfe component vastgesteld. Vanaf 15 jaar nam de endomorfie toe 
tot 16 jaar om daarna weer af te nemen tot 17 en 18 jaar. Op 18-jarige 
leeftijd werd weer dezelfde waarde als van de 15-jarigen waargenomen. 
Eveneens werd in die leeftijdsperiode een toename van de gemiddelde 
mesomorfe component van 4.05 tot 4.65 geconstateerd, terwijl de gemid
delde waarde van de ectomorfie daarentegen daalde van 3.71 tot 3.18. De 
geconstateerde fluctuatie van de morfologische componenten bij deze 
mannelijke proefpersonen kunnen zeker niet in absolute zin hoog ge
noemd worden, al zijn de vermelde gegevens volgens Kurimoto statistisch 
significant. De vraag kan gesteld worden of er bij de taxatie van de 
somatotypen voldoende rekening werd gehouden met fasekenmerkende, 
lichamelijke veranderingen, die aansluiten bij de klinische waarnemingen 
uit onderzoek naar de wijzigingen in de lichaamssamenstelling bij jeug
digen. Forbes (1968) toonde in dit verband aan dat het vetgehalte bij de 
beide geslachten toeneemt in het begin van de puberteitsperiode. Het 
tempo van de toename ligt bij meisjes hoger dan bij de jongens. Rond 15 à 
16 jaar zou het vetgehalte van de jongen afnemen tot zijn 18e jaar, terwijl 
dit bij het meisje blijft toenemen. Analoge individuele verschillen in soma
tische ontwikkeling werden eveneens overtuigend vastgesteld door Stolz 
en Stolz (1951). 

Op deze verschillende manifestaties van de morfologische variabelen 
tijdens de ontwikkeling wordt door Sheldon (1940) al gewezen. Opge
merkt wordt dat de endomorf vóór de puberteitsfase een 'endomorphic 
blossoming' en kort na de puberteit een periode van relatief slanke bouw 
vertoont. De met de groei en ontwikkeling samenhangende lichamelijke 
veranderingen beletten Sheldon niet overtuigd te zijn van het feit dat ook 
tijdens de jeugdjaren een valide somatotypering mogelijk is. Zoals eerder 
geciteerd: . . . . 'Er is evidentie voor de hypothese dat het somatotype 
accuraat vastgesteld kan worden op de leeftijd van 6 jaar en bij benadering 
voorspeld vanaf de geboorte . . . . ' (o.e. pag. 224). De opvatting van 
Lammers (1952) sluit hierbij aan waar hij zegt van mening te zijn 'dat het 
constitutietyp zich vanaf de jeugd herkennen laat.' 

Tanner (1962) is eveneens overtuigd van het feit dat variabele grocispurtcn 
en veranderingen in de lichaamsbouw tengevolge van de ontwikkelings
fasen een geldige somatotypering van jeugdigen niet onmogelijk maakt of 
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belemmert. Want, zo stelt hij, '. . . it would certainly be wrong to leave any 
impression that the adolescent spurt, whether late or early, causes any 
radical change in body build: it certainly does not. It adds only the 
finishing touches to a physique which is recognizable years before. 
Anyone who has looked at serial pictures of children followed from 
infancy to adulthood must be impressed chiefly by the similarity the child 
shows from one age to another. So great is this that there is little doubt 
that someone used to looking at children's photographs could predict with 
accuracy the adult somatotype from a picture taken at age 5 or even 
earlier' (o.e. pag. 104). Elders Iaat Tanner (1964a) zich meer gereserveerd 
uit over het accuraat kunnen bepalen van het somatotype bij jonge kinde
ren. De auteur beweert dat er nog onvoldoende longitudinale studies op 
dit gebied voorhanden zijn om het somatotype van jonge kinderen nauw
keurig te kunnen vaststellen. Maar, zo voegt hij er aan toe, als er voldoen
de foto's en metingen zijn verzameld, dan zou het wel mogelijk zijn om 
het somatotype van een kind, met enig voorbehoud, te voorspellen vanaf 
het 5e en waarschijnlijk vanaf het 3e levensjaar (o.e. pag. 376). 
Persoonlijk willen wij daaraan toevoegen dat, naar onze mening, inmiddels 
aan de door Tanner gestelde voorwaarde grotendeels is voldaan. De arbeid 
van Petersen (1967), het onderzoek van Walker, die data van 2000 kin
deren op het Gesell instituut verzamelde en de longitudinale studie van 
Sheldon en Walker die 110 kinderen vanaf ongeveer hun 2e tot 16e jaar 
hebben gevolgd en waarvan wij kennis konden nemen, komen aan deze voor
waarde tegemoet. 

Ook Petersen (1959) wijst er nadrukkelijk op dat 'het somatotype bij 
kinderen een eigen coloriet heeft vergelijkbaar met het feit dat ook bij
voorbeeld het somatotype 5 4 3 bij iemand van 60 jaar zich anders voor
doet dan bij iemand van 18 jaar' (o.e. pag. 32). Na meer dan acht jaar 
constitutioneel onderzoek bij 15.000 Nederlandse kinderen in de lagere 
schoolleeftijd is de auteur er van overtuigd dat het somatotype van 
kinderen nagenoeg constant blijft, zelfs tijdens de puberteitsperiode 
(persoonlijke mededeling). 

Alexander et al. (1962) komen, na onderzoek bij 295 Vlaamse leerlingen 
van athenea en rijksmiddelbare scholen, tot de conclusie dat somatotype-
ring bij kinderen tijdens de puberteitsontwikkeling goed mogelijk is en 
dat, ondanks de faseverschijnselen, de verschillen tussen de drie primaire 
componenten duidelijk waarneembaar en kwantitatief te onderscheiden 
blijven. De Wijn (1964) zag bij zijn longitudinaal onderzoek van 33 , in een 
voogdij-inrichting geplaatste jongens, tussen 12 en 14 jaar, in slechts twee 
gevallen een ectomorfe lichaamsbouw veranderen en naar de middengroep 
verschuiven. Hij meent dan ook te mogen aannemen dat het somatotype 
zich gedurende de puberteit, in het algemeen binnen zekere grenzen, hand
haaft: 'Zowel het somatotype als de secundaire componenten dysplasie, 
gynandromorfie en texture bezitten een grote mate van constantheid 
gedurende de puberteitsontwikkeling'. 
Zelfs bij 2-, 3- en 4-jarige kleuters kon Walker (1962) een belangrijke mate 
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van stabiliteit van de vormkenmerken aantonen. Alle betrouwbaarheids-
coëfficiënten voor de taxaties, bepaald met een interval van één jaar, 
bereikten het niveau van .90. De gemiddelde correlatie voor de waar
deringen van de drie lichaamsbouvwariabelen, getaxeerd met een interval 
van twee jaar, bedroeg .80. Walker commentaricert het controversiële 
onderwerp van de constantie van het somatotype door te stellen d a t . . . . 
' the disagreement appears to be more a matter of definition and strategies 
than of findings.' 

Ondanks de uitgesproken twijfels en kritieken van sommige onderzoekers 
blijkt uit een aantal publikaties de overtuiging van een aanvaardbare mate 
van betrouwbaarheid en geldigheid bij het somatotypercn van jeugdigen. 
Longitudinale onderzoeken bevestigen een duidelijke mate van invariantie 
van de morfologische componenten tijdens de groeiperiode vanaf de 
kleuterleeftijd en tijdens de volwassenheid. Zelfs blijkt het mogelijk — on
danks wijzigingen in de fenotypische lichaamsvorm, die voornamelijk bij ver
tegenwoordigers van de extreme ' typen' als faseverschijnselen waargenomen 
worden — de somatotypen ook in de jeugd en tijdens de fasewisselingen te 
herkennen. Informatie over de voedings- en gezondheidstoestand en kennis 
van de met de ontwikkelingsfase samenhangende lichamelijke wijzigingen 
zoals: groeispurten en mogelijke variaties van lokale toename van omvang, 
kunnen de betrouwbaarheid van de somatotypering niet alleen bevorderen, 
maar moeten als noodzakelijke voorwaarden beschouwd worden voor een 
valide bepaling van het somatotype. Anderzijds is het belangrijk om de 
voedingstoestand en de verschillen in groeitempo bij kinderen te interprete
ren tegen de achtergrond van de constitutionele habitus. 
Zoals eerder vermeld gaan er in verschillende publikaties stemmen op om 
de lichaamsbouw meer somatometrisch vast te stellen. Voor de somato
typering van kinderen zijn dergelijke methoden, bij ons weten, nog onvol
doende uitgewerkt om deze nu reeds voldoende praktisch bruikbaar aan te 
wenden. 

Het is niet onmogelijk dat de betrouwbaarheid en objectiviteit van de 
constitutionele en morfolo'gische typering ook van kinderen in de toe
komst eveneens bevorderd kunnen worden wanneer men er in slaagt 
factoren, die de lichaamsbouw en de lichaamssamenstelling bepalen, te 
identificeren. Meer laboratoriumonderzoek naar de samenhang tussen ver
schillende somatotypen en met constitutie gerelateerde factoren zoals: het 
meten van de subcutane vetlaag door middel van röntgenografie of ultra-
sonore trillingen, het bepalen van de skeletleeftijd en andere fysieke 
ontwikkelingsvariantcn en chemische groei-verschijnselen, komen daarvoor 
wellicht in aanmerking. Dergelijke discriminanten en kwantificeerbare 
parameters zullen de praktische nuttigheid van de somatoscopische 
somatotyperingsprocedure ook bij kinderen ons inziens niet overbodig 
maken. 
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с. Kritiek op de classificatie van de morfologische variabelen 
In de commentaren over de somatotypering van Sheldon wordt zowel het 
classificeren in typen als de afhankelijkheid van de componenten bekriti
seerd. 

Tegen de classificatie van lichaamsbouwkenmerken in kwalitatieve, 
discrete typen — zoals dat bij de indeling van Kretschmer het geval is — 
worden vele bedenkingen aangevoerd. Ook Sheldon (1940) heeft hiertegen 
bezwaar en vergelijkt de reductie van de rijke morfologische variatie tot 
drie extreem geprononceerde typen met de poging tot verarming van een 
levende taal tot drie woorden. Tanner (1964a) wijst het concept van een 
classificatie in twee of drie extreme typen, eveneens zonder reserve van de 
hand omdat een dergelijke ordening niet beantwoordt aan de continue, 
kwantitatieve variabiliteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen. Van 
Wulfften Palthe (1953) en De Koek van Leeuwen (1958) zijn van mening 
dat de variabiliteit van de lichaamsbouw zoals die in de werkelijkheid 
bestaat niet door kunstmatig afgegrensde categorieën kan worden weer
gegeven. 

De indeling, op grond van een regelmatig aantreffen van individuele 
variaties, in twee of drie afzonderlijke typen betekent in feite een classifi
catie van extreme varianten of afwijkingen die rond het gemiddelde gevon
den worden en door hun zeldzaamheid ook minder betekenis hebben. Een 
dergelijk concept kan gemakkelijk aanleiding geven tot voorbarige en on
voldoende gemotiveerde generalisaties. Uit de publikaties van Thurstone 
(1946, 1947) blijkt dan ook dat 'no statistical system, by itself, establishes 
the reality of discrete types'. 

Zoals we eerder gezien hebben wordt de individuele lichaamsbouw in het 
systeem van Sheldon niet gerangschikt volgens de geprononceerdheid als 
(extreem) type, maar zijn de somatotypen veeleer te beschouwen als veel
voudige combinaties van de grondcomponenten waarvan de intensiteit op 
een continue schaal wordt weergegeven. In plaats van de vraag of deze 
lichaamsbouw meer tot dit of dat type behoort (zoals bij Kretschmer) 
komt nu de vraag in welke verhouding de primaire varianten in deze 
lichaamsbouw aangetroffen worden. Belangrijk daarbij is uiteraard het 
antwoord op de vraag of de continue variabelen voldoende gekarakteri
seerd kunnen worden (Eysenck 1966) en of het mogelijk is de verschil
lende intensiteitsgraden evengoed door middel van objectief registreerbare 
scores (d.w.z. door instrumentele realisering) dan op descriptieve wijze 
weer te geven. De overtuiging van een aantal auteurs omtrent het 
discriminantievermogen van getrainde waarnemers laat daarover, zoals we 
gezien hebben, geen twijfel bestaan. Tanner (1947) heeft daarover bondig 
opgemerkt: 'This, I think we are in a better position to decide, with regard 
to physical measurements, than the psychologists are with regard to 
mental ones.' 

Wat Sheldon's systeem betreft, zij er op gewezen dat dit, op de keper 
beschouwd, geen typologie in de eigenlijke zin van het woord is want in 
wezen is er hier geen verschil tussen typisch en nog typischer. Helwig 
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(1948), die dit type-probleem uitvoerig uiteenzet in verband met 
Sheldon's typologie en waaraan wij de bovenstaande gedachte ontlenen, 
wijst er op dat wanneer de uitdrukkingen 'typisch' en 'nog typischer' hier 
toch gebruikt worden, deze termen een geheel andere betekenis hebben. 
Deze aanduidingen betekenen namelijk 'kenmerkend' voor de morfolo
gische variabele of voor de gedragsdimensie. Hier ligt dan ook het essen
tiële verschil tussen de 'typologieën' van Kretschmer en van Sheldon. Bij 
Sheldon verdwijnt het polaire van de type-dimensie. De componenten bij 
Sheldon vormen combinaties die niet te vergelijken zijn met de wijze 
waarop type-polen elkaar uitsluiten. Hier geldt dan ook niet dat de somato-
typen onkarakteristieker worden naarmate ze meer gemengd zijn. Het is 
dus in feite ook onjuist om de somatotypen uit de middengroep als 
'mengtypen' te beschouwen. Een legering van polaire tegenstellingen of 
een 'gemengd type' is namelijk een logische tegenstrijdigheid, want dit 
impliceert juist het 'niet-typische'. Om spraakverwarring of misverstand te 
voorkomen zou men daarom wellicht beter niet van (somato-) ' typen' 
maar van factorenconstellaties of dimensionele composities kunnen 
spreken. 

Dat de primaire componenten de uiterlijke verschijning tot op zekere 
hoogte kunnen beïnvloeden door de interactie van de factoren is vanzelf
sprekend. Want, hoewel de som van de scores van het somatotype 6 1 3 en 
6 3 1 in beide gevallen 10 bedraagt, zijn de vormkenmerken van deze 
somatotypen duidelijk verschillend. Zelfs bij iemand van het somatotype 
4 4 2 zal waarschijnlijk de mesomorfie (4) meer tot uitdrukking komen 
dan de mesomorfie (4) van het somatotype 2 4 4 omdat iedere fysieke 
variabele beïnvloed wordt door de sterkte van de beide andere componen
ten (vgl. Cortés en Gatti 1966). 

De afhankelijkheid van de factoren 
De door Sheldon (1940) en Walker (1962) vastgestelde intercorrelaties 
tussen de drie primaire componenten wijzen niet op drie, maar op twee 
statistisch onafhankelijke factoren en wel als gevolg van de schaalconstruc
tie en de scoringsmethode. Deze afhankelijkheid van de primaire 
morfologische componenten heeft aanleiding gegeven tot kritiek. Een 
aantal auteurs (Rees en Eysenck 1945, Ekman 1951, Howells 1952, 
Humphreys 1957, Eysenck 1959, Rees 1967) zijn de mening toegedaan 
dat het systeem van Sheldon economischer en spaarzamer beschreven kan 
worden, door een reductie van de drie componenten tot twee orthogonale 
factoren die, als polaire antithesen, extremen van een continuüm zouden 
zijn. Terecht zien deze auteurs in het ontbreken van onafhankelijkheid van 
de mortologische varianten aanleiding tot statistische moeilijkheden. Deze 
doen zich gelden bij het beoordelen en interpreteren van correlaties op het 
gebied \an de morfologie en vooral ook bij het onderzoek naar samenhang 
tussen lichaamsbouw en pcrsoonlijkhciclsvariabclen. 

Om die redenen prefereren Rees en Evscnck (1945) en Eysenck (1959) een 
alternatieve bepaling van de lichaamsbouw door middel van de Rees

es 



Eysenck Body Index. Lamberts (1969) vat zijn kritiek op de afhankelijk
heid van de varianten samen met te beweren dat de tripartite opbouw van 
de somatotypering volgens Sheldon als zodanig niet langer te rechtvaar
digen is. Zelfs wanneer er sprake zou zijn van twee onafhankelijke 
primaire componenten — zo stelt deze auteur — dan zijn deze tot nog toe 
onvoldoende duidelijk (o.e. pag. 106). De moeilijkheden die resulteren uit 
de afhankelijkheid van de factoren zijn ook voorstanders van de somato
typering niet ontgaan. Tanner (1964a) merkt daarover terecht op dat de 
interdependentie niet alleen tot biometrische moeilijkheden aanleiding 
geeft bij het evalueren van correlaties tussen somatotypologische en 
andere variabelen, maar erger nog moeilijkheden schept in het denken. Het 
is namelijk ongewoon moeilijk om de componenten niet als onafhankelijk 
of orthogonaal te beschouwen (o.e. pag. 375). Niettemin pleit deze auteur 
voor het hanteren van de drie variabelen als 'oblique factors" , omdat de 
praktische bruikbaarheid niet bepaald wordt door de statistische, maar 
door de biologische situatie en door de mogelijkheid om metingen van 
verschillende aard — zoals morfologische en gedragskenmerken — te kun
nen correleren en te vergelijken. Van dezelfde opvatting getuigen ook 
Haronian en Saunders (1967) die de gepostuleerde drie componenten als 
klinisch en theoretisch goed gedefinieerde syndromen van kenmerken be
schouwen. Volgens deze auteurs zijn de drie componenten van Sheldon in 
wezen wetenschappelijke, op de morfologie gefundeerde principen van 
classificatie. Deze mogen echter niet a priori gelijk gesteld worden met de 
door middel van een analyse van de lichaamsbouw verkregen statistische 
factoren, ook al vertonen deze laatste in het algemeen een grote overeen
komst met de drie beschreven componenten van Sheldon's somato
typering. 

Gedeeltelijk zou men de afhankelijkheid van de componenten wellicht 
kunnen uitschakelen door de variabelen te taxeren op een open en onge
limiteerde schaal, zodat concentratie op één van de variabelen, om beïn
vloeding tegen te gaan, meer mogelijk wordt. Wanneer er geen rekening 
gehouden zou worden met de maximaal toelaatbare som van de waarde
ringen tot 12 (of tot 15) — hetgeen door Heath en Carter (1967) is 
voorgesteld en toegepast en door Tanner (1964b) voor wat de mesomorfie 
bij Olympische atleten betreft, incidenteel werd gedaan — dan zou de 
diversiteit van de somatotypen minder beperkt worden. Door de gemodifi
ceerde somatotypcringsprocedure van Sheldon (1969) zou dit M — voor 
wat betreft de bepaling van de lichaamsbouw bij volwassenen — mogelijk 
worden, waardoor het probleem van de interdependentie van de drie 
primaire componenten deels opgelost zou kunnen worden. 
Het probleem over de keuze tussen statistisch onafhankelijke factoren en de 
gepostuleerde, obligate factoren uit Sheldon's drie-componentenmodcl 
dient ons inziens echter voornamelijk benaderd te worden vanuit het stand-

1 'Oblique factors': hiermee worden van elkaar afhankelijke factoren bedoeld, die bij 
visuele voorstelling met loodrecht, maar scheef ten opzichte van elkaar staan. 

66 



punt van de relevantie en de nuttigheidswaarde van deze verschillende fac
toren. De voorkeur kan men immers het beste laten afhangen van het ant
woord op de vraag welke soort factoren de meest zinvolle en nuttige infor
matie opleveren voor de praktijk (vgl. Eysenck 1970). Wanneer zou blijken 
dat de drie morfologische componenten — hoewel niet onafhankelijk van 
elkaar — toch samenhangen met bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken 
en als zodanig bruikbare of extra informatie over de covariatie tussen vorm
en gedragseigenschappen kunnen opleveren, dan is het voorstel om bijvoor
beeld de ectomorf ie gevoeglijk te schrappen (Van Osch 1968) een oversimplif i-
catie van de morfologische realiteit, d.w.z. een verarming van de variabiliteit 
van de lichaamsbouw. Daardoor zou ook psychologisch belangrijke infor
matie gereduceerd en opgeofferd worden omdat de discriminerende waarde 
van ectomorfie groter is gebleken dan die van de lichaamslengte. Sprekend 
over factoranalytische bewerkingen van zowel antropometrische als psycho
logische en psychiatrische gegevens heeft Burt, in zijn kanttekeningen bij het 
artikel van Tanner (1947), al opgemerkt dat een dergelijke benadering 
. . . 'cannot claim to be a substitute for experimental research or clinical 
observation.' 

Met het probleem van de afhankelijkheid van de primaire componenten 
hangt tevens samen de vraag naar een adequate visuele voorstelling door" 
middel van de somatotypenkaart. Uit de intercorrelaties tussen de primaire 
variabelen van de lichaamsbouw volgt immers dat . . . ' the symmetrical 
charts used for the plotting of somatotype distribution, however con
venient, were not quite true to life. The morphological distribution for the 
general population does not lie in a symmetrical pattern but in a three-
dimensionally skewed pattern which can be roughly defined from the 
intercorrelations among the primary components. . . . It will be noted that 
the distribution is not quite a symmetrical one. There are more somato-
types along the ectopcnic periphery (the I's in ectomorphy) than on the 
other peripheries' (Sheldon 1949, pag. 75). 

Vanuit statistisch standpunt behoeft de conventionele afbeelding dus een 
correctie, waarbij de afhankelijkheid van de variabelen tot uiting komt. In 
'Varieties of delinquent Youth ' wordt de onderstaande figuur (B), waarin 
de interdependentie van de componenten is verdisconteerd, als een 
adequate voorstelling weergegeven. 



Wat de hanteerbaarheid van deze voorstellingen betreft staat men hier 
voor een 'keuze tussen de getrouwheid en de manipuleerbaarheid van het 
afgebeelde' (De Groot 1968). Ondanks de aan het conventionele model 
klevende bezwaren prefereren wij de tripolaire voorstelling van de somato-
typenkaart zoals die thans is ingeburgerd, omdat deze goed bruikbaar is ge
bleken en een praktische afbeelding van de — niet onafhankelijke — 
lichaamsbouwvariabelen toelaat. 

Conclusies 
De theoretische fundering van de primaire morfologische componenten, 
de methode van de somatotyperingsprocedure en de classificatie van de 
morfologische varianten hebben zowel positieve als negatieve kritiek ge
oogst. 
De bezwaren tegen de subjectiviteit van de somatoscopische methode 
komen vooral van hen die een precedent willen claimen in naam van de 
instrumentele objectiviteit en daarom directe metingen prefereren. Onder 
hen bevinden zich degenen die pleiten voor het factoranalyseren van 
somatometrische gegevens en het hanteren van daaruit resulterende onaf
hankelijke factoren. Howells (1952), die als exponent van deze groep zou 
kunnen dienen, vat zijn bezwaren als volgt samen: 'It remains, at the 
moment, both in theory and in method, too much of an art and too little 
of a science'. Analoge bezwaren hebben we aangetroffen bij onder andere 
Pamell (1958) en bij Eysenck (1959), die de Rees-Eysenck Body Index 
zowel in statistisch als empirisch opzicht superieur beschouwen in verge
lijking met het systeem van Sheldon. Lamberts (1969) is van mening dat 
het praktisch weinig zin meer heeft de methode van Sheldon nog te 
valideren en te modificeren, al heeft — zo voegt hij er aan toe — deze 
somatotypering een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd tot de be
studering van de lichaamsbouw en de lichaamsvorm (o.e. pag. 102). 
Ons inziens verdient de meetbetrouwbaarheid van de somatoscopische 
waardering van de lichaamsbouw modo Sheldon en de geldigheid van de 
somatotypering van kinderen en jeugdigen, vanuit de gereleveerde onder
zoeken, een milder beoordeling van sommige critici. Een respectabel 
aantal resultaten wijst immers op: principiële objectiviteit, overdraagbaar
heid, herhalingsbetrouwbaarheid en constantie van de primaire compo
nenten, dat wil zeggen op die voorwaarden welke een wetenschappelijke 
nuttigheid van de somatotyperingsprocedure mogelijk maken. 
Tegen een exclusieve factoranalytische benadering van de lichaamsbouw 
wordt door een aantal experts ook bezwaren aangevoerd. Tanner (1964a) 
bijvoorbeeld is van mening dat deze factoranalytische classificatiemethode 
de somatoscopische procedure wel kan completeren, maar wijst een uit
sluitende toepassing hiervan af, omdat factoren in wezen statistische 
begrippen zijn die niet a priori met genetische of fysiologische mechanis
men geïdentificeerd mogen worden (o.e. pag. 377). Ook Lindcgärd (1956) 
staat daar afwijzend tegenover, omdat de biologische interpretatie van op 
zulke wijze verkregen factoren verre van eenvoudig is. 
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De tegenovergestelde positie van een zuiver metrische approach van de 
lichaamsbouw wordt ingenomen door de aanhangers van de somato-
scopische en antroposcopische methode, die beweren dat het oog bij deze 
gestandaardiseerde observatietechniek een aantal belangrijke morfolo
gische finesses beter kan onderscheiden en registreren dan met direct 
metrische of met fotometrische methoden mogelijk is. Zij gaan er tevens 
van uit dat de drie gepostuleerde primaire componenten een meer reali
teitsgetrouwe weergave van de morfologische variabiliteit toelaten dan de 
classificaties die op exclusief somatometrische basis zijn gestoeld. Vooral 
met betrekking tot het onderzoek naar de samenhang tussen vorm- en 
gedragseigenschappen bepleiten zij het praktische nut van de combinatie
mogelijkheden van drie continue variabelen van de lichaamsbouw. Want 
juist bij· de bestudering van de individuele persoonlijkheid zou het drie-
factorenmodel van Sheldon goed bruikbaar zijn omdat daardoor een 
globaal beeld van de lichaamsbouw en een gedifferentieerde beschrijving 
van de morfologische structuur verkregen kunnen worden. Dit is van belang 
omdat de somatometrie er nog niet in geslaagd is, met behulp van maten of 
indexen, een wat Howells (1952) noemt 'integrated appreciation of the indi
vidual' te verwerven. Hall en Lindzey (1966) zijn dan ook van mening dat 
factoranalyse geen adequaat wapen is om Sheldon's theorie en methode te 
bestrijden. 

Uit de publikatics blijkt dat de onderzoekers op het gebied van de somato-
typering zich wel bewust zijn van het feit dat de hierbij gebruikte 
methoden niet perfect zijn. Dit blijkt overigens evenmin het geval bij 
exclusief somatometrische toepassingen (omtrekmaten, huidplooidikten 
enz.). Lindzey (1965) besluit zijn commentaar op de methode van 
Sheldon als volgt: 'Het is van belang dat ondanks de variatie in bepaalde 
maten of indices waarvan de onderzoekers zijn uitgegaan en de verschillen
de methoden van analyse die ze hebben gebruikt, er toch een hoge mate 
van overeenstemming wordt geconstateerd met betrekking tot de drie 
groepen van variabelen die men doorgaans het meest gebruikt' (o.e. pag. 
345). Ook Heath en Carter (1967) zijn van mening dat de kritiek op de 
somatotypering vaak te eenzijdig gericht is omdat veel resultaten minstens 
in dezelfde richting wijzen. 

Dat ook het classificatiesysteem van de primaire morfologische variabelen 
— met name in statistische zin — niet geheel volmaakt is, is uit de evaluatie 
van de kritieken wel duidelijk geworden. Deze imperfectie zal de practicus 
echter wel kunnen accepteren wanneer zou blijken dat dit model — on
danks de onderlinge afhankelijkheid van de drie varianten — toch een 
vruchtbare greep op de werkelijkheid mogelijk maakt (vgl. De Groot 
1968). De nuttigheidswaarde van de onderscheiding en beschrijving van 
morfologische structuren, volgens het drie-dimensionale model van 
Sheldon, is immers afhankelijk van het toepassingsdoel. 
Omdat wij op zoek zijn naar eventuele relaties tussen verschillen in 
lichaamsbouw en gedragsaspecten, kan informatie over resultaten van 
onderzoek op dit gebied ons het beste inlichten over de vraag of dit model 
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adequaat en relevant is voor de praktijk. In de volgende twee hoofdstuk
ken zullen we daarop terugkomen. 

2. Kritiek op de somatotypologie van de secundaire kenmerken 

Op de somatoscopische techniek ter bepaling van de secundaire com
ponenten van de lichaamsbouw: dysplasie, gynandromorfie en texture, 
werd in de publikatics beduidend minder commentaar geleverd omdat 
deze aanzienlijk minder dan de primaire componenten in het morfologisch 
onderzoek werden betrokken. Het is niet onmogelijk maar zelfs waar
schijnlijk dat dit samenhangt met specifieke moeilijkheden in de taxatie
procedure van deze accessoire kenmerken. Onderzoekers die zich wel met 
dit onderwerp hebben beziggehouden zijn onder andere Draper (1940), 
Seltzer (1943, 1945, 1946, 1959, 1964, 1966), Pamell (1954), Damon 
(1964, 1965), Osborne en De George (1959), Tanner (1951) en met betrek
king tot kinderen: Petersen (1959) en Strijbos (1961). 
In het algemeen blijkt uit de literatuur dat een aantal van de besproken 
moeilijkheden, inherent aan de meetprocedure van de primaire varianten 
van de lichaamsbouw, eveneens en in nog sterkere mate gelden voor de 
registratie van de secundaire componenten. Het accuraat somatoscopisch 
taxeren van dysplasie, gynandromorfie en texture wordt meestal als zeer 
moeilijk ervaren. Volgens Tanner (1951) zijn weinig somatotypers vol
doende ervaren om de variabele dysplasie met de methode van Sheldon 
goed te scoren, ook al zijn ze in staat de primaire componenten van het 
somatotype zeer nauwkeurig te bepalen. . . . 'we badly need a metric tech
nique for this' zegt de auteur. Pamell (1958) merkt op dat de verschil
lende vormen van dysplasie zelfs door ervaren somatotypers dikwijls tot 
de 'hard to type' categorie gerubriceerd moeten worden. Over de meet
methodiek van de secundaire kenmerken heeft deze auteur eerder opge
merkt dat ' the field is as yet only partly explored' (Pamell 1954). Ge
trainde waarnemers die over ruime ervaring beschikken, zoals Alexander 
en Walker, hebben ons, in persoonlijke contacten, meegedeeld het taxeren 
van de secundaire kenmerken zeer moeilijk te vinden. Ook Sheldon zelf is 
zich bewust geweest van de problemen rondom de taxatieprocedure van 
deze vormaspecten en beweert: 'The work on the second factors is for the 
most part new and incomplete' (Sheldon 1942). 
De grotere onzuiverheid in de meetprocedure van de secundaire ken
merken is ons inziens voor een belangrijk deel te verklaren vanuit het feit 
dat deze variabelen niet voldoende operationeel gedefinieerd zijn, waar
door het ook niet eenvoudig is scoringsdecisies, laat staan een schaalcon
structie, op te stellen (vgl. De Groot 1968). Het is uit de publikatics wel 
duidelijk geworden dat er meer 'empirische specificatie-uitspraken' en 
onderzoek nodig zal zijn om de meetmethode, de scoring en de schaal
constructie van de secundaire vormaspecten te verbeteren en bruikbaar te 
maken. In hoeverre de taxatie van deze kenmerken eventueel toch relevan-
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tie heeft voor de praktijk, zal moeten blijken uit de betreffende resultaten 
van onderzoek waarop we nog zullen terugkomen. 

3. Kritiek op Sheldon's temperamentsleer en op de covariatie tussen het 
somatotype en het temperament 

De door Sheldon vermelde samenhang tussen morfologische en andere 
persoonlijkheidseigenschappen is door talrijke onderzoekers fel bekriti
seerd. In de commentaren worden ook bezwaren geuit tegen Sheldon's 
concept van het temperament (Cortés en Gatti 1965, 1972) dat in nauwer 
verband zou staan met de fysieke en fysiologische aspecten dan met de 
dynamische en psychologische. In dit verband verwijzen de auteurs naar 
enkele viscerotone karakteristieken uit de temperamentsschaal van 
Sheldon zoals: 'gesteld zijn op eten' (V4), 'genoegen ervaren in een goede 
spijsvertering' (V6), 'houden van fysiek comfort' (V2), 'trage reacties' 
(V3) en 'rustige en diepe slaap' (VI5) , waarvan verwacht kon worden dat 
deze eigenschappen met endomorfie zouden correleren. Hetzelfde geldt 
voor de te verwachten samenhang tussen de zogenaamde somatotone 
eigenschappen zoals: 'gesteld zijn op fysieke prestaties' (S2), 'doorlopend 
behoefte hebben aan en genieten van lichamelijke activiteiten' (S4) en 
'fysieke strijdlust en moed' (S8) met het mesomorfe aspect van de 
lichaamsbouw. Deze kenmerken representeren — volgens deze auteurs — 
niet het temperament in de gangbare betekenis, maar zijn eer te be
schouwen als fysieke dan als psychische eigenschappen van de persoon. 
Daardoor zouden ook de hoge correlaties grotendeels verklaarbaar zijn. 
Tevens wordt in genoemd commentaar kritiek geleverd op het feit dat 
Sheldon zelf én de somatotypen heeft getaxeerd én het gedrag beoordeeld 
waardoor het risico van een contaminatie- en halo-effect uitermate groot 
wordt. Ook Humphreys (1957) uit analoge bezwaren tegen het contami
neren, tégen Sheldon's concept van het temperament, de temperaments-
typen en de vermelde covariantie tussen de somatotypen en de gedrags-
kenmerken. Omdat ook de temperamentele dimensies onderling afhan
kelijk zijn, is Humphreys van mening dat één van deze geëlimineerd kan 
worden. Eysenck (1960) sluit hier geheel bij aan als hij beweert dat — evenals 
de lichaamsbouw — ook het gedrag beter en zuiniger in termen van twee on
afhankelijke factoren beschreven kan worden dan met drie correlerende 
componenten. Adcock (1947, 1948) had eerder eveneens gewezen op de 
intercorrelaties van de afhankelijke gedragsfactoren en heeft Sheldon's werk 
als 'much too perfect' bestempeld. 

Smith (1948) beweert dat het wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk is dat 
er correlaties van .80 vastgesteld worden tussen de somatotypen en de 
gedragsdimensies en hij besluit zijn commentaar met: . . . . 'it seems a 
fairly safe conclusion that most of the relationships exist.' Ook Diamond 
(1957) acht de correlaties in Sheldon's publikaties onwaarschijnlijk hoog: 
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. . . . 'Sheldon's claims were too sweeping for acceptance', maar: 'In 
honesty, they cannot be ignored'. Volgens deze auteur ligt het belang van 
Sheldon's werk niet in de eerste plaats in de vaststelling van een correspon
dentie tussen het fysieke aspect en het temperament, maar in de defi
niëring van de temperamentele syndromen die grote overeenkomst ver
tonen met de door Diamond beschreven temperamentele variabelen zoals 
'dependent-nutritive behavior', 'dominance-aggression' en 'fear and 
avoidance' die respectievelijk met de viscerotone, de somatotone en 
ccrebrotone dimensies corresponderen (o.e. pag. 145 e.v.). Hall en 
Lindzey (1966) besluiten hun commentaar met er op te wijzen dat de 
bestudering van Sheldon's werken en van vele onderzoeken die sindsdien 
zijn verricht . . . . 'will lead the reader to accept the existence of a signifi
cant and interesting relation between physique and personality, but will 
leave him unconvinced that the relation is so close as Sheldon seems to 
imply' (o.e. pag. 374). 

Tegen het aangevoerde bezwaar dat een aantal temperamentele items van 
meer fysieke dan psychische aard zijn kan men aanvoeren dat Sheldon's 
opvatting van de constitutie juist deze organische samenhang tussen de 
eigenschappen van de fysieke structuur en het gedrag impliceert: '. . . 
psychology must meet the most difficult task of all and must establish a 
correlative integration between description of living organic structures on 
the one hand, and the life performances or life histories of those struc
tures on the other ' (Sheldon 1949, pag. 3). De samenhang tussen fysieke 
en psychische aspecten is wezenlijk voor Sheldon's monistische persoon
lijkheidstheorie. Er is geen sprake van dualisme, geen scheiding tussen 
soma en psyche, geen primaat of hiërarchie van het lichamelijke of het 
psychische. Er is geen markante grens tussen de vormgevende activiteit van 
het biologisch organisme en de psychologische activiteit of de gedragingen. 
Het organisme is, in Sheldon's visie, per definitie structuur en het gedrag 
wordt opgevat als structuur in actie. Deze opvatting over de 
fysieke constitutie en het gedrag, als twee aspecten van eenzelfde regula
tieproces, vertoont grote overeenkomst met de biologische opvatting van 
Sinnott (1963). Ook de groeiende overtuiging omtrent het in de natuur 
gecodeerde gedrag, van genetici en ethologen, sluit hierbij aan. 
Tegenover de kritieken op de hoge correlaties tussen de vorm- en gcdrags-
eigenschappen, die een gevolg zouden zijn van'de afhankelijkheid van de 
gedragsdimensies, kan men stellen dat een zuiniger beschrijving van het 
gedrag, in bijvoorbeeld twee onafhankelijke factoren, het risico inhoudt 
van een reductie van waardevolle psychologische informatie waardoor 
individuele gedragskennis verloren gaat. Het elimineren van waarneembare, 
relatief stabiele gedragspreferenties en persoonlijkhcidskarakteristiekcn 
(die een psycholoog voor geen goud zou willen missen) kan dan wel leiden 
tot een uit onafhankelijke factoren samengesteld persoonlijkheidsbceld, 
maar versluiert tevens de organische samenhang van de psychosomatische 
eenheid. Want . . . . 'Ein Bundel von Zügen ist noch nicht ein lebender 
Mensch' (Bühler 1962, pag. 236). 
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Het hoeft geen betoog dat zelfs hoge correlaties tussen morfologische en 
gedragseigenschappen, op zich, onvoldoende zijn om daarop een diagnose 
te stellen, zoals Rees (1960a) terecht opmerkt. Ook Sheldon (1942,1964) 
is van mening dat de kennis van het somatotype niet impliceert dat we 
daardoor over een blauwdruk van iemands gedrag zouden beschikken, al is 
het wel mogelijk daardoor een beter inzicht in de virtuele eigenschappen 
en gedragsmodi van iemand te verwerven. De informatie over iemands 
somatotype is volgens Sheldon wel van belang voor een juiste beoordeling 
van het actuele gedrag en wel omdat een beter inzicht verkregen kan 
worden door het feitelijk gedrag te plaatsen tegen de achtergrond van de 
constitutionele informatie. Auteurs zoals Diamond (1957), Tanner 
(1964a) en Walker (1962) delen deze opvatting eveneens. 
In het licht van de commentaren kan geconcludeerd worden dat de 
morfotypologie van Sheldon een fundamentele verbetering en vernieuwing 
heeft gebracht. 'Zij heeft een stimulerend effect gehad op het herwerken 
van de constitutieproblematiek en heeft aldus aanleiding gegeven tot het 
ontstaan van nieuwe en degelijker gegrondveste indelingen' (Cliquet 1963, 
pag. 33). Deze morfotypologie verschaft de mogelijkheid van een accuraat 
en totaal beeld van de lichaamsvorm, ook al moeten er nog een aantal 
vragen onbeantwoord blijven: 'The Sheldon system is coherent; whatever 
its theoretical background it is intensely practical and communicates its 
information very readily' (Tanner 1964a, pag. 377). 

Het systeem van Sheldon biedt ons inziens minstens werkhypothesen voor 
nader onderzoek. 
Of en in hoeverre een samenhang tussen morfologische en gedragseigen
schappen ook door andere onderzoekers aangetoond kon worden — waar
uit de relevantie van de somatotypering voor de praktijk zal kunnen 
blijken — zullen we in het volgende hoofdstuk nagaan. 

73 





Hoofdstuk V 

Lichaamsbouw in relatie tot 

persoonlijkheidseigenschappen bij volwassenen 

'Der Teufel des gemeinen Volkes ist zumeist 
hager und hat einen dunnen Spitzbart am 
schmalen Kmn, wahrend die Dickteufel einen 
Einschlag von gutmutiger Dummheit haben. 
Der Intrigant hat einen Buckel und hüstelt. Die 
alte Hexe zeigt ein dürres Vogelgesicht. Wo es 
heiter und saftig zugeht, da erscheint der dicke 
Ritter Falstaff, rotnasig und mit spiegelnder 
Glatze. Die Frau aus dem Volk mit dem gesun
den Menschenverstand zeigt sich untersetzt, 
kugelrund und stemmt die Arme in die Hüften. 
Heilige erscheinen uberschlank, langghedrig, 
durchsichtig, blasz und gotisch. Kurz und gut. 
Die Tugend und der Teufel mussen eme spitze 
Nase haben und der Humor eine dicke.' 

E. Kretschmer 1921 

In de afgelopen jaren hebben we met alleen de direct op ons onderwerp 
betrokken verhandelingen bestudeerd, maar ook getracht kennis te nemen 
van de pubhkatics op het terrein van het morfologisch onderzoek in relatie 
tot andere gedrags- en persoonlijkheidseigenschappen. Om meerdere 
redenen hebben we deze veldverkenning als verrijkend en inspirerend er
varen. De in de praktijk gegroeide interesse voor de samenhang tussen 
lichaamsbouw en gedrag werd daardoor gestimuleerd. Het aantal publika-
tics bleek van een dermate grote omvang, dat het moeilijk was een keuze 
te doen en het relevante te selecteren. 
Hier beperken wc ons tot het vermelden van diverse onderzoeken waaruit 
de samenhang tussen vorm- en functie-eigenschappen kan blijken. Uit
voerige overzichten staan de geïnteresseerde lezer elders ter beschikking 
(Rees 1960a, Koch en Hohn 1953, Lindzey en Hall 1966, Ciocco 1936). 

1. Lichaamsbouw in relatie tot fysiologische functies, fysico-chemische 
processen en morbiditeit 

Sinds Viola (1933) en Pende (1928) werden er door een aantal onder
zoekers verschillende fysiologische aspecten in het onderzoek betrokken 
zoals: de bloedgroepen door Schaer (1942), bloedgroepen en tempera
menten door Bourdcl (1960), cardiovasculaire functies, lichaamstempera
tuur en ademhahngsfrequentie door Tanner (1944), het cholesterolgehalte 
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van het bloed door Gertler, Garn en Sprague (1950) en door Tanner 
(1951), endocrine functies door Tanner (1955) en door Lindegärd en 
Nyman (1956). Hoewel —volgens Rees (1960a) — de studie over het ver
band tussen kenmerken van de lichaamsbouw en fysiologische en bio
chemische functies nog in de kinderschoenen staat, werden een aantal niet 
te verwaarlozen correlaties tussen de verschillende aspecten geconstateerd. 
Op grond daarvan spreekt Rees de verwachting uit dat een verbetering van 
onderzoekstechnieken tot de vaststelling van een grotere samenhang zal 
leiden. 
Eveneens werd de mate van resistentie tegen chemische en farmacolo
gische beïnvloeding van het organisme in het constitutioneel onderzoek 
betrokken zoals onder andere door Lister en Tanner (1955). Lindzey 
(1966) wijst er in dit verband op dat het lichaamsgewicht steeds als een 
belangrijke parameter is beschouwd om de effectieve uitwerking van drugs 
en psycho-activa te voorspellen. Op grond van onderzoek naar de invloed 
van biologische determinanten op de gevoeligheid voor en reagibiliteit ten 
aanzien van bepaalde drugs en alcohol adviseert deze auteur de morfolo
gische variabiliteit in het onderzoek naar het effect van narcotica en 
hallucinogenen meer te betrekken. 

Ook de morbiditeit, reeds door Benneke (1881) aan de orde gesteld, is 
door een aantal auteurs in verband gebracht met verschillen in lichaams
bouw. De morfologie in relatie tot de kliniek van de zogenaamde psycho-
somatosen werd door onder andere Draper, Dupertuis en Caughey (1944) 
bestudeerd. Sheldon (1940, 1949) onderzocht mannen met galblaasaan
doeningen en met ulcus pepticum waarbij de bevindingen van Draper be
vestigd konden worden voor wat betreft het voorkomen van een 
predominante mesomorf-endomorfe lichaamsbouw bij patiënten met gal
blaasaandoeningen. In het kader van dat onderzoek werd bovendien meer 
gynandromorfie geconstateerd bij patiënten met ulcus duodeni dan met 
maagulcus. Lister en Tanner (1955) constateerden verschillen in lichaams
bouw tussen patiënten bij wie diabetes op vroegere leeftijd en op latere 
leeftijd manifest werd. Evenals bij het onderzoek van Draper et al. (1944) 
bleken de diabetici gekenmerkt door een meer dan gemiddelde mate van 
endomorfie. Berry en Nash (1955) vonden verschillen in morfologische 
kenmerken bij patiënten bij wie tuberculose later optrad dan bij jeugdiger 
patiënten. Bij de eerstgenoemde groep werd duidelijk meer ectomorfie — en 
een relatief meer voorovergebogen houding — aangetroffen. Prick en Van 
de Loo (1964) konden geen verschil vaststellen tussen de somatotypen van 
patiënten met rheumatoide arthritis en de door Brouwer (1956) gesomato-
typeerde gezonde personen. Wel beweren deze auteurs dat het somatotype 
van psychosomatische patiënten verschilt van dat van psychoneurotic!: 
. . . . 'In this connection one thinks of the somatotype of the ulcer 
candidate, that of the essential hypertension patient and of that of the 
future asthmatic patient. Just as one can recognize a pyknic and lepto
some type so too it is possible to differentiate between an ulcer, an 
asthmatic and a hypertension somatotype which deviate from that of the 
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neurotic' (o.e. pag. 303). Deze opvatting sluit aan bij die van Rees (1960b, 
pp. 117,118). 
In verband met de samenhang tussen morfologische kenmerken en psycho
somatische aandoeningen merkt Pierloot (1954) op dat sommige opvat
tingen van de psychosomatische specificiteit aansluiten bij de gegevens van 
typologische studies. Zo bijvoorbeeld is de auteur van mening dat het 
ulcus pepticum door een bepaalde persoonlijkheid bepaald kan worden 
(o.e. pag. 85). 

Cortes en Gatti vermelden een studie van White (1961) die het verband 
onderzocht tussen lichaamsbouw en het myocardiaal infarct in een groep 
van 97 mannen en 3 vrouwen, allen beneden de leeftijd van 40 jaar. De 
grote meerderheid werd gekenmerkt door een mesomorfe lichaamsbouw 
. . . . 'with or without fat'. Onder de 97 patiënten werd niet één extreme 
ectomorf aangetroffen. Over de samenhang tussen deze hartaandoening en 
persoonlijkheidseigenschappen concludeert de auteur: 'The candidate for 
early coronary heart disease tends to be energetic and sometimes aggres
sive, forceful and ambitious . . . ' (Cortés en Gatti 1972, pag. 35). Korten 
(1969) constateerde bij zijn onderzoek van Parkinson-patiënten een 
mengeling van de contraire endomorfe en ectomorfe kenmerken. 
Patiënten met een overwegend endomorf somatotype vertoonden een — 
met ectomorfie corresponderende — cerebrotone geaardheid terwijl 
patiënten met een predominantie van de ectomorfe component over
wegend viscerotone gedragseigenschappen vertoonden, hoewel dit laatste 
veel minder frequent voorkwam (o.e. pag. 164). 

Over de samenhang tussen astma bronchiale en somatotypen vertonen de 
resultaten weinig overeenkomst. Zo vermeldt Parnell (1954) voornamelijk 
ectomorfen in zijn onderzoeksgroep aangetroffen te hebben; terwijl Rees 
(1960a) en Brouwer (1957) geen significante correlatie tussen astma en 
morfologische kenmerken konden aantonen. 

Met betrekking tot de samenhang van morfologische eigenschappen met 
gezondheid en levensduur concludeert Seltzer (1966) dat 'physique or 
body build in the somatotypic sense is an important factor in health and 
longevity. Extreme ectomorphs appear to have the most favorable morta
lity experience, and extreme ectopenes show substantial excess mortality. ' 

2. Lichaamsbouw in relatie tot cognitieve functies 

Sinds Kretschmer werd een groot aantal experimenten verricht om de 
samenhang tussen morfologische eigenschappen en verschillen in waar
neming te bestuderen. De lichaamsbouwtypen (volgens Kretschmer) 
werden betrokken in het onderzoek naar verschillende modi van apper
ceptie, zoals bijvoorbeeld: vorm- en kleurgevoeligheid (Scholl 1927), het 
diepte-zien (Fuerstenberg 1937) en speciale modaliteiten van de aandacht 
en opmerkzaamheid (Van der Horst 1924). Bij deze onderzoeken werd 
geen beduidende covariantie tussen de variabelen van de lichaamsbouw en 
waamemingsmodi geconstateerd. 
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Op het gebied van waamemingskenmerken onderzocht Haronian (1963) 
het verband tussen somatotypen en de optische illusie, bekend onder de 
naam Müller-Lyer-illusie. Geconstateerd werd dat de illusiegevoeligheid 
zwakker werd naarmate de ectomorfie toenam. De resultaten suggereren 
dat somatotypen, gekenmerkt door een robuuste — zowel mesomorfe als 
endomorfe — lichaamsbouw, meer moeite hebben met het isoleren van een 
onderdeel uit de context en betrekkelijk vrij zijn om spontaan te reageren 
op het globale waarnemingsveld. Volgens de auteur zijn deze gegevens een 
aanwijzing voor het feit dat de ectopene lichaamsbouw (het somatotype met 
een minimale ectomorfie) biologisch gevrijwaard is van overstimulatie. Men
sen met weinig ectomorfie zouden beter weerstand kunnen bieden aan zowel 
biologische als psychologische bedreiging. Daarom zouden deze somato
typen minder voorzichtig en meer impulsief reageren. Ectomorfen daaren
tegen zouden voorzichtiger, actief-analytischer en kritischer responsies op 
de situatie ontwikkelen. Deze, uit gewoonte, aarzelende en defensieve hou
ding — die gewoon en aangepast kan zijn voor extreme ectomorfen — kan 
hen ook predisponeren tot een juistere en meer analytische kijk op wat zij 
ervaren. Maar — zo vervolgt de auteur — hoewel de ectomorf de spontanei"-
teit van het antwoord opoffert, wint hij aan nauwkeurigheid van waarnemen 
en kennen, waardoor hij in zekere mate gevrijwaard is voor foutieve beoor
deling. 

Wanneer we deze resultaten vergelijken met die welke bekend zijn uit de 
theorie over veldafhankelijkheid (Witkin et al. 1954, 1962) en stijl
kenmerken in de waarneming (Hettema 1966) dan blijken deze in dezelfde 
richting te wijzen. De resultaten uit het onderzoek van Haronian verlenen 
steun aan de bewering van Hettema dat perceptiefactoren juist ontstaan 
dank zij individuele verschillen in adaptieve stijl, verschillen die anderzijds 
meespelen in een aantal persoonlijkheidstrekken. De resultaten zijn tevens 
een aanwijzing voor het feit dat individuele verschillen in aanpassing 
gekoppeld zijn aan bepaalde kenmerken van de lichaamsbouw. 
Een poging om constitutionele factoren in verband met de intelligentie te 
bestuderen werd reeds door Naccarati (1921) ondernomen. Bij 75 man
nelijke studenten van de Columbia universiteit vond hij een correlatie van 
.36 tussen de uitslagen van een intelligentietest en een morfologische 
index. Sheldon (1927), die een soortgelijk onderzoek verrichtte bij 435 
universiteitsstudenten, vermeldt een correlatie van .14 tussen de morfolo
gische index (van Naccarati) en het resultaat van intelligentie-onderzoek, 
voorts een correlatie van .12 tussen de index van Viola en schooluitslagen. 
Eerder had Pearson (1906) vruchteloos getracht een samenhang te ont
dekken tussen bepaalde schcdelmaten en de intelligentie. Ook .Sheldon 
(1927) constateerde bij zijn onderzoek naar het verband tussen schedel
maten en intelligentie geen noemenswaardige covariantie. Sheldon (1942) 
en Rees (1960a) vonden weliswaar geringe correlaties tussen morfologische 
kenmerken en het intelligentieniveau echter niet van dien aard dat — zoals 
Rees het uitdrukt — de kennis van het constitutietype waardevol geacht 
kan worden met betrekking tot predicticve uitspraken over de intelligentie 
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van een individueel subject. Uit de studie van Haronian en Saunders 
(1967) blijken zwakke, maar consistente positieve correlaties tussen het 
full scale I.Q. — gemeten met W.A.I.S. — en de Ponderal Index (.29), tussen 
endomorfie en de uitslagen op de subtest 'overeenkomsten' (.20) en tussen 
de prestaties op de subtest 'blokkenpatronen' en musculatuur — modo 
P a m e l l - ( . 2 1 ) . 

Het is duidelijk dat de geconstateerde correlaties tussen aspecten van de 
lichaamsbouw en prestaties op intelligentietests weinig praktische waarde 
bezitten. 

3. Lichaamsbouw in relatie tot motorische functies 

De overtuiging van alledag dat de wijze van handelen en actie een grote mate 
van constantie vertoont en dat verschillende mensen een persoonlijk be
wegingspatroon bezitten, verlokte Friedlander —geciteerd door Buytendijk 
(1948) — tot de niet ongeestige uitspraak dat mensen weliswaar hun wereld
beschouwing en gemoedsaard schijnen te kunnen wijzigen, maar niet de 
manier waarop zij hun lepel plegen te hanteren. 

De belangstelling voor motorische capaciteiten in relatie tot morfologische 
typen komt tot uiting in een aantal experimenten, gericht op het tempo 
van bewegen en bewegingskwaliteiten (Sills 1950, Sills en Everett 1953). 
In het algemeen is daaruit wel gebleken dat het individuele tempo van 
bepaalde handelingen, de precisie en kracht waarmee bewegingen worden 
uitgevoerd en sommige arbeidsprestaties samenhangen met verschillen in 
lichaamsbouw. Vermeldenswaard als illustratie zijn de onderzoeken naar 
de relatie tussen fysieke kenmerken en sportprestaties. 
In 1928 werden de deelnemers aan de Amsterdamse Olympiade met dit 
doel onderzocht door Buytendijk (1929). Hoewel de methode van onder
zoek verschilt van die welke Tanner (1964b) bij de deelnemers van de 
Olympische Spelen in Rome van 1960 gebruikte, zijn er duidelijk overeen
komsten in de waarnemingen van beide onderzoeken. Overtuigend heeft 
Tanner aangetoond dat 'The basic body structure must be present for the 
possibility of being an athlete to arise' (o.e. pag. 113). Het verschil in 
constitutionele varianten komt instructief tot uiting in de verschillende 
distributies van de somatotypen naargelang de takken van sportbeoefening 
zoals baan- en vcldatleten, korte en lange afstandlopers, hoogspringers, 
gewichtheffers, worstelaars en kogelstoters die specifieke morfologische 
eigenschappen bezitten. Deze gegevens zijn analoog aan die welke Parncll 
(1958) met betrekking tot somatotypen en sportprestaties heeft waar
genomen. Ook door Cureton (1951) werden de vertegenwoordigers met 
topprestaties bij verschillende sporten als specifieke groepen van somato
typen geidentificeerd. 

Eränko en Karvonen (1955) constateerden — evenals Karvonen en Kunnas 
(1947) — bij de deelnemers aan de Finse nationale houthakkerscompetitie 
een uitgesproken mesomorfe lichaamsbouw met een zwakke ectomorfe 
component. Verder werd de lichaamsbouw gekenmerkt door relatief lange 
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armen, een lange romp en relatief korte benen waardoor de deelnemers 
aan deze wedstrijd een afzonderlijke groep vormden. De door Tappen 
(1950) onderzochte gewichthef fers bleken eveneens allen tot de extreme 
mesomorfe somatotypen geclasseerd te moeten worden. 
Zeer recent stelde Leusink (1972) — somatometrisch — vast dat de skelet
bouw van de Nereus-8 aanzienlijk forser was dan die van een fysiotherapie-
groep mannen. Uit de omtrekmaten bleek eveneens dat de bouw van de acht 
roeiers forser was dan van de controlegroep. Met name bleek de omtrek 
van bovenarm, bovenbeen, borst en bekken bij de roeiers significant 
groter. Deze somatometrische gegevens zijn vermeldenswaard omdat deze 
eigenschappen ook bij de somatotypering als belangrijke indicatoren voor 
de mate van mesomorfie beschouwd worden. De auteur is eveneens over
tuigd dat voor bepaalde takken van sport de ene lichaamsbouw meer 
geschikt is dan de andere: 'Topsport betekent dan ook vaak een selectie 
op constitutie; ook ten aanzien van de lichaamsbouw. Training dient het 
gebruik van de constitutionele factoren ten behoeve van de betrokken 
sport optimaal te maken' (o.e. pag. 73). 

Zowel Finlay (1956) als Parnell (1958) vermelden over studenten van de 
opleiding voor leraar lichamelijke opvoeding dat de distributie van de 
somatotypen voornamelijk gelokaliseerd is in de mesomorfe sector van de 
somatotypenkaart. Tanner (1955), die de lichaamsbouw van leerlingen van 
de militaire academie en die van universiteitsstudenten van Oxford ver
geleek, constateerde dat de groep cadetten veel meer mesomorfie en 
minder endomorfie en ectomorfie had dan de universiteitsstudenten. 
Woods et al. (1943) beschouwden de kenmerken van de lichaamsbouw als 
belangrijke criteria bij het voorspellen van de geschiktheid voor de offi
ciersopleiding in het leger. Sheldon (1949) vermeldt bij het somatotyperen 
van de cadetten-piloten geen mesopenen (somatotypen met geringe 
mesomorfie) en geen endomorfen te hebben waargenomen. Damon (1945, 
1955) stelde vast dat de lichaamsbouw van de meest succesvolle oorlogs-
vliegers gekenmerkt werd door een hoge mate van mesomorfie en 
masculiniteit, hetgeen door dezelfde onderzoeker bevestigd kon worden 
bij zijn onderzoek van militaire piloten waarbij ook gebruik werd gemaakt 
van somatometrische methoden. Hooton (1948) daarentegen is blijkbaar 
minder overtuigd van een dergelijke samenhang bij bepaalde categorieën in 
het leger en wel omdat — volgens de auteur — de selectie voor beroepen bij 
militairen meer afhankelijk is van externe beoordeling dan van de persoon
lijke voorkeur van de betrokkenen. 

De samenhang tussen partiële motorische capaciteiten en fysieke varia
belen werd eveneens onderzocht door middel van ergo- епч dynamo-
metrische proeven. Liu (1952) — geciteerd door Domcy et al. (1964) — 
die de musculatuur van de opperarm en de dynamometrische kracht 
onderzocht, stelde vast dat de mesomorfen zowel absoluut als relatief 
sterker waren dan de ectomorfen en de endomorfen. Ook Clarke (1954) 
vond een duidelijke samenhang tussen de omvang van de arm en de spier
kracht. Eveneens werden correlaties vastgesteld tussen aspecten van 
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fysieke 'performance' en antropometrische parameters van de romp en de 
benen (Clarke 1957). Sloan (1969) vond bij Zuid-Afrikaanse en bij studen
ten van het Richmond College in Virginia een hoge significante, negatieve 
correlatie tussen 'physical fitness'-index en de proportie lichaamsvet in de 
twee groepen mannelijke studenten (-.53 en -.57); echter niet bij de 
vrouwelijke studenten. De mannelijke endomorfe proefpersonen bleken 
significant over minder 'physical fitness' te beschikken. Deze conclusie 
sluit aan bij de door Willgoose en Rogers (1949) gedane waarnemingen die 
een positieve correlatie vaststelden tussen de fitness-index en mesomorfie 
en een negatieve samenhang tussen deze index en endomorfie (vgl. Perbix 
1954). 

Het blijkt dat bepaalde motorische capaciteiten en prestaties op het gebied 
van topsport correleren met antropometrische parameters en somato-
scopisch bepaalde, specifieke eigenschappen van de lichaamsbouw. De 
individuele verschillen in prestaties zijn uiteraard niet louter gedeter
mineerd door morfologische factoren. Naast constitutionele karakteris
tieken, die in de lichaamsbouw tot uiting komen, spelen ook andere 
fysieke eigenschappen en functies, samenhangend met de omzetting en 
levering van energie en vetstofwisseling, een belangrijke rol (vgl. Leusink 
1972). De motorische prestaties worden bovendien mede bepaald door 
sociale, educatieve en culturele momenten. Volgens Tanner (1955) 
kunnen deze de geconstateerde verschillen op het gebied van motorische 
functies en sportprestaties niet geheel verklaren. Ook psychologische 
factoren blijken van invloed te zijn op motorische prestaties en sport
activiteiten, hetgeen bijvoorbeeld door Harlow (1951), met betrekking tot 
het meer voorkomen van narcistische tendensen, minderwaardigheids
gevoelens en de neiging om deze te compenseren, bij gewichtheffers werd 
aangetoond. De ervaringen die Kugel (1969, pp. 109, 110) in dit verband 
meedeelt wijzen in dezelfde richting. 

4. Lichaamsbouw in relatie tot beroepsopleiding en beroepen 

In de vorige paragraaf werden enkele resultaten van het onderzoek naar de 
samenhang tussen lichaamsbouw en bepaalde beroepsopleidingen al ver
meld. Hier willen we daarvan nog enkele voorbeelden geven. 
Pamell (1953) constateerde bij studenten in de medicijnen, de tandheel
kunde en de bouwkunde meer mesomorfie en minder eclomorfie dan bij 
studenten in de fysica en de scheikunde. Seltzer (1945) stelde vast dat 
studenten met een predominante mesomorfe lichaamsbouw en een hoge 
mate van masculiniteit voorkeur vertoonden voor bouwkunde, handel en 
natuurwetenschappen. De minder mesomorf gebouwde studenten met 
geringe masculiniteit bleken een humaniora-studie, sociale wetenschappen 
en kunstopleiding te prefereren. In het onderzoek van Cliquet (1963), bij 
Vlaamse jongemannen, werden significante verschillen in lichaamsbouw 
aangetroffen tussen categorieën met verschillende studierichtingen. Zo 
bleek de groep aspirant-geestelijken gekenmerkt door een significant 
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hogere waarde van lichaamsgewicht, corpulentie-index en relatieve 
breedte-ontwikkeling, terwijl ook de dij-omtrek en huidplooidikte die van 
alle andere categorieën overtrof. De typische spiermaten daarentegen 
namen een tegenovergestelde uiterste positie in. Ook somatoscopisch 
werden de aspirant-geestelijken gekenmerkt door een te hoog aantal typen 
waarin de vetcomponent voorkomt en een te gering aantal waarbij, in om 
het even welke combinatie, de spiercomponent aanwezig is. Deze bevin
dingen blijken in duidelijke tegenstelling te staan tot de kenmerken aange
troffen bij onder meer de groep landbouwers en geschoolde arbeiders, 
maar ook bij de aspirant-universitairen. De auteur is van oordeel dat voor 
de verschillen in lichaamsbouw, die nauw verbonden zijn met bepaalde 
studierichtingen, rekening gehouden moet worden met de mogelijke 
invloed van genotypische sorteringsverschijnselen. 

Bullen (1953) vermeldt over het onderzoek bij 547 vrouwen, onder
verdeeld in 7 groepen somatotypen, het volgende: in de mesomorfe groep 
bleken de gymnastiekleraren en fysiotherapeuten het meest vertegenwoor
digd; de meeste studenten werden aangetroffen in de ectomorfe groep; 
fabrieksarbeidsters behoorden over het algemeen tot de mesomorfe-
endomorfe klasse, terwijl de verpleegsters een overwegend endomorfe 
lichaamsbouw vertoonden. De grootste verscheidenheid in lichaamsbouw 
werd waargenomen bij de administratieve medewerksters. Parnell (1958) 
constateerde dat de distributie van 38 vrouwelijke 'health visitors' in de 
Mf-zone (endomorfe mesomorfen) geconcentreerd bleek. 
Damon en McFarland (1955) konden bij bus- en vrachtwagenchauffeurs 
een overheersende endomorfe-mesomorfe lichaamsbouw vaststellen en 
concludeerden dat de mate van succes in dit beroep samenhangt met de 
mate van mesomorfie. De auteurs beweren verder dat 'heavy vehicle 
driving is a job of, if not for, the mesomorph low in gynandromorphy, and 
that the best drivers are even more mesomorphic. ' Gam en Gertler (1950) 
vonden bij vergelijking van een groep bestaande uit 100 mannen in de 
leeftijd van 19 tot 54 jaar met een subgroep van 20 research-werkers bij 
deze laatsten aanzienlijk meer ectomorfe kenmerken ('more elongate, 
more flattened and narrower'). 

De aangehaalde resultaten suggereren dat bepaalde kenmerken van de 
lichaamsbouw in zekere mate gekoppeld zijn aan studie- en berocpsvoor-
keur. 

5. Lichaamsbouw in relatie tot andere psychologische kenmerken 

De trektheoretische benadering van de persoonlijkheid verstaat onder 
persoonlijkheidseigenschappen hoedanigheden of gedragskwaliteitcn, die 
door middel van descriptieve methoden zoals interviews, observatietech
nieken en gedragsschalen aan iemand als predikaat wordt toegekend of, 
bijvoorbeeld door middel van vragenlijsten, aan zichzelf worden toe
geschreven. 
Rees en Eyscnck (1945), Eysenck (1947) en Rees (1950) vonden bij 
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mensen met een leptomorfe lichaamsbouw een overwegend geihtrover-
teerde gedragswijze, terwijl de eurymorfen meer extravert bleken. Seltzer, 
Wells en McTeman (1948) bestudeerden bij overwegend ectomorfen de 
samenhang met de daarmee corresponderende cerebrotone component. 
Van de proefpersonen werd de levensloop bestudeerd terwijl zij bovendien 
geïnterviewd werden door psychiaters. De resultaten leidden tot de vast
stelling van een sterke samenhang tussen een dominante ectomorfe 
lichaamsbouw en overheersende cerebrotone gedragskenmerken. Child 
(1950) onderzocht 414 mannelijke tweedejaars studenten, die gesomato-
typeerd werden door Sheldon, met een zelfbeoordelingsschaal gebaseerd 
op de temperamentsschaal van Sheldon. De door Sheldon (1942) waar
genomen samenhang tussen morfologische en temperamentele componen
ten werd in deze studie bevestigd voor wat betreft de richting van de 
correlaties. De mate van samenhang bleek echter aanzienlijk minder dan 
die welke Sheldon constateerde. De laagste correlatie betrof de samenhang 
tussen endomorfie en viscerotonie (.13), de hoogste tussen mesomorfie en 
somatotonie (.38), terwijl er tussen ectomorfie en cerebrotonie een corre
latie van .27 werd vastgesteld. 

Zerssen (1965) onderzocht 130 Duitse militairen van 19 jaar, waarvan de 
somatotypen werden bepaald volgens de methode van Parnell met drie 
index-waarden: 'Fat, Muscularity en Linearity'. Het temperamentslypi 
werd onderzocht met behulp van de vertaalde 'self-rating scale' van Child. 
De resultaten bleken weinig overtuigend ten aanzien van de covariantie 
tussen fysieke kenmerken en de uitkomsten van zelf-descriptie. De hoog
ste correlatie werd geconstateerd tussen mesomorfie en somatotonie (.31); 
tussen ectomorfie en cerebrotonie werd een geringe correlatie van .10 
vastgesteld; terwijl er geen verband bleek tussen endomorfie en visceroto
nie. Zerssen acht het verschil tussen de somatotyperingsmethode van 
Sheldon en Parnell niet verantwoordelijk voor deze geringe samenhang. 
Cortés en Gatti (1965, 1972) die, zoals vermeld, bezwaren maakten tegen 
een aantal trekken van Sheldon's temperamentsschaal, construeerden een 
meer op psychologische kenmerken gebaseerde zelfbeoordelingsschaal. 
Hiervoor werden de beschrijvingen gebruikt van een aantal extreme ge
dragskarakteristieken van Sheldon, Kretschmcr, Jung, Homey, Cattell en 
Eysenck. Met deze schaal werden 73 jongens van gemiddeld ПУі jaar en 
100 meisjes in de leeftijd van 17 tot 28 jaar (de meesten tussen 19 en 21 

jaar) onderzocht en de uitslagen daarvan vergeleken met de, modo Parnell, 
bepaalde somatotypen. In het algemeen werd er een sterke significante 
samenhang vastgesteld tussen kenmerken van de lichaamsbouw en 
temperamentele karakteristieken. Het bleek dat de endomorfen zichzelf 
beschreven als meer vriendelijk, hartelijk, ontspannen en zachtmoedig dan 
de andere categorieën. De mesomorfen schreven zichzelf significant meer 
eigenschappen toe als: moedig en beslist, energiek, avontuurlijk en onder
nemend. De ectomorfen kenden zichzelf voornamelijk eigenschappen toe 
die wijzen op gereserveerdheid, verlegen zijn en gespannenheid. In meer 
dan 90% bleek er een duidelijke samenhang tussen de hoogst gescoorde 
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component van het somatotype en de gedragsdimensie. Naarmate de mor
fologische variabelen extremer bleken, was de samenhang des te sterker. 
Tussen de extreme endomorfen en de viscerotone gedragskenmerken bleek 
de correlatie .66; tussen extreme mesomorfie en somatotonie .74 en tus
sen extreme ectomorfie en cerebrotonie .59. Bij de meisjes werden dezelf
de relaties geconstateerd, terwijl de meeste correlaties nog iets hoger 
bleken dan bij de jongens. Geconcludeerd wordt d a t . . . . 'there is perfect 
correspondence in all groups between the components of physique and 
the number of traits selected.' De auteurs spreken de veronderstelling uit 
dat het verschil tussen de mate van samenhang bij de jongens en meisjes 
mogelijk veroorzaakt werd door het feit dat de meisjes ongeveer 2të à 3 
jaar ouder waren dan de jongens, waardoor zij de vragen mogelijk beter 
begrepen hebben en door hun leeftijd misschien ook beter in staat waren tot 
een meer realistische zelf-beoordeling. Naast dit verschil in leeftijd noemen 
de auteurs ook het verschil in sekse dat mogelijk een rol heeft gespeeld in 
de zelfbeoordeling en wel omdat vrouwen over het algemeen — zij het niet 
in grote mate maar wel persistent — een betere persoonlijkheidsbeoor-
deling zouden kunnen geven. 

Vermeldenswaard is ook het onderzoek van dezelfde auteurs bij 20 crimi
nele respondenten, onder wie 16 negers, in de leeftijd van 23 tot 58 jaar 
(gemiddeld 33 jaar). Deze mannen verbleven in een gevangenis gedurende 
een periode variërend van 6 maanden tot 20 jaar. Alle proefpersonen 
werden hoog gescoord voor mesomorfie (gemiddeld somatotype 2.8 — 
5.4 — 3.1). Deze gevangenen schreven zichzelf veel meer somato tone 
gedragskenmerken toe dan de mesomorfe jongens en meisjes (met een 
gemiddelde score voor mesomorfie van respectievelijk 4.1 en 3.2) uit de 
boven besproken groepen. De auteurs zijn er op grond van de resultaten 
van overtuigd dat de lichaamsbouw als een relevante factor in de zelf
beschrijving beschouwd moet worden en dat 'physique and self-descrip
tion of temperament are intimately associated'. 

Geïnspireerd door een grote collectie onderzoeken op het gebied van de 
motivatie of prestatiegeneigdheid onderzochten dezelfde auteurs (Cortes 
en Gatti 1966) de samenhang tussen de 'need for achievement' en fysieke 
kenmerken bij 100 'seniors' van een high-school en 100 delinquente 
jongens, allen van gemiddeld 17Й jaar. De proefpersonen werden gesomato-
typeerd met de methode van Parnell en onderzocht met een projectietest. 
De somatotypering en het psychologisch onderzoek werden door verschil
lende experts verricht en de projectievcrhalcn werden door twee onafhan
kelijke onderzoekers beoordeeld die een hoge mate van intersubjectieve 
overeenstemming (.93) bereikten. In beide groepen werden matige 
positieve, significante correlaties vastgesteld tussen de mate van meso
morfie en de score voor 'need for achievement': namelijk .35 bij de jongens 
van de high-school en .20 bij de delinquente jeugd. De variabelen 
ectomorfie en prestatiemotivatie correleerden significant negatief. Bij het 
gebruik van een keuze-test, bestaande uit beschreven alternatieve situaties, 
bleek de correlatie tussen mesomorfie van de niet-delinquente jongens en 
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prestatieneiging .54. Op grond van deze resultaten achten de auteurs het 
verantwoord te spreken van een samenhang tussen 'need for achievement' en 
lichaamsbouw en zijn ze van mening dat de lichaamsbouw een relevante 
variabele is met betrekking tot motivatie en prestatieneiging. 
Door Nuttall (1964) werd bij 200 mannelijke en vrouwelijke negers een 
dergelijke samenhang niet vastgesteld. Opgemerkt moet worden dat — 
anders dan in het bovenvermelde onderzoek — de proefpersonen niet 
werden gesomatotypeerd, maar dat alleen de lengte-gewichtindex werd 
bepaald. Bovendien gebruikte Nuttall slechts twee projectieplaten om de 
motivatie te onderzoeken. 

Naast het onderzoek naar het verband tussen kenmerken van de lichaams
bouw en het zelfbeeld door middel van zelfbeoordeling werd de samenhang 
onderzocht tussen fysieke eigenschappen en het 'social-image' (Wells 
en Siegel 1961, Sugerman en Haronian 1964, Kiker en Miller 1967, 
Miller, Kiker et al. 1968, Sleet 1969). 
Het beeld dat anderen aan iemand toekennen en de reputatie welke 
iemand geniet worden, volgens een aantal auteurs, mede bepaald door 
stereotype opvattingen over lichamelijke vormkenmerken. 
Als voorbeeld van de onderzoeken die aan deze assumptie steun verlenen 
noemen we de publikatie van Sleet (1969). Voor dit onderzoek werden uit 
een groep van 150 mannen 45 proefpersonen in de leeftijd van 35 tot 60 
jaar (gemiddelde leeftijd 45 jaar) onsystematisch geselecteerd. Uit de Atlas 
van Sheldon werden twaalf foto's genomen van somatotypen waarvan drie 
dominante endomorfen, drie dominante mesomorfen, drie dominante 
ectomorfen en drie somatotypen met een gecombineerde dominantie in 
twee van de drie componenten. Gevraagd werd de somatotypen te rang
schikken voor de volgende persoonlijkheidseigenschappen: niet lui, niet ho
moseksueel, in goede fysieke conditie, religieus, fysiek aantrekkelijk, goed 
aangepast en grootste type-voorkeur. Aan mesomorfen werden al deze 
variabelen het meest toegekend, behalve het aspect religieus. Alle ectomorfe 
proefpersonen werden op deze trekken lager gewaardeerd dan de 
mesomorfen en de somatotypen met gecombineerde dominantie. 
Endomorfen werden op alle aspecten laag gewaardeerd. Gezien de betrek
kelijk hoge correlaties bevestigen deze resultaten dat stereotype sociale 
beelden van personen, gebaseerd op fysieke kenmerken, ook bij mannen 
van middelbare leeftijd bestaan. In vergelijking met het onderzoek van 
Kiker en Miller (1967), die grotendeels dezelfde persoonlijkheidsaspecten 
in relatie tot de lichaamsbouw onderzochten bij een groep jonge mannen 
(college-age), bleek een identieke overeenstemming tussen beide soorten 
variabelen, behalve voor de aspecten 'religieus' en 'goed aangepast'. Hieruit 
zou men — volgens Sleet — kunnen afleiden dat mannen van middelbare 
leeftijd andere stereotype opvattingen hebben over de aspecten 'religieus' 
en 'goed aangepast' in relatie tot de fysieke verschijning dan jongere 
mannen. 

Samenvattend blijkt dat een aantal resultaten steun verleent aan de opvat
ting over een zekere mate van covariatie tussen kenmerken van de 
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lichaamsbouw en persoonlijkheidsaspecten. Dit geldt zowel voor wat be
treft persoonlijkheidseigenschappen die door anderen aan iemand worden 
toegeschreven, als die welke personen door middel van zelfbeoordelmg aan 
zichzelf toekennen. Dit zelfs ondanks de bezwaren die kleven aan 
methoden van zelfperceptie en zelfbeoordelmg zoals 'self-flattering', idea 
hsering, projectie of andere psychodynamische mechanismen die de zelf
waarneming en-beoordeling kunnen beïnvloeden (vgl. Mischel 1968). 
Gebleken is ook dat de samenhang tussen vorm- en functie-eigenschappen 
minder intens is naarmate de morfologische variabelen lager getaxeerd 
werden. 

Bij het beoordelen van deze geconstateerde samenhang moet rekening 
gehouden worden met eventuele collectieve en sociale voorstellingen zoals 
'social desirability' en stereotype opvattingen die bij de respondenten 
leven. Ook deze kunnen de realiteitsgetrouwe zelfwaarneming beïnvloe
den, waardoor de feitelijke samenhang tussen fysieke kenmerken en het 
zelfconcept versluierd kan worden. Het is ons inziens niet onmogelijk dat 
met name de ectomorfe Duitse soldaten uit het onderzoek van Zerssen, 
vanuit hun militair bewustzijn, zichzelf weinig of geen cerebrotone (dit is: 
weinig militante) eigenschappen hebben toegekend m tegenstelling tot de 
ectomorfe leerlingen van een Amerikaanse high school in het gereleveerde 
onderzoek van Cortes en Gatti. 

6. Lichaamsbouw m relatie tot psychiatrische ziektebeelden en psycho
pathologische kliniek 

Sinds Kretschmer (1921) werd een respectabel aantal onderzoeken gewijd 
aan de samenhang tussen psychiatrische ziektebeelden en lichaamsbouw. 
De resultaten wijzen op een frequent samengaan van een pyenische 
lichaamsbouw met mamsch-dcpressieve psychose enerzijds en een lepto
some lichaamsbouw met schizofrenie anderzijds (Werthcimer en Hesketh 
1926) al werd niet die hoge mate van samenhang vastgesteld welke door 
Kretschmer is vermeld. Soortgelijke onderzoeken werden verricht door 
Wittman, Sheldon en Katz (1948), die een relatie constateerden tussen 
constitutionele varianten en cycloïde, paranoïde en hebefrene vormen van 
psychosen. 

Een aantal auteurs is van mening dat de prognose bij schizofrenen mede 
afhankelijk is van de somatolypen. Deze zou het meest ongunstig zijn bij 
extreme ectomorfen, het meest gunstig bij de meer mesomorfe patiënten. 
Deze bewering werd onder andere bevestigd in het onderzoek van Kline en 
Tenney (1950) die tevens, evenals Wittman et al. (1948) en Adelson en 
Turner (1963) significante correlaties vaststelden tussen bepaalde somato-
typen en psychiatrische di.ignosen Ook in dit onderzoek bleken onder de 
mesomorfen meer paranoïde en minder hebefrene vormen van schizofre
nie voor te komen, terwijl het omgekeerde het geval bleek onder de 
ectomorfe patiënten. De auteurs beweren dat de . . . . 'relationship be
tween prognoses and somatotypc is more basic than relationship between 
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prognosis and diagnostic subcategory'. Zij opperen verder de mening dat 
. . . 'with the somatotype as a frame of reference a much-needed factor 

will be introduced into the organic approach to schizophrenia, making 
comprehensible much of the data that are now characterized only by their 
great variability'. Pamell (1962) constateerde eveneens een minder 
gunstige prognose bij schizofrene mannen van het Lf type (lineaire bouw 
met een geringe vet component en minimale musculaire kenmerken) dan 
bij zulke patiënten van het Mf-type (musculaire bouw en afwezigheid van 
lineaire kenmerken), die overigens m veel geringer aantal onder schizo-
frenen werden aangetroffen. De auteur is van mening dat het somatotype, 
naast de leeftijd en de sociale positie, een belangrijke prognostische waar
de bezit en een waardevolle bijdrage betekent voor de psychiatrische 
diagnose die steeds een aanzienlijk subjectief element bevat. Bovendien 
wijst Pamell (1958) op het belang van morfologische informatie voor een 
beter begrijpen van de verschillen m kwetsbaarheid en de specifieke maat
regelen en behandeling die constitutioneel verschillende mensen behoeven 
(o.e. pag. 107). 

Rees (1960a) vermeldt significante verschillen tussen groepen manisch-
depressieve patiënten en een normale controlegroep. De verschillende 
antropometrische gegevens en indices wezen op een duidelijke overheer
sing van de eurymorfe (vergelijkbaar met endomorfe) lichaamsbouw bij de 
manisch-depressieven Eerder had Rees — evenals Betz (1942) bij schizo-
frenen — significant meer leptosome lichaamsvormen aangetroffen. Ook 
Eysenck (I960) is overtuigd van een genuin verschil in lichaamsbouw tussen 
schizofrenen en manisch-depressieven die hij als prototypen beschouwt van 
depersoonlijkheidsdimensies- schizothymic en cyclothymic. 
Pamell (1958) deelt naar aanleiding van zijn onderzoek bij 717 mannen en 
816 vrouwen mee de meeste psychopathologie aangetroffen te hebben bij 
somatotypen van de Lf-groep (dominant ectomorf met een kleinere 
endomorfe en een zeer geringe of afwezige mesomorfe component). In 
dezelfde publikatie beweert de auteur dat suïcidale neigingen meer voor
komen bij de jonge mannen van het Lf-type (o.e. pag. 100). Wat deze uit
spraak betreft is Sheldon (1942) dezelfde mening toegedaan, al wordt die 
bewering niet met resultaten van onderzoek gestaafd. 
Het is niet goed mogelijk vanuit de literatuur een inzicht te krijgen in 
welke mate de morfologie van epileptici afwijkt van die van de normale 
populatie (vgl. Bagley 1971). In het algemeen wordt vermeld dat bij 
epileptici een weinig pyenische lichaamsbouw wordt aangetroffen en dat 
de morfologie in het algemeen gekenmerkt wordt door een atletische 
\ orm Een hoge proportie werd waargenomen in de morfologische groep 
van de zogenaamde 'Unbestimmten' (Kretschmer 1921). Janz (1940) die 
at;ressi\ iteit en anti-sociaal gedrag bij 200 epileptici bestudeerde, vermeldt 
in deze groep een hoge proportie atletische en dysplastische typen vast
gesteld te hebben. 

In verschillende studies hebben Rees en Eysenck (1945), Rees (1950, 
1960b) een relatie geconstateerd tussen morfologische kenmerken, neuro-
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sen en neurotische symptomen. Bij militaire patiënten met het 'effort 
syndrome' (neuro-circulaire asthenie) bleek de leptomorfe lichaamsbouw 
veel meer voor te komen dan in een normale populatie. Deze leptomorfe 
patiënten vertoonden — blijkens hun anamnese — van kindsbeen af veel 
meer symptomen van autonome dysfunctie in tegenstelling tot het ge
ringer aantal eurymorfen met 'effort syndrome'. Leptomorfen vertoonden 
significant meer somatische verschijnselen tengevolge van emotionele 
spanningen en zogenaamde affectieve symptomen, terwijl bij de eury
morfen meer hysterische symptomen werden aangetroffen. Uit het onder
zoek naar verschillende autonome reacties ín relatie tot morfologische 
kenmerken bleek een samenhang tussen angst-reacties, 'autonomie 
imbalance syndrome' en lineaire lichaamsbouw. 

Sheldon (1949) constateerde samenhang tussen somatotypekenmerken en 
neurotische reacties. Psychasthenic correleerde met een geringe endo
morfe, hysterische neurose met een minimale ectomorfe en neurasthenie 
met een lage taxatie van de mesomorfe component. 
Pamell (1957), die 208 studenten uit zijn psychiatrische consultatie ver
geleek met een groep van ongeveer 400 gezonde studenten, stelde vast dat 
de extreme lineaire lichaamsbouw met geringe musculaire en geringe 'fat'-
component zes keer zo frequent werd waargenomen in de groep die 
psychiatrische hulp zocht als bij de groep gezonde studenten. Bij deze 
laatsten werden vijf maal zoveel personen aangetroffen waarvan het 
somatotype gekenmerkt bleek door een hogere 'fat'- en hogere musculaire 
component. Deze, tezamen met andere constateringen, werden voor 
Pamell aanleiding om ten aanzien van psychopathologie te spreken over 
'the handicap of too little fat.' 

De resultaten van een aantal onderzoeken naar het verband tussen fysieke 
kenmerken en psychiatrische en psychopathologische morbiditeit beves
tigen de veronderstelling dat, naast andere, ook constitutionele factoren 
een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van ziekelijke of af
wijkende gedragingen. 
Er lijkt voldoende grond om bepaalde, in de lichaamsbouw tot uitdruk
king komende, constitutionele eigenschappen te beschouwen als aan
wijzingen voor een met het gestel samenhangende bijzondere voor-
beschiktheid tot, of specifieke vatbaarheid voor, verschillende psychische 
aandoeningen. 
Het zou niet van wetenschappelijke voorzichtigheid getuigen te pogen een 
causaal verband tussen morfologische kenmerken en psychische· stoor
nissen te bewijzen, zoals dat in het verleden wel door een aantal 'terribles 
simplificateurs' is gebeurd. Evenmin zou het verstandig zijn om de gecon
stateerde samenhang geheel te negeren of te verwaarlozen. Een aantal 
resultaten kan bruikbare informatie verschaffen voor de psychiatrie en 
klinische psychologie, wanneer die gecombineerd aangewend wordt met 
andere diagnostische data. Woltring (1965), die het denkmodel van 
Sheldon's constitutieleer in relatie tot de klinische psychiatrie beschouwde 
vanuit existentieel-wijsgerig perspectief op de menselijke vrijheid, heeft in 
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dit verband dan ook de vraag gesteld 'of de huidige psychiatrie wel vol
doende tekorten of beperkingen in de vrijheid tracht te onthullen als 
deficiënties in die zin, dat bepaalde lichamelijke structuren niet ten volle 
worden gerespecteerd volgens de waarde, die zij in de eenheid van de 
menselijke existentie vertegenwoordigen'. 
Voor zover ons bekend is er weinig aanleiding om optimistisch te zijn over 
de toepassing van somatotypologische technieken in de klinische praktijk 
in het algemeen en in de psychiatrie hier te lande. Ons inziens zijn er 
echter gemotiveerde redenen voor meer research naar de samenhang tussen 
lichaamsbouw en psychiatrische aspecten. Dit niet alleen met het oog op 
informatie ten behoeve van de diagnose en prognose, maar evenzeer gericht 
op de preventie. 

7. Lichaamsbouw in relatie tot delinquentie en criminaliteit 

Mogelijk geïnspireerd door het beeld van 'il reo nato ' , de geboren 
misdadiger, van Lombroso werd de belangstelling voor psychobiologische 
factoren eveneens gericht op onmaatschappelijk en crimineel gedrag. 
Vooral nadat Kretschmer (1921) op het belang van somatische variabelen 
zoals retardatie, acceleratie en vooral de atletische lichaamsbouw voor het 
criminologisch onderzoek had gewezen, kwamen een aantal onderzoekers 
(Viemstein 1922, Michel 1925, Von Rohden 1951, Hooton 1939, Schwab 
1941) op de gedachte de morfotypologie op misdadigers toe te passen. 
Een soortgelijk onderzoek volgens de Kretschmer-typologie werd nog ver
richt door de Spaanse Jezuïet De Landecho (1964). In het algemeen 
stemmen de auteurs overeen in de constatering van een frequenter voor
komen van de atletische lichaamsbouw en een relatief gering aantal 
pyenische typen onder de misdadigers. 

Hooton (1939) en Schwab (1941) komen na onderzoek tot de conclusie 
dat er een verband bestaat tussen bepaalde typen van lichaamsbouw en de 
aard van het misdrijf en de wijze waarop het werd gepleegd. De somato-
typen van de delinquenten uit het onderzoek van Sheldon (1949) bleken 
geconcentreerd in de noord-west-zone van de somatotypenkaart, in tegen
stelling tot de distributie van de college-studenten die de grootste concen
tratie in de midden-zone vertoonden. De overgrote meerderheid van de 
mesomorfen en de endomorfe-mesomorfen bleek psychologisch voorname
lijk gekenmerkt door een grote mate van ongeremdheid, gebrek aan reflectie 
en geneigd tot besliste, weinig overwogen actie. 

Het echtpaar Glueck (1950, 1956) constateerde een 'fysieke superioriteit' 
in een groep van 500 jeugdige delinquenten. Er werden 60% subjecten met 
een dominante mesomorfe lichaamsbouw waargenomen, terwijl slechts 
30% van deze somatotypen in de niet-delinquente groep werd aangetrof
fen. Slechts 15% van de delinquenten werd als ectomorf getaxeerd, terwijl 
dit bij 40% het geval was in de niet-delinquente groep. In vergelijking met 
de controlegroep werden de delinquenten gekenmerkt door 'a predomi
nantly bone-and-muscle, tightly knit, and energetic type' . Naast deze over-
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heersende mesomorfe eigenschappen werd de delinquente groep geken
merkt door een geringe ectomorfe component en door een hoge proportie 
dysplastische kenmerken. 
Epps en Pamell (1952) vonden in een groep van 177 vrouwelijke delinquen
ten, in leeftijd variërend van 16 tot 22 jaar, vergeleken met een controlegroep 
van 123 vrouwelijke universiteitsstudenten in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, 
veel meer somatotypen in de Mf-zone. De lichaamsbouw van de delinquente 
meisjes bleek significant meer gekenmerkt door dominante musculaire 
(mesomorfe) en endomorfe-mesomorfe eigenschappen dan die van de groep 
studenten. In de delinquente groep bleek er een duidelijke samenhang tussen 
deze morfologische kenmerken en een overwegend somatotone en viscero-
tone gedragswijze. Cortes (1961) en Cortes en Gatti (1966, 1972) die 100 
wegens wangedrag veroordeelde pubers onderzochten — modo Parnell — ver
melden in deze groep 57% mesomorfe somatotypen waargenomen te hebben 
tegen slechts 19% bij de niet-delinquente controlegroep. In de eerste groep 
bleken slechts 16% dominant ectomorfen tegenover 33% in de normale 
groep. De gemiddelde waarde voor mesomorfie bedroeg 3.55 in de groep 
scholieren en 4.40 bij de delinquenten. Tevens werden significante correla
ties vastgesteld tussen de mate van mesomorfie en een grote actiebereid
heid. Analoge bevindingen, bij Engelse delinquente jeugd, werden geconsta
teerd door Gibbens (1963), waarbij de gesomatotypeerde proefpersonen 
eveneens een centrum vormden in de noord-west-zone van de somato-
typenkaart. 

In een geïnstitutionaliseerde groep van 227 jongens , variërend van 17 tot 21 
jaar, met emotionele en gedragsstoornissen bleek 26% tot het 'mesosome' 
type (extreem musculair-atletisch gebouwd) te behoren (Krauss 
1970). De auteur acht deze vaststelling van belang omdat 'this type of boy 
is more prone towards extraversion, gang life and aggression than the 
introverted asthenic type. ' De resultaten van het onderzoek bij 26 Franse 
delinquente jongens in het observatiecentrum van Chenove (Malard 1966) 
wijzen eveneens op een overheersing van de mesomorfe component bij 
delinquente jongens, namelijk 22% meer dan bij de niet-delinquente obser
vanten. 

Bij 32 eveneens niet-delinquente jongens in een Nederlandse voogdij
inrichting stelde De Wijn (1964) soortgelijke bevindingen vast die sterk 
contrasteerden met de waarnemingen bij delinquente jongens. De helft van 
deze groep niet-delinquente jongens werd namelijk gekenmerkt door een 
predominante ectomorfe component en een duidelijk mindere mate van 
mesomorfie dan door Petersen (1959) en Planting (1963) bij 
Nederlandse jeugdigen werd aangetroffen. De laatstgenoemde auteur vond 
— evenals Von Rohden (1951) — bij een aantal maatschappelijk onaange
paste jongens in een opvangcentrum weinig vertegenwoordigers van het 
pyenische type. Mik (1965) vermeldt bij het onderzoek naar het voor
komen van bepaalde constitutietypen — modo Kretschmer — bij onaange
paste pubers geen opvallende afwijkingen van de norm geconstateerd te 
hebben. Het is ons inziens niet onmogelijk dat deze uitslagen verband 
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houden met de — zeker voor niet-getrainde beoordelaars — moeilijke rubn-
cenng van deze jongens m de puberteit waarvan de auteur gewag maakt. 
Wel zegt Mik een positieve significante correlatie vastgesteld te hebben 
tussen het voorkomen van orale trekken in de persoonlijkheidsstructuur 
en de pycmsche lichaamsbouw. In een onderzoek bij 100 Vlaamse jonge 
delinquenten en 100 met-delinquenten constateerde Walgrave (1970) een 
aantal significante correlaties tussen morfologische kenmerken — vastge
steld met de antropometnsche methode van Verdun — en delinquent ge
drag. Onder andere bleek de groep delinquenten significant meer geken
merkt door een zwaarder skelet, hetgeen m de typologie van Sheldon als 
een belangrijk criterium voor mesomorfie aangemerkt wordt. 
De besproken resultaten wijzen in het algemeen — ondanks de verschillen 
m methoden, in leeftijden en sekse van de onderzochte subjecten — op een 
significant meer voorkomen van dominante mesomorfe eigenschappen bij 
delinquenten. Tevens blijkt hun lichaamsbouw meer gekenmerkt door een 
relatieve afwezigheid van de ectomorfe component. Bovendien werden een 
aantal significante correlaties geconstateerd tussen de met deze morfo
logische eigenschappen corresponderende gedragskenmerken die overeen 
stemmen met het door Sheldon beschreven somatotoon gedrag. Deze em
pirische constateringen kunnen beschouwd worden als belangrijke vanabe 
len in het onderzoek en de benadering van anti-sociaal of delinquent ge
drag. 

Vanuit constitutiepsychologisch standpunt gezien is het ons inziens goed 
voorstelbaar dat subjecten met een fysieke superioriteit en een daarmee 
samenhangende grote mate van actiebereidheid weinig tolerant zijn ten 
aanzien van hun activiteit inperkende eisen uit de omgeving. Het is aan
nemelijk dat dergelijke individuen vanuit hun actionele extraversie de hun 
opgelegde belemmeringen niet uit de weg gaan, maar deze met hun consti
tutioneel gegeven aanvalskracht spontaan tegemoet treden. De kans op 
botsende contacten en conflicten met hun milieu wordt daardoor groter 
hetgeen — vooral in bepaalde milieus — als agressief of anti-sociaal gedrag 
geïnterpreteerd wordt. Een aanknopingspunt voor deze mogelijke verkla
ring zou men kunnen putten uit bijvoorbeeld de studie van De Koek van 
Leeuwen (1958), die bij Nederlandse militairen met een grote verzuimge-
neigdheid meer mesomorfe kenmerken vaststelde — gepaard gaand met 
een grotere agressief-competiticve instelling — dan bij de groep 'wemig 
verzuimers'. 

Naast deze prominerende mesomorfie lijkt de bij herhaling geconstateerde 
relatieve afwezigheid van ectomorfe eigenschappen ook van belang in de 
ontwikkeling van onaangepast of delinquent gedrag. De hiermee samen
hangende weinig of minimale cerebrotone houding wordt immers geken
merkt door een gebrek aan introversie, aan reflectie en aan beheersing. 
Eerder is er op gewezen dat de mesomorfe — en daarmee corresponderen 
de somatotone — eigenschappen meer lot uiting zullen komen bij een 
endomorfe mesomorf met somatotype 4 6 2 dan bij een ectomorfe 
mesomorf met somatotype 2 6 4. Het is dan ook begrijpelijk dat, wanneer 
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ectomorfe eigenschappen ontbreken, het gedrag van extreme mesomorfen 
voornamelijk gekenmerkt wordt door een weinig geihhibeerd en ongecon
troleerd optreden omdat juist mesomorfen gemakkelijk neigen tot moto
rische transformatie van hun impulsen. Wanneer hun somatotypen weinig 
ectomorfie vertonen dan wordt het begrijpelijk dat een adequate beheer
sing van conflictueuze belevingen en de hantering van eventuele agressie 
bemoeilijkt kan worden. 

Het aanvaarden van ook constitutionele factoren in het tot stand komen 
van anti-sociaal en delinquent gedrag is niet ongemotiveerd. Dit betekent 
niet dat een dergelijke gesteldheid een dwingend karakter zou bezitten 
noch dat een uitgesproken mesomorfe lichaamsbouw dé beslissende factor 
zou zijn in de genese van zulk gedrag. De resultaten van constitutioneel 
onderzoek kunnen wel beschouwd worden als zwaarwegende argumenten 
voor de hypothese dat, onder dezelfde omstandigheden, sommige somato
typen meer tot delinquent gedrag neigen dan mensen met een geheel 
andere lichaamsbouw. Maar dit sluit niet uit dat mensen met zulke morfo
logische eigenschappen onder gunstige omstandigheden . . . 'verantwoor
delijke, ordelievende en goede burgers' kunnen zijn (Cortes en Gatti 1972, 
Pag. 31). 

Naast de genoemde psychobiologische kenmerken die in de lichaamsbouw 
tot uiting komen, blijken er ook andere determinanten van organisch-
cerebrale aard, zoals bepaalde vormen van 'brain-damage' (Enke 1958, 
Hare 1970, Krauss 1971) en van neurofysiologische aard aanwijsbaar te zijn 
(Eysenck 1964, Hare 1968, Walgrave 1970). Meer onderzoek zal nodig 
zijn om na te gaan of dergelijke factoren en bijvoorbeeld het door De 
Buyst (1968) en andere auteurs waargenomen gebrek aan corticale inhi
bitie en de deficiënte controle-capaciteit bij delinquenten, samenhangt 
met morfologische eigenschappen, hetgeen door Cortes en Gatti (1972) 
wordt vermoed. 

De constatering dat constitutionele factoren mede verantwoordelijk geacht 
moeten worden voor het ontstaan van delinquent gedragbiedtonsinzienswel 
de mogelijkheid in de behandeling van dit complexe fenomeen daarmee 
rekening te houden. 

8. Secundaire morfologische kenmerken in relatie tot gedragskenmerken 

In het vorige hoofdstuk werd gewezen op de problemen die samenhangen 
met de registratie van de variabelen: dysplasie, gynandromorfie en texture 
en op het feit dat daarom wellicht minder publikaties over dit onderwerp 
zijn verschenen. Desondanks blijkt er toch een aantal onderzoeken verricht 
waarvan wij er hier enkele noemen. 
Ih relatie tot de kliniek heeft Kretschmer (1921) beweerd dat de zoge
naamde dysplastische typen een specifieke biologische affiniteit vertoonden 
voor schizofrenie. Tanner (1951) spreekt de veronderstelling uit dat dysplas
tische en androgynie-kenmerkcn beide meer bij schizofrencn en, 
naast een dominante ectomorfe component, ook meer bij neurotici voor-
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komen. Om hierover meer zekerheid te kunnen verkrijgen zal het volgens 
de auteur nodig zijn meer verfijnde diagnostische technieken te ontwik
kelen, zowel voor een betere registratie van dergelijke morfologische varia
belen, als voor de classificatie van neurotische reacties. Sheldon (1949) 
achtte een samenhang tussen aanpassingsmoeilijkheden en dysplasie en 
tussen lage texture en insufficiëntiegevoelens waarschijnlijk. Seltzer en 
Brouha (1943) vermeldden eerder een frequenter voorkomen van 'mental 
breakdown' bij feminiene mannen met geringe mesomorfie. 
Lindegärd (1956) bestudeerde het verband tussen masculiene kenmerken 
van de lichaamsbouw en een aantal endocriene functies waarbij geen signi
ficante samenhang werd vastgesteld. Coppen (1958) onderzocht eveneens 
masculiene morfologische eigenschappen bij vrouwen in relatie tot zwan-
gerschapstoxicosis. Bij vrouwen met zwangerschapsvergiftiging werden be
langrijk meer masculiene kenmerken waargenomen dan bij degenen die 
geen eclampsie vertoonden. 

Onderzoek naar de variabiliteit van masculiene en feminiene kenmerken 
van de lichaamsbouw en hun samenhang met bepaalde gedragsaspecten, 
zoals interesse en attitudes, werd verricht door Draper (1940) en Child en 
Sheldon (1941). Deze laatsten constateerden een matige samenhang tussen 
masculiene attitudes en ectomorfie. Parnell (1954), die deze kenmerken 
onderzocht in relatie tot sportbeoefening, vermeldt bij atleten een signi
ficante correlatie geconstateerd te hebben met zijn masculiniteit-
feminiteit-index. Cliquet (1963) deelt mee alleen bij de groep aspirant-
geestelijken op duidelijke wijze een relatief sterkere gynandromorfe 
lichaamsbouw waargenomen te hebben, hetgeen uit een analyse van de 
diverse lichaamscomponenten en de bekken-schouder verhoudingen vast
gesteld kon worden. 

Lindegärd (1956) onderzocht het verband tussen masculiene morfolo
gische eigenschappen en persoonlijkheidskarakteristieken zoals: vitaliteit, 
stabiliteit, capaciteit en soliditeit volgens het persoonlijkheidsmodel van 
Sjöbring, waarbij geen covariatie kon worden aangetoond. De Koek van 
Leeuwen (1958) vermeldt met betrekking tot de accessoire kenmerken bij 
Nederlandse militairen geen significant verschil tussen veel en weinig ver-
zuimers te hebben aangetroffen. 

Seltzer (1945, 1946, 1959, 1964, 1966) vermeldt een frequenter voor
komen van disproporties bij de ectomorfe lichaamsbouw. Personen met veel 
disproporties bleken voorts minder stabiel, minder goed geïntegreerd, meer 
gevoelig en een geringere capaciteit te hebben om tot een goede sociale 
aanpassing te komen. Omgekeerd vertoonden de proefpersonen, die geken
merkt werden door stabiliteit, vitaliteit en goede integratie minder dispro
porties in hun lichaamsbouw. Eveneens constateerde Seltzer dat mannen 
met een geringe masculiene component beoordeeld werden als inactief, 
weinig energiek, labiel en geremd. Deze mannen bleken minder geschikt 
voor zware spierarbeid en over een geringe motorische coördinatie te be
schikken. 
De resultaten van Seltzer met betrekking tot de relatie tussen dispropor-
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ties en persoonlijkheidseigenschappen stemmen in het algemeen overeen 
met de bevindingen van Sheldon (1949) inzake de samenhang tussen dys
plastische kenmerken en minder gunstige persoonlijkheidseigenschappen 
die de aanpassing bemoeilijken. Zijdelings wijzen we er hier op dat Seltzer 
overtuigd is van de constitutionele bepaaldheid van de disproporties en 'as 
such their relationship to the personality traits may indicate a genetic 
element as a basic factor in the determination of behavior and personali
ty. ' Seltzer bestrijdt ook de opvatting dat bepaalde antropometrische varia
ties zoals: omtrek van de schedel, de biacromiale afstand, de breedte en 
diepte van de borst en de biïlliacale distantie een gevolg zouden kunnen 
zijn van uitwendige factoren zoals bijvoorbeeld klimaat en dieet. 
Het is niet gemakkelijk de verschillende resultaten op het gebied van de 
secundaire morfologische kenmerken te vergelijken. Dit geldt met name 
voor de variabelen: dysplasie en disproporties, evenals gynandromorfie en 
androgynie die qua inhoud niet geheel identiek blijken te zijn. Daar komt 
nog bij dat de secundaire componenten in de zin van Sheldon somatosco-
pisch, de 'body-disproportions' van Seltzer en de androgynie-score van 
Tanner antropometrisch worden bepaald. De disproporties van Seltzer zijn 
namelijk antropometrische variaties die bepaald worden door coëfficiën
ten van twee lichaamsmaten zoals hcupbreedte en borstomtrek. De 
androgynie-score van Tanner wordt gemeten door middel van de bi
acromiale en biïliacale afstand; terwijl gynandromorfie somatoscopisch be
paald wordt. Niettegenstaande deze moeilijke vergelijkbaarheid van de ver
schillende taxaticprocedures stemmen een aantal resultaten overeen voor 
wat betreft een zekere mate van covariatie tussen fysieke verschillen en 
bepaalde gedragskenmerken bij mannen met vrouwelijke en bij vrouwen 
met mannelijke morfologische eigenschappen. Vervolgens blijken er argu
menten voor het aanvaarden van een samenhang tussen dysplastische en 
disharmonische vormeigenschappen en een verminderde vitaliteit en aan
passing. 

De in dit hoofdstuk vermelde onderzoeksresultaten tonen aan dat er op 
verschillende gebieden een consistente samenhang bestaat tussen somato-
typologische eigenschappen en gcdrags- en persoonlijkheidskenmerken bij 
volwassenen. 
Het zou niet van wetenschappelijkheid getuigen alleen op grond van die 
geconstateerde samenhang en tentatieve resultaten diagnostische of pro
gnostische uitspraken te doen. Wel suggereren deze bevindingen een althans 
potentiële, praktische bruikbaarheid van de morfologische informatie, in
dien deze gecombineerd wordt met andere diagnostische data. Het lijkt ver
antwoord om ten minste tot een principiële utiliteit van de somatotypologie 
te besluiten. 
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Hoofdstuk VI 

Lichaamsbouw in relatie tot 

persoonlijkheidseigenschappen bij kinderen 

' constitution is of vital importance in as
sessing the developmental possibilities of chil
dren ' 

G. Petersen 1967 

Ondanks de problemen die samenhangen met de registreerbaarheid en de 
constantie van het somatotype van onvolwassenen, hebben een aantal on
derzoekers de aandacht gericht op de samenhang tussen morfologische 
variabelen en andere aspecten bij kinderen. Geruime tijd vóór de somato-
typologie van Sheldon bekendheid had gekregen stond het onderwerp van 
de morfologische verscheidenheid al in de belangstelling, zoals van Bakwin 
en Bakwin (1929,1943) en van Cohen (1930) die de lichaamsbouw van zelfs 
zuigelingen bestudeerden. Hetzelfde deed Coerper (1922) bij een groot aan
tal kinderen in de lagere schoolleeftijd. 
In dit hoofdstuk vermelden we een aantal resultaten als illustratie van 
onderzoek naar de samenhang tussen aspecten van de lichaamsbouw en 
andere variabelen bij kinderen, waarbij we het accent zullen leggen op de 
studies geïnspireerd door Sheldon. 

1. Lichaamsbouw in relatie tot groeifactoren 

Het is uit publikaties over groeistudies bekend dat op fysiologisch gebied 
— afgezien van de sekse-kenmerkende eigenschappen — nuances en indivi
duele verschillen bestaan tussen het tijdstip waarop en de snelheid waar
mee diverse structuren en activiteiten ontwikkelen. Bovendien blijkt dat 
de groei van een bepaalde lichaamsregio, van afzonderlijke organen of 
deelaspecten van het organisme, dikwijls niet gelijktijdig verlopen met de 
ontwikkeling van andere structurele deelaspecten en met het groeiritme 
van het lichaam als geheel. In de groeicurven zijn een aantal verschillen in 
groeipcriodiciteit en groeitempo van bijvoorbeeld romp-, arm- en becn-
lengte evenals van heup- en borstbreedte en dij-omvang duidelijk aanwijs
baar (vgl. Bayer en Bayley 1959, Shuttleworth 1951, Reynolds 1951, 
Tanner 1962, Van Wieringen et al. 1968, Tanner en Inhcldcr 1971). 
Groeipatronen en biochemische aspecten van jongens in relatie tot hun 
lichaamsbouw werden onderzocht door o.a. De Wijn (1965). Er werden 
verschillen in basaalmctabolisme tussen ectomorfen en niet-ectomorfen 
geconstateerd die, volgens de auteur, waarschijnlijk samenhangen met de 
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voedingstoestand en de fysieke bouw. De ectomorfen vertoonden onder
voeding zowel vóór als tijdens de puberale spurt. Deze gegevens correspon
deren met de bevindingen van Lucas en Pryor (1933) die bij een groot 
aantal kinderen een opvallend statistisch verband vaststelden tussen lineair 
en lateraal gebouwde kinderen en hun basaalmetabohsme (vgl. Healy et al. 
1959). 

Clarke, Irving en Heath (1961) vermelden over hun onderzoek naar de 
covanatie tussen groeivananten en somatotypen bij jongens van 9 tot 15 
jaar de volgende resultaten: endomorfen vertoonden een groter lichaams
gewicht, een grotere omvang van de bovenarm en de kuit en een grotere 
heupwijdte dan mesomorfen, ectomorfen en de somatotypen van de mid
dengroep. Mesomorfen hadden, in vergelijking met de endomorfen een 
geringer gewicht, een geringere omvang van borst, bovenarm en kuit en 
een kleinere heupwijdte. In vergelijking met de ectomorfen werden de 
mesomorfen gekenmerkt door een grotere omvang van de bovenarm en de 
kuit. De ectomorfen bleken de minderen ten opzichte van de endomorfen 
qua lichaamsgewicht, borst-, bovenarm- en kuitomvang en heupwijdte. 
Hetzelfde gold ten aanzien van de groep endomorfe mesomorfen, behalve 
voor de heupwijdte. Tevens bleken de ectomorfen gekenmerkt door een 
kleinere borst- en kuitomvang dan de mesomorfen. Bij de endomorfe 
mesomorfen werd een significant groter percentage jongens waargenomen, 
waarvan de skeletleeftijd boven het gemiddelde ontwikkeld bleek dan bij 
de groep waarvan de skeletleeftijd geretardeerd was 

Munroe (1965) deed bij 207 12-jarigejongens uit de'Medford Study'analo
ge waarnemingen. Hoewel de correlaties tussen de drie primaire componen
ten van het somatotype en de skeletleeftijd laag waren, bleken hoge scores 
voor endomorfie en mesomorfie dikwijls samen te hangen met voorlijke ske
letontwikkeling, terwijl ectomorfie correspondeerde met een achterlijke 
skeletontwikkelmg. Voor wat mesomorfe jongens betreft is ook Tanner 
(1968) van mening dat in het algemeen hun skeletleeftijd iets voor is op die 
van minder mesomorfe jongens. Dit werd door Acheson en Dupertuis 
(1957), voor wat betreft mesomorfe jongens, eveneens waargenomen terwijl 
bij ectomorfejongens het tegendeel werd geconstateerd. 
Eerder hebben Dupertuis en Michael (1953) vastgesteld, dat de somatotypen 
van jongens met score 5 (of meer) voor ectomorfie, op alle leeftijden, vanaf 
hun 4e tot hun 17e levensjaar, een grotere lichaamslengte vertoonden dan de 
groep met score 5 (of meer) voor mesomorfie plus een geringe ectomorfe 
component. Deze extreme mesomorfen bleken vanaf hun 2e levensjaar de 
ectomorfen in lichaamsgewicht te overtreffen. Het verschil in groeitempo 
kwam onder andere tot uitdrukking in het feit dat de puberale groeispurt bij 
de ectomorfen ongeveer eén jaar later begon dan bij de mesomorfen. Deze 
gegevens zijn geheel in overeenstemming met de bevindingen van Reynolds 
(1951) die beweert dat de waargenomen verschillen in groei bij jongens met 
verschillende somatotypen consistent zijn gedurende de puberale en de 
adolescentiepenode. De auteur merkt voorts op dat de onderzochte jongens 
met alleen verschillen in toename van gewicht, lengte en subcutaan vet, maar 
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eveneens . . . 'in thickness of muscle and bone, insofar as we are able to 
measure these other tissue components ' (o.e. pag. 143). 
Het begin van de groeiperioden bij kinderen — de 'midgrowth' en de 
'adolescentspurt' — varieert, volgens Tanner (1947, 1955) niet alleen van 
persoon tot persoon, maar start bij meisjes enkele jaren eerder dan bij 
jongens. Soortgelijke verschijnselen werden ook geconstateerd bij groei-
studies van Nederlandse kinderen (Van Wieringen et al. 1968) en die uit 
andere landen, zoals bijvoorbeeld bij Finse kinderen door Niemi en Tak-
kunen (1964). Volgens Tanner is het waarschijnlijk dat, gegeven optimale 
omgevingsfactoren, het moment waarop deze groeispurten beginnen, gene
tisch bepaald worden. 

In combinatie met de overtuiging dat de componenten van de lichaams
bouw eveneens genetisch bepaald worden, is het voor de hand liggend dat 
ook de kenmerken, eigen aan de ontwikkelingsfasen zoals de puberteit en 
de adolescentie, in het onderzoek naar de samenhang met morfologische 
variabelen werden betrokken. 
Met betrekking tot het begin van de puberteit constateerde ook Tanner 
(1955, 1962) dat deze bij jongens met prominerende mesomorfie en geringe 
ectomorfie eerder optreedt dan bij jongens met een dominante ectomorfe 
lichaamsbouw. De duur van de puberteitsfase bleek bij mesomorfe jongens 
korter dan bij ectomorfe. Een vroeg intreden van de puberteit werd vooral 
bij meisjes met uitgesproken endomorfie waargenomen. Hunt, Cook en 
Gallagher (1958) vermelden eveneens een samenhang tussen morfologische 
kenmerken en 'early maturation' geconstateerd te hebben. De puberteit trad 
eerder in bij endomorfe en mesomorfe jongens, maar duurde langer bij de 
endomorfen dan bij de mesomorfen; de puberteitsverschijnselen traden later 
te voorschijn bij de ectomorfen, die dan een snelle seksuele ontwikkeling 
doormaakten. Zuk (1958) stelde een relatie vast tussen een vroeg optreden 
van 'maturational development' bij mesomorfe jongens en — evenals Tanner 
— bij endomorfe meisjes. 

Barton en Hunt (1962) concluderen uit hun onderzoek dat: . . . ' the 
patterns of development as related to physique at both ends of the scale 
show notable contrasts. ' Volgens de auteurs bleken de kenmerken van de 
puberteit (scrotum, testes en pubesbeharing, behalve de penis) eerder en snel
ler te ontwikkelen bij de extreme prepuberale endomorfen. De prepuberale 
mesomorf bleek kort van gestalte en met een enigszins vertraagde, korte 
maar hevige androgene reactie in het begin van deze groeiperiode. Bij de 
prepuberale ectomorf werd geconstateerd dat deze cyclus aanmerkelijk later 
inzet en geprolongeerd verloopt. Een jongen met ectomorfe lichaamsbouw 
beschikt — volgens de auteurs — nog over 'considerable potential for addi
tional linear growth after his spurt in stature'. 

McNeill en Livson (1963) concluderen na onderzoek van 68 meisjes to teen 
belangrijke samenhang tussen vroeg optredende puberteitsontwikkeling en 
endomorfie. Bij de ectomorfe meisjes startte de ontwikkeling beduidend 
later, terwijl er geen noemenswaardige samenhang werd waargenomen 
tussen de puberteitsontwikkeling bij mesomorfe meisjes. Deze resultaten 
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zijn, voor wat betreft de relatie tussen endomorfie en vroeg optredende 
puberteitsontwikkeling, geheel in overeenstemming met de waarnemingen 
van Tanner (1955) en Zuk (1958). 
Ook vanuit de kretschmeriaanse typologie werden analoge bevindingen ver
meld over de geconstateerde samenhang waaruit gebleken is dat de menarche 
bij pycnisch gebouwde meisjes ongeveer acht maanden eerder optreedt dan 
bij de zogenaamde leptosome meisjes (Barker en Stone 1936, Wallau 1939 
enKralj-Cercekl956). 
Uit de literatuur blijkt dat een aantal ontwikkelingsfactoren samenhangen 
met morfologische variabelen. Niet alleen werden de verschillen tussen 
vroege en late fysieke rijping rond de puberteitsfase geconstateerd, maar 
kinderen die dit stadium eerder of later bereiken vertonen de neiging 
gedurende hun gehele groeiperiode — volgens Tanner (1964a) vanaf hun 
3e levensjaar — consistent vóór, respectievelijk vertraagd te zijn ten opzichte 
van de gemiddelden. Zo vertoonden de meisjes met vroege menarche niet 
alleen rond de puberteit, maar ook op alle leeftijden daarvoor, vanaf hun 7e 
jaar, een hogere skeletleeftijd. De meisjes met late menarche bleken een 
duurzaam vertraagde skeletrijping doorgemaakt te hebben (o.e. pag. 334). 
Gebleken is dat 'early' en 'late maturing' verband houden met extreme 
verschillen in lichaamsbouw. Afgezien van uiteenlopende interpretaties die 
men over deze verschillen in groeiritme en groeiperiodiciteit kan aantref
fen (e.g. Bayley 1943, Hunt 1949, Conrad 1963) worden dergelijke groei-
kenmerken, in het algemeen, gedacht te zijn gekoppeld aan het genetisch 
bepaalde, constitutionele patroon, waarin de ontwikkelingsvarianten ge-
preformeerd verankerd zijn. De fysieke groei wordt beschouwd als de 
resultante van een complex systeem van interactie tussen deze genetische 
factoren én de exogene invloeden vanuit het milieu (voeding, hygiënische, 
sociaal-economische omstandigheden) én het effect van oefening en de 
lichaamsbeweging. Over het belang van de constitutie inzake de groei laat 
bijvoorbeeld Zeiler (1964) zich ondubbelzinnig uit door te stellen: 'Die Ent
wicklung ist ein Stück der Konstitution' (o.e. pag. 323). 

2. Fysiek groeitempo in relatie tot psychologische ontwikkelingsaspecten 

De bovenvermelde somatische ontwikkelingsvarianten zijn van praktische 
waarde voor de psychologie. Zelfs al zou er geen sprake zijn van een 
synchrone psychosomatische ontwikkeling, of een gedeeltelijk parallellisme 
tussen lichamelijke en psychische ontwikkelingskenmerken, dan nog is de 
constatering dat er verschillende groepen kinderen zijn bij wie de lichame
lijke groei en ontwikkeling anders verloopt, voor de psychologie niet zon
der betekenis. Niet alleen geldt deze bewering voor de meer extreme ver
schillen in groeitempo, bekend onder de naam retardatie en propulsiviteit 
(of acceleratie), waarmee de dinicus in de praktijk meermalen geconfron
teerd wordt — een onderwerp dat onder andere door Steinwachs (1962) 
werd bestudeerd — maar de psychologische implicaties van de lichamelijke 
ontwikkeling strekken zich uit over het hele leven. In dit verband heeft 
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Erikson (1950) goed geargumenteerd dat . . . . 'as growth proceeds, from 
one stage to the next, each epoch of human life has its characteristic tasks 
and its characteristic disorders'. 
Er zijn diverse publikaties waaruit blijkt dat verschillen in fysieke ontwik
keling ('early and late maturing') samenhangen met verschillen in gedra
gingen en wijzen van aanpassing (vgl. Barker et al. 1946). Uit de studie van 
Jones en Bayley (1950) blijkt in het algemeen dat kinderen met afwijkin
gen van de voor hun leeftijd geldende gemiddelde maturitcitsniveaus — 
ook al zijn deze afwijkingen binnen het normale — moeilijkheden vertonen 
in de adaptatie aan en in de omgang met leeftijdgenoten en in aanpassing 
aan andere sociale situaties. Deze aanpassingsproblemen blijken het 
grootst bij die groepen die de grootste afwijking van het gemiddelde ont
wikkelingspeil vertonen. 

Burstin (1955) vermeldt een equivalent in de ontwikkeling van de psychi
sche persoonlijkheidsaspecten waargenomen te hebben bij geretardeerde 
kinderen die een verlangzaamd groeitempo vertoonden. Schneider (1955) 
bericht bij geaccelereerde 1 3-jarige kinderen een disharmonische 'Frühent
faltung' geconstateerd te hebben die tot uiting kwam in: een verhoogde acti
viteit en impulsiviteit, verhevigde psycho-seksuele neigingen en de behoefte 
om zich àf te zonderen. 
Schick en Jokipaltio (1958) stelden bij een groep geaccelereerde en een 
groep geretardeerde jongens van 14 tot 16 jaar een significante samenhang 
vast tussen geslachtsspecifieke ontwikkelingskenmerken — de zogenaamde 
'Sexualkonstitution' — en de ontwikkelingvan de 'Körperkonstitution' en 
gedragsveranderingen in de verhouding tot hun ouders en omgeving. De 
'Retardierten' vertoonden een geremd verzet tegen hun vader, een kinder
lijke afhankelijkheid van hun moeder en een ernstige weerloosheid tegen
over de, als vijandig beleefde, omgeving. Deze jongens met vertraagde groei 
werden voorts gekenmerkt door een ingehouden, geremde en tegen zich
zelf gerichte agressie op grond waarvan sterke schuldgevoelens werden 
gevormd. De 'Accelerierten' daarentegen bleken zich duidelijk los te 
maken en af te wenden van hun moeder, vertoonden geen bijzondere 
moeilijkheden in de aanpassing aan hun nieuwe sociale omgeving en richt
ten hun fantasie — in tegenstelling tot de geretardeerden — veel meer op 
toekomstplannen. Deze jongens met vervroegde ontwikkeling vertoonden 
in het algemeen een niet ingehouden, op de buitenwereld gerichte agressie, 
doorgaans in dienst van de ontwikkelingvan hun krachten, soms echter in 
ongeremde mate. Overeenkomstige resultaten worden vermeld door Jones 
(1957) die bij jongens met vertraagde puberteitsontwikkeling de neiging 
constateerde tot het ontwikkelen van negatieve gevoelens ten opzichte van 
zichzelf. Bij deze jongens bleken zowel gevoelens van afgewezen als van 
gedomineerd te worden veel voor te komen. 

Over de samenhang tussen vertraagde fysieke en emotionele ontwikkeling 
bij Nederlandse jongens in een voogdij-inrichting vermeldt De Wijn (1964) 
dat deze groep gekenmerkt werd door retardatie in vergelijking met kin
deren uit een gezonde Nederlandse populatie. Deze somatische ontwikke-
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hngsvertraging bleek duidelijk samen te hangen met de mate van infantih-
teit. Bij bijna de helft van de jongens, die tevens een grotere ontwikke
lingsachterstand vertoonde, was de ectomorfe component dominant De 
groep ectomorfen vertoonde duidelijk meer pathologie dan de endomor-
fen, de mesomorfen en de middengroep. 

Tanner (1955, 1958, 1964a) is eveneens van mening dat vroege of late 
rijping implicaties heeft voor het gedrag, hetgeen bij sommige kinderen 
belangrijke reacties kan oproepen: 'The world of the small boy is a world 
of tooth and claw, where physical prowess brings prestige as well as success 
and where the body is very much an instrument of the person' (Tanner 
1964a, pag. 365). Jongens die voorlijk zijn in hun ontwikkeling, met 
alleen in de puberteit, maar ook daarvoor, maken een grotere kans om 
leiders te worden. Dit wordt — volgens Tanner — versterkt door het feit 
dat krachtig gespierde jongens over het algemeen vroeger rijp zijn dan 
anderen en eerder dan anders gebouwde jongens aan de puberale groei-
spurt toekomen. De níet musculair gebouwde, slungelachtige jongen, daar
entegen, die over het algemeen aanmerkelijk later het adolescentie-stadium 
bereikt, is wellicht met in staat om in het ruwe gedoe van de puberteit zijn 
mannetje te staan. Degene die laat het adolescentie-stadium bereikt, ver
toont soms twijfel over het feit of zijn lichaam ooit normaal zal ontwik
kelen en of hij seksueel dezelfde vermogens zal krijgen als die anderen 
waarvan hij de ontwikkeling in zijn omgeving heeft waargenomen. Belevin
gen die met ontwikkelmgsverschijnselen van de adolescentie — of het uit
blijven daarvan — samenhangen kunnen, volgens de auteur, aanleiding 
geven tot ontlading van vroeg-kinderlijke, onbewuste aiigsien. 
Tanner (1962, pag. 221) acht het waarschijnlijk dat in het algemeen de psy
chologische uitwerking van vroege of late maturiteli meer geprononceerd is 
bij jongens dan bij meisjes. Vooral wanneer er duidelijk sprake is van een 
verlate rijping bij jongens is de kans groot dat zijzelf en hun ouders veront
rust worden over de deficiente ontwikkeling als man, waaruit diep onbewus
te angsten kunnen resulteren, hetgeen door Schonfeld (1950) werd aange
toond Zelfs al wordt die ontwikkelingsvertraging ingehaald en ook al zoekt 
een dergelijke jongen heteroseksuele contacten dan nog is—volgens Tanner 
— de kans groot dat hij zichzelf, in vergelijking tot anderen, als tekortschie
tend ervaart inzake seksueel-sociale contactmogelijkheden en omgangsvor
men. Daar tegenover staat dan dat dergelijke jongens — gepreoccupeerd door 
hun fysiek uiterlijk en status — in tegenstelling tot de vroegrijpen, een korte
re periode doormaken waarin hun seksuele neigingen en de behoefte aan 
onafhankelijkheid gefrustreerd worden. Uit het bovenstaande —zo vervolgt 
de auteur — mag met zonder meer afgeleid worden dat alle vroegrijpen 
zonder moeilijkheden de adolescentie bereiken. Onder hen die vroeg ontwik
kelen zijn er ook — in tegenstelling tot degenen die fier zijn over de lichame
lijke ontwikkelmgskenmerken van deze fase — die er verlegen mee zijn. 
Natuurlijk is er ook hier sprake van een interactie tussen fysieke factoren én 
sociaal psychologische én culturele waardering van bepaalde lichamelijke 
aspecten. Daarom is het, ons inziens, wel de vraag of meisjes met beginnende 
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borstontwikkeling tegenwoordig en in de naaste toekomst nog een voorover 
gebogen houding zullen vertonen en zullen weigeren rechtop voor de klas te 
staan, hetgeen vroeger voor deze meisjes — aldus Tanner — kenmerkend 
geweest zou zijn (vgl. ook Beets 1958). 
Uit de meeste studies van vroegrijpe kinderen, zo concludeert Tanner 
(1964a), is komen vast te staan dat de 'early maturers' meer stabiel, meer 
sociaal aangepast, minder neurotisch en meer succesvol in de maatschappij 
blijken te zijn, al zou dit ook veroorzaakt kunnen worden door hun minder 
lineaire en meer gespierde lichaamsbouw. 
Follow-up onderzoek heeft aangetoond dat vroegrijpen rond hun 30e jaar 
beter aangepast, meer dominant, meer geïnteresseerd en meer in staat waren 
om een goede indruk te maken op hun omgeving (Jones 1957). Een groep 
30-jarigen, waarvan bekend was dat zij tot de 'late developers' behoorden, 
scoorde belangrijk hoger op een psychoneurotische schaal dan de groep 
vroegrijpen, die uitzonderlijk laag op deze schaal scoorde (Jones 1965). 
Het is duidelijk dat de groei en ontwikkeling van het lichaam psychologi
sche repercussies heeft. De resultaten tonen aan dat er een samenhang 
bestaat tussen bepaalde morfologische eigenschappen, groeikenmerken, 
emotionele ontwikkeling en sociaal interactief gedrag. 

3. Lichaamsbouw en groeikenmerken in relatie tot het 'body-image' en het 
'zelfbeeld' 

In de studies over het lichaam als 'perceptual object' kan men een variëteit 
van terminologie aantreffen zoals: 'body-image', 'body-concept' , 'inner 
postural model of the body' , 'corporal self', 'mental picture of the own 
body' , 'awareness of the bodily appearance', 'lichaamsbeseP enz. Om tot 
meer duidelijkheid te komen heeft Geliert (1964) zelfs — zij het schert
send — de term 'body-poncept' voorgesteld als combinatie van de woorden 
'percept' en 'concept'. Ook in de literatuur over zelf-concept-theorieën 
vindt men een verscheidenheid van termen en begripsomschrijvingen van 
het zelfbeeld zoals: 'self-concept', 'self-regard', 'self-esteem', 'self-
satisfaction' en 'self-acceptance' (vgl. Wylie 1961, Thomae 1968). Het zou 
te ver voeren op deze plaats uitvoerig in te gaan op de variaties van deze 
begrippen al is er een grote behoefte aan meer operationele concepten. 
Onder 'body-image' wordt door Fisher en Cleveland (1958) verstaan: 
'the body as a psychological experience', waarmee bedoeld wordt: de 
perceptie van én de attitude tot het eigen lichaam. Het 'body-concept' 
wordt door Fisher (1970, pag. 18) gedefinieerd als . . . . 'a perception of 
one's body against the whole context of self feeling and developmental 
experiences which also shape the self concept'. Volgens de auteur houdt 
dit niet in dat . . . . 'body concept and self concept do not broadly have 
different referents. . . . " In het algemeen wordt wel aangenomen dat de 
perceptie en het besef van de eigen lichaamskarakteristieken, naast andere 
factoren, een rol spelen in de zelfwaarneming en dusdanig van invloed zijn 
op het gedrag. 
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Onder 'zelfbeeld' wordt in het algemeen begrepen: het beeld dat mensen 
van zichzelf hebben (vgl. Van der Werff 1966, Fisher 1970). In de theo
rieën over het zelf-concept wordt dit zelfbeeld beschouwd als een perma
nent aanwezig referentiekader, dat als achtergrond fungeert van het men
selijk gedrag (Aarts 1962). Er blijkt, vooral in de publikaties van de laatste 

jaren, een groeiende overeenstemming in de opvatting dat het beeld van 
iemands uiterlijk in het zelfbeeld ligt opgesloten (e.g. Geliert et al. 1971). 
Door een aantal auteurs (Machover 1949, Murphy 1947, Schilder 1938, 
Secord en Jourard 1953, Fisher 1970) wordt aangenomen dat het door
leven van het eigen lichaam en de subjectieve waardering van het fysiek 
uiterlijk in hoge mate bepalend zijn voor de formatie van het zelfbeeld. 
In verschillende publikaties (Jacobson 1954, Russell 1958, Reich 1960, 
Niederland 1965) wordt er op gewezen dat niet alleen de zelfwaarneming, 
de zelfappreciatie en -depreciatie, maar evenzeer de wijze waarop anderen 
worden waargenomen (en beoordeeld), evenals de werkelijkheidszin en de 
identiteit van de persoon, zich ontwikkelen tegen de achtergrond van — 
wat Niedcrland noemt — een . . . . 'essential bodily self image and its 
cathexis.' Deze — door Secord en Jourard (1953) gebruikte term 'body 
cathexis' wordt gedefinieerd als . . . 'the degree of satisfaction reported by 
an individual for the parts and processes of the body' . 
De invloed van de perceptie van het 'fysieke zelf' op het gedrag en de 
emotionele ontwikkeling blijkt op overtuigende wijze bij kinderen met 
lichamelijke handicaps zoals blinden — waarop door Gesell en Amatruda 
(1949) werd gewezen en bij spastische, athethotische, kreupele, of op an
dere wijze lichamelijk gebrekkige kinderen (e.g. Prick 1959, Howells 1965, 
Richardson et al. 1964, Adams en Caldwell 1963). 

Ook vanuit orthodox psychoanalytisch standpunt werd o.a. door Schilder 
(1935) gewezen op de betekenis welke verschillende opvallende lichaams
delen kunnen hebben voor de psychoseksuele ontwikkeling. Ook Freud 
(1927a) heeft gewezen op het belang van het lichamelijk aspect in het 
ontstaan van de ik-vorming want het realiteitsbesef ontstaat en groeit in de 
eerste plaats via het lichaam: '. . . the ego is first and foremost a body ego, 
it is not merely a surface entity but it is itself the projection of a surface' 
(o.e. pag. 31). Fenichel (1945) beweert dat 'the so-called body-image — 
constitutes the idea of I, and is of basic importance for the further forma
tion of the Ego.' 

In de diepte-psychologische theorie wordt met name gewezen op de verschil
lende modaliteiten in de persoonlijkheidsontwikkeling tussen jongens en 
meisjes, die in verband gedacht worden met hun reacties op de ontdekking 
van hun anatomische verschillen. In zijn discussie over het castratie-complex 
beweerde Freud (1927b) dat kleine meisjes zich gewoonlijk inferieur voelen 
ten opzichte van jongetjes, wanneer ze zich voor het eerst bewust worden 
van hun anatomisch anders zijn. Daaruit zouden dan bepaalde gedragsver
schillen tussen de seksen resulteren. Door Niederland (1965) werden defec
ten in de ego-ontwikkeling waargenomen bij een groep patiënten, bij wie in 
de vroege jeugd — onopvallende en ten opzichte van manifeste anatomische 
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afwijkingen, weinig belangrijke — lichamelijke deformaties werden waar
genomen. Instructief komt de invloed van de zelfwaarneming op de gedrags
ontwikkeling tot uiting in de klinische studie van Niederland (1956) over de 
'Little Man'. Hierin beaamt de auteur het door Kaplan (1959) frequent 
geobserveerde verschijnsel dat de psychologische implicaties van lichamelij
ke afwijkingen of misvormingen veel groter zijn dan de fysieke handicap. 
Ook van andere zijde is er de laatste tijd een groeiende belangstelling voor 
dit onderwerp. Volgens Diamond (1957) moeten sommige lichamelijke 
kenmerken beschouwd worden als '. . . focal points of interest', die van 
groot belang blijven in de formatie van het eigen lichaamsbeeld. Dichterbij 
huis werd door een aantal auteurs (e.g. Galon 1953, Beets 1958, Vuyk 1963) 
eveneens op de psychologische betekenis van de waardering van de eigen 
lichaamskenmerken voor de gedragsontwikkeling bij jeugdigen gewezen. 
De vraag die nu gesteld wordt is: bestaat er samenhang tussen het 'body
image' en het 'zelfbeeld' enerzijds en lichamelijke aspecten, zoals een 
vroege'of late fysieke ontwikkeling en morfotypologische kenmerken an
derzijds. In dat geval zou het mogelijk zijn dit verband praktisch bruikbaar 
te maken voor de psychologie en de opvoeding. Enkele illustraties van onder
zoek op dit gebied worden nu beschreven. 

Fisher en Cleveland (1958) rapporteren dat de verschillen in lichaams
bouw geen belangrijke rol spelen in de vorming van het 'body-image'. Zij 
zijn van mening dat aan dezelfde morfologische karakteristieken door ver
schillende mensen geheel andere waarden worden gehecht en dat daarop 
op diverse wijzen wordt gereageerd. De auteurs concluderen daaruit dat 
' the way in which an individual experiences his body from the very begin
ning is a function of his family experiences and social milieu'. Zowel uit 
de studies van Brodsky (1954) als van Wells en Siegel (1961) is echter 
komen vast te staan dat zeer verschillende groepen — qua afkomst, leeftijd 
en opleiding — op bepaalde morfologische eigenschappen, zo niet identiek 
dan toch analoog reageren. In beide onderzoeken bleken de respondenten 
aan de afbeeldingen van verschillende somatotypen, psychologische karak
teristieken toe te schrijven die grote overeenkomst vertonen met de daar
mee corresponderende lichaamsbouw. Deze resultaten pleiten tegen de 
opvatting van Fisher en Cleveland dat verschillen in lichaamsbouw door 
verschillende groepen psychologisch anders, of willekeurig, geihterpreteerd 
zouden worden. 

Rowe en Caldwell (1963) onderzochten een groep geihstitutionaliseerde 
delinquente negerjongens die in drie subgroepen van 13, 14 en 15 jaar wer
den verdeeld. Gevraagd werd om, in een serie van 7 silhouetten van somato
typen, die figuur aan te wijzen die het meest op de proefpersoon leek. Ver
volgens moest de figuur aangewezen worden die de minste gelijkenis met het 
subject vertoonde. De resultaten van deze 'somatic apperception test ' wer
den vergeleken met de lengte-gewichtindex. De meeste subjecten bleken 
hun eigen lichaamsbouw met een matige accuratesse te kunnen beoorde
len. Het overgrote deel van de proefpersonen was echter niet in staat uit 
de silhouetten die figuur te selecteren die het meest van de eigen lichaams-
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bouw verschilde. Verder werd vastgesteld dat het merendeel van deze 
jongens de eigen lichaamslengte onderwaardeerde, terwijl slechts een ge
ring aantal hun gestalte overschatte. Slechts ongeveer 10% bleek de 
lichaamslengte juist te beoordelen. Tussen de uitslag van de keuze-
antwoorden op de somatotypefiguren (de meest gelijkende lichaamsbouw) 
en de lengte-gewichtindex werd een significante correlatie vastgesteld. Uit 
deze resultaten kan geconcludeerd worden dat deze delinquente jongens 
— ondanks het feit dat zij tamelijk accuraat de figuur konden aanwijzen 
overeenkomstig hun eigen lichaamsbouw — de neiging vertonen tot onder
waardering van hun eigen lichaamslengte. De auteurs zijn van mening dat 
de discrepantie tussen het 'body-image' van deze pubers en hun werkelijke 
lengtedimensie samenhangt met de fysieke groeispurten van deze leeftijds
fase. Zij zeggen geen doorslaggevende argumenten te kunnen aanvoeren 
om aan te nemen dat deze onderschatting van de lichaamslengte zou 
samenhangen met een eventuele zelfdepreciatie van delinquente jeugdigen. 
Het is — volgens de auteurs — meer waarschijnlijk dat het onderschatten 
van de eigen gestalte bij delinquenten bekrachtigd wordt door een bij 
herhaling, ai dan niet bewust, ervaren van kleiner zijn dan anderen. 
De bevindingen van onderzoekers zoals Sheldon (1949) Glueck (1950) en 
Cortes en Gatti (1972), die bij delinquente jongens een meer gedrongen 
lichaamsbouw en een kortere lengte constateerden dan bij een niet-
delinquente groep, zouden deze hypothese kunnen steunen. De resultaten 
van Rowe en Caldwell vertonen bovendien duidelijke overeenkomst met 
de constatering van Burstin (1957) bij iets jongere jongens en meisjes van 
10 tot 13 jaar. In deze studie werd eveneens vastgesteld dat bepaalde 
aspecten van het 'body-image' beïnvloed worden door verschillen in 
fysieke groei. Analoge beweringen daarover treft men aan bij Katcher en 
Levin (1955), die bij kinderen van 2 г tot 5 jaar de ontwikkeling van de 
perceptie van de lichaamsgrootte bestudeerden. 

Recent heeft Geliert (1972), in haar onderzoek bij 168 jongens en meisjes in 
de leeftijd van 5 tot 12 jaar, effecten van verschillende waarnemingsstijlen en 
strategieën van zelfherkenning (uit een aantal foto's) aangetoond tussen 
kinderen van dezelfde, en tussen groepen van verschillende leeftijd. In dit 
onderzoek werden al bij jonge kinderen aanwijzingen gevonden voor het 
bestaan van een idealiseringstendens in de 'body perception': 'Systematic 
misrecognitions appear produced by 'wishful perceiving' of children having 
particular body forms (e.g., the fatter children, though seemingly having 
strikingly recognizable forms, were least likely to select self-photos correct-

ly) · ' 
Het verband tussen het beeld van de eigen lichaamslengte bij schoolkinde
ren in de leeftijd van 8 tot 10 jaar werd onderzocht door Kagan (1966). 
De opdracht bestond in het aanwijzen van een figuur uit een aantal silhou
etten van verschillende somatotypen van kinderen tussen 9 en 10 jaar, die 
de meeste gelijkenis vertoonde met de eigen lichaamsbouw. Uitgaande van 
de hypothese dat jongens met een korte en brede bouw meer geneigd zijn 
om impulsief te reageren dan smalle, lineair gebouwde jongens onderzocht 
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Kagan tevens de samenhang tussen deze morfologische kenmerken en de 
wijze van reageren — impulsief of reflectief — bij probleemoplossing. Nage
gaan werd of impulsief reagerende kinderen geneigd zijn tot het onder
schatten van hun werkelijke lichaamslengte. De resultaten toonden een 
duidelijk verschil aan tussen de impulsief en de reflectief reagerende kinde
ren. De jongens met een kleinere en bredere lichaamsbouw dan hun leef
tijdgenoten bleken meer impulsief dan reflectief te reageren op de voorge
legde problemen. Niet één van de korte en breed gebouwde jongens werd 
bij de 'reflectieve' kinderen ingedeeld. De meeste impulsieve jongens be
schouwden zichzelf als kleiner dan de reflectief reagerende jongens die 
hun lichaamslengte bleken te overschatten. Bij de meisjes konden deze 
resultaten echter niet bevestigd worden. De auteur is van mening dat 
jongens van 8 tot 10 jaar een grote waarde hechten aan hun lichaams
lengte. Een jongen die kleiner is dan zijn leeftijdgenoten zou meer bezorgd 
zijn over zijn kracht en capaciteiten om zichzelf te verdedigen, om succes
vol te wedijveren en om zijn motorische bekwaamheden, dan een lange 
jongen uit eenzelfde sociaal milieu en met dezelfde intellectuele capacitei
ten. 

De vorming van defensie-reacties wordt door de auteur dus in verband ge
bracht met de overbezorgdheid omtrent het eigen kunnen. Volgens Kagan 
is een kleine smalle jongen — met minimale spiermassa — waarschijnlijk 
het minst succesvol, waardoor hij zich eerder aan competitie zal onttrek
ken. De kleine, breed en musculair gebouwde jongen, die meer kans loopt 
successen te boeken, wordt ook daardoor meer door zijn leeftijdgenoten 
gewaardeerd. Door deze succesvolle resultaten wordt zijn gedrag bekrach
tigd en ontwikkelt zich wellicht een habitueel gedragskenmerk, of een 
gewoonte, om zich met concurrentie te involveren. 

Uit deze studie kan ons inziens afgeleid worden dat én het 'body-image' én 
het effect van de waardering door de omgeving én het compensatie-
mechanisme beschouwd moeten worden als factoren die bij de complexe 
ontwikkeling van impulsief gedrag een rol spelen. In hoeverre de sociale 
appreciatie, al dan niet gecontamineerd met de perceptie van de eigen 
lichaamsbouw, van belang is voor de formatie van een zogenaamd 'reactief 
zelfbeeld' (Van der Werf f 1966) zal nog besproken worden. 
Over de samenhang tussen 'early' en 'late maturation' en het 'zelfbeeld' 
berichten Bayer en Baley (1959) dat het beeld dat vroegrijpe meisjes van 
zichzelf hebben, zich plotseling wijzigt bij de intrede van de groeispurt in 
de puberteit. In deze fase ervaren zulke meisjes zich onverhoeds groot en 
krijgen de indruk een rijpe vrouwelijke bouw te hebben terwijl ze hun 
sekse- en leeftijdgenoten nog echte kinderen vinden. 

Mussen en Jones (1957) vermelden dat jongens met een verlate maturiteits-
ontwikkeling eveneens een contrasterend zelfbeeld vertoonden met dat van 
vroegrijpe kinderen en daarmee samenhangende verschillen in houding en 
interesse. Ook de resultaten uit het eerder vermelde onderzoek van Jones en 
Bayley (1950), die bevestigd werden in het onderzoek van Washbum (1962) 
bij adolescente jongens, tonen aan dat de verschillen in zelfbeeld, die bij 
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vroege en late rijpers worden geconstateerd, samenhang vertonen met ver
schillende gedragingen. Vooral de 'laatbloeiers' met een laag zelfbeeld lopen 
de meeste risico's voor een gestoord aanpassingsproces. De vroegrijpe 
jongens blijken ook een gunstiger beeld van zichzelf te hebben als ze vol
wassen zijn geworden, terwijl de 'laatbloeiers' als volwassenen een ongunstig 
zelfbeeld vertonen. Zo bleken mannen van rond de 30 jaar, die in hun jeugd 
tot de vroegrijpen behoorden, op die leeftijd eveneens een positiever beeld 
van zichzelf te bezitten dan de mannen bij wie de fysieke groei in een trager 
tempo was verlopen (Jones 1965). De vroegrijpen beschreven zichzelf als 
evenwichtig, verantwoordelijk, gemakkelijk in staat om een goede indruk te 
maken, succesvol aangepast en relatief vrij van neurotische symptomen. De 
'late maturers ' werden gekenmerkt door een grotere mate van afhankelijk
heid, meer tolerantie en toekomstgerichtheid. Met deze aanpassingsvorm 
ging dikwijls een zekere vreesachtigheid en kwetsbaarheid gepaard. Deze 
categorie mannen scoorde beduidend hoger op een psychoneurotische 
schaal dan degenen met een vroege fysieke ontwikkeling. 

Ook de masculiniteit van de lichaamsbouw blijkt bij jongens van belang 
voor hun gedragsontwikkeling. Biller en Liebman (1971), die de samen
hang onderzochten tussen lichaamsbouw, 'sex-role preference' en 'sex-role 
adaptation' stelden onder meer vast dat jongens met een weinig manne
lijke bouw (vooral de ectomorfen) een grotere voorkeur vertonen voor een 
masculiene 'sex-role' dan de mesomorfe jongens. Verondersteld wordt dat 
de jongens met een 'unmasculine' uiterlijk, erg onzeker en angstig zijn over 
hun masculiniteit. De auteurs zijn — evenals Mussen en Jones (1957) en 
Washburn (1962) — de mening toegedaan dat de lichaamsbouw een sterke 
samenhang vertoont met het zelfbeeld, vooral in de puberteits- en jonge
lingsjaren: 'Much of the stress in adolescence, at least in our society, seems 
to be due to self-perceptions of physical inadequacy' (pag. 84). 
De vergelijkbaarheid van de boven weergegeven onderzoeksresultaten 
wordt bemoeilijkt doordat niet steeds dezelfde variabelen van de lichaams
bouw in de onderzoeken werden betrokken. Bovendien is de formatie van 
het 'body-image' (en van het zelfbeeld) een zich langzaam en gedurende 
het gehele leven voltrekkend proces (Diamond 1957, Kugel 1969, Geliert 
en Stem 1964) dat aan wijzigingen onderhevig is, hetgeen ook voor per
sonen tussen 17 en 25 jaar werd aangetoond (Sugerman en Haronian 1964). 
Ondanks de beperkte vergelijkbaarheid menen we toch uit de publikaties 
te mogen concluderen dat veranderingen in de perceptie van het eigen 
uiterlijk blijkbaar niet alleen samenhangen met de chronologische leeftijd, 
maar eveneens met verschillen in de morfologische karakteristieken die 
correleren met verschillen in groeitempo en groeiperiodicitçit. 
Het 'body-image' blijkt een belangrijke factor in de ontwikkeling van de 
identiteit en het zelfbeeld, waarop ook vanuit psychoanalytisch standpunt 
(e.g. Freud 1927, Schilder 1935, Fenichel 1945, Niederland 1956, 1965) is 
gewezen. Geliert (1964) is er van overtuigd dat de satisfactie over de eigen 
uiterlijke verschijning bijdraagt tot een succesvolle zelf-identificatic. De 
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auteur beweert: 'Degree of body cathexis or relative narcissism may also 
prove to be a significant personality dimension to be explored in this con
nection. ' 

Wetend hoe invloedrijk en vaak onuitwisbaar ervaringen en percepties uit 
de jeugd kunnen zijn, adviseren Bayer en Bayley (1959) de adepten op dit 
gebied, om meer rekening te houden met deze waarnemingen. De auteurs 
zijn van mening dat jeugdigen, die zich over hun fysieke groei en bouw 
zorg maken, gerustgesteld moeten worden door het geven van informatie 
over de lichamelijke groei welke ze bij zichzelf mogen verwachten. Uit 
eigen ervaring kunnen wij daaraan toevoegen dat dergelijke geruststellende 
inlichtingen in veel gevallen niet minder weldadig effect kunnen sorteren 
bij hun bezorgde ouders, waardoor gedragsproblemen voorkomen of ver
minderd kunnen worden. 

4. Lichaamsbouw in relatie tot het 'social-image' 

Niet alleen heeft de subjectieve ervaring van de eigen lichamelijkheid voor 
het kind een bepaalde valentie op grond waarvan het zichzelf met anderen 
vergelijkt, maar bovendien worden fysieke ontwikkelingskenmerken zoals 
lang klein blijven en vroeg groot worden, ook door de omgeving van het 
kind op een of andere wijze gewaardeerd. Hetzelfde geldt ook voor de 
waardering van feminiene morfologische eigenschappen bij jongens en 
masculiene karakteristieken bij meisjes. 
Sociaal-culturele verschillen in esthetische opvattingen over 'mooi ' en 
'lelijk', mode in de waardering van 'kort ' , 'lang', 'dik' en 'mager', variaties 
in rol-verwachtingen en wensen vanuit het milieu, spelen hierbij een be
langrijke rol. Op grond van al deze factoren en de wederkerige beïnvloe
ding daarvan, groeit een zekere vóór- of afkeur, populariteit, sociale aan
trekkelijkheid of status, die medebepaaJd wordt door de wijze waarop 
anderen reageren op iemands uiterlijke verschijning en fysieke capaciteiten. 
Dat naast de eigen, ook de sociaal-culturele waarderingen van lichamelijke 
kenmerken — direct of indirect — van invloed kunnen zijn op het gedrag 
van het kind (en van volwassenen) is een verschijnsel waarop vooral door 
Adler (1933) nadrukkelijk werd gewezen. Vooral vanuit adleriaanse 
studies is gebleken dat onderwaardering van bijvoorbeeld de lichaams
lengte gemakkelijk een basis kan vormen waarop inferioriteitsgevoelens 
kunnen ontstaan en door het hele leven heen kunnen blijven tieren. 
Van psychoanalytisch standpunt uit hebben o.a. Anna Freud (1952) en 
Niederland (1965) gewezen op de complicaties die kunnen ontstaan wan
neer vooral de moeder bij haar zeer jonge kind uiterlijk waarneembare 
afwijkingen ontdekt. Zelfs al betreft het slechts weinig opvallende defor
maties of een geringe mate van fysieke insufficiëntie, dan nog kunnen deze 
constateringen van invloed zijn op de opvoeding. Wanneer het kind — in 
de ogen van de moeder en tegen haar verwachtingen in — als een 'min 
kindje' ervaren wordt, is de kans groot dat het kind in een traumatiserend 
klimaat van cen onbevredigde moedcr-kind-relatie geraakt. Op deze basis 
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kunnen ook reactie-formaties ontstaan bij de moeder, die tot uiting 
komen in: over-stimulering van het kind tot 'lichamelijke opvoeding', ge
dwongen extra sport en al dan niet geihdiceerde orthopedische of fysio-
therapeutische behandelingen. Het is — naar de mening van de genoemde 
auteurs — duidelijk dat zowel het werkelijke als het gefantaseerde beeld 
dat het kind van het eigen lichaam heeft, bij een dergelijke over
accentuering, een traumatische invloed kan hebben op de ontwikkeling 
van het ego en super-ego en op de relatievorming. 

Niet minder belangrijk voor de persoonlijkheidsontwikkeling is ook de 
sociaal-culturele waardering van de sekse-kenmerkende eigenschappen zo
als: borstontwikkeling, beharing en heup- en schouderbreedte. Wanneer 
jongens of meisjes zich onvoldoende kunnen identificeren met de vige
rende opvattingen over wat en hoe een man of vrouw dient te zijn, dan 
kan deze gebrekkige identificatie ernstige seksuele conflicten veroorzaken 
(English en Pearson 1937). Voor de'sociale ontwikkeling zijn de waarde 
welke de omgeving aan mannelijke en vrouwelijke kenmerken toekennen 
en de verwachtingen die het milieu daarover koesteren van groot belang. 
Bossard (1948) wijst er op dat één van de essentiële voorwaarden van de 
sociale ontwikkeling bestaat in het feit dat . . . . 'each one shall match his 
sex in the biological sense; that is, boys must be boys and have masculine 
habits, and girls must have girl's habits'. 

Enkele onderzoeken naar de samenhang tussen kenmerken van de 
lichaamsbouw en het 'social-image' mogen nu volgen. 
Evenals Jones (1946) stelde Hanley (1951) significante correlaties vast 
tussen morfologische karakteristieken en reputatie bij 18-jarige jongens. 
De resultaten vertoonden overeenkomst met de door Sheldon (1942) ver
melde relatie tussen vorm- en gedragskenmerken maar de correlaties waren 
lager dan die in het onderzoek van Sheldon. Het verband tussen lichaams
bouw en reputatie bleek het meest manifest naarmate de lichaamsbouw 
gekenmerkt werd door extreme eigenschappen, terwijl mesomorfie het 
meest, ectomorfie het minst met reputatie correleerde. 
Vermeldenswaard zijn enkele resultaten uit 'The Medford Boys' Growth 
Study' (Clarke 1958). Het sociometrisch onderzoek bij jongens van 7 tot 13 
jaar, gesomatotypeerd volgens de methode van Sheldon, bevestigt dat popu
laire jongens, als groep, groter en sterker zijn dan de niet-populaire. Bij de 
populaire jongens bleek de spierkracht van de armen aanzienlijk hoger ge
scoord dan bij de niet-populaire (Clarke en Clarke 1961). Devine (1960) — 
geciteerd door Borms (1966) — constateerde bij 11-jarige jongens overeen
komstige significante verschillen in de spierkracht van de armen in het voor
dcel van de jongens met een hoge sociale status. Bij 9-jarigen werd echter 
geen significant verschil vastgesteld. Bij een groep 10-jarige jongens vond ook 
Greene (1964) — geciteerd door Broekhof f (1966) — significante positieve 
correlaties tussen de 'peerstatus' en mesomorfie en een negatieve samenhang 
tussen populariteit en ectomorfie. Bij een groep jongens die vanaf hun 9e tot 
hun 12e jaar werden gevolgd, werden door dezelfde auteur eveneens positie
ve verbanden vastgesteld tussen populariteit en mesomorfie op 10-, 11- en 
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12-jarige leeftijd. De populaire jongens blonken uit in spierkracht, behendig
heid en staande vertesprong. Bij een groep 7-jarige jongens werd door Greene 
geen samenhang waargenomen tussen lichamelijke eigenschappen en popula
riteit. De populaire jongens uit deze groep bleken wel op hun 9- en 10-jarige 
leeftijd groter dan de minder populaire jongens. Clarke en Broekhoff (1967) 
stelden bij 13-jarige jongens 'met enig voorbehoud' vast dat de jongens met 
grote relatieve spierkracht, snelheid en explosieve kracht over het algemeen 
geliefd waren bij hun leraar en klasgenoten. 
Over de samenhang tussen masculiene en niet-masculiene karakteristieken 
van de lichaamsbouw en sociale erkenning zeggen Biller en Liebman 
(1971, pag. 84): 'Boys with unmasculine physiques seem to receive fewer 
positive reactions from others and achieve less success in physical activities 
than boys with mesomorphic physiques'. 
Tegen de achtergrond van de voornoemde resultaten zijn de bevindingen 
van Strijbos (1961) bij Nederlandse kinderen opvallend omdat noch bij de 
jongens noch bij de meisjes enig verband tussen somatotype en sociogra
fische status aantoonbaar bleek. Ons inziens is dit resultaat anderszins niet 
zo verwonderlijk omdat tegen dit facet van Strijbos' onderzoek methodo
logische bezwaren aangevoerd kunnen worden, die samenhangen met de 
door haar — 'om statistische redenen' — gebruikte klasse-indeling van so-
matotypen. Bij de bespreking van ons eigen onderzoek zullen we op deze 
bedenkingen tegen de indeling van somatotypen in morfologische klassen 
nog terugkomen. Musschoot (1963) vermeldt eveneens geen significante 
samenhang vastgesteld te hebben tussen het somatotype en de resultaten 
van het sociometrisch onderzoek bij Vlaamse leerlingen uit de eerste klas 
van het middelbaar onderwijs 'omdat de beschikbare aantallen te gering 
waren voor statistische bewerking'. 

Sociale stereotypen van de lichaamsbouw 
Om na te gaan of en in hoeverre sociale stereotype beelden met betrekking 
tot morfologie al bij kinderen bestaan, bestudeerde Staffieri (1967) dit 
onderwerp bij 90 jongens in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. De resultaten van 
het onderzoek vertonen in het algemeen grote overeenkomst met de waar
nemingen verricht bij pubers en volwassenen door Brodsky (1954) en 
Wells en Siegel (1961), die analoge onderzoeksmethoden toepasten. Door 
middel van het toekennen van 39 adjectieven van verschillende gedrags- en 
persoonlijkheidstrekken aan silhouetten van diverse somatotypen — zowel 
van kinderen als van volwassenen — kon Staffieri vaststellen dat er reeds 
bij jongens van die leeftijd stereotype beelden leven over bepaalde vormen 
van lichaamsbouw. Alle significante adjectieven die toegeschreven werden 
aan de figuur van het mesomorfe somatotype waren gunstig, die welke aan 
de endomorfe lichaamsbouw werden toegekend waren ongunstig evenals 
de beschrijving van het ectomorfe somatotype. Gevraagd naar de persoon
lijke voorkeur voor een bepaalde lichaamsbouw bleek er bij de proefper
sonen een duidelijke preferentie te bestaan voor het mesomorfe somatotype. 
Zowel de extreem ectomorfe als de extreem endomorfe lichaamsbouw werd 
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door de meeste kinderen afgewezen. Er bleek geen verband te bestaan tussen 
het toekennen van de adjectieven aan de somatotype-figuren en de eigen 
lichaamsbouw van de proefpersonen. 

Interessant zijn bovendien de leeftijden waarop deze collectieve beelden 
manifest worden. De appreciatie van het mesomorfe somatotype kon reeds 
bij kinderen van 6 jaar worden waargenomen, maar de voorkeur om zelf op 
een mesomorf te lijken werd in dit onderzoek pas bij de 7- en vooral bij de 
8 jarigen geconstateerd. Dat dit laatste met geldt voor de 6-jarigen schrijft de 
auteur toe aan de nog onnauwkeurige zelfwaarneming van de 6-jarige proef
personen. De leeftijd waarop de subjecten wel een tamelijk nauwkeurig 
'body-image' van zichzelf bleken te hebben lag rond de 8 tot 9 jaar. Op deze 
leeftijd kan dan ook, volgens de auteur, ontevredenheid over de eigen 
lichaamsbouw ontstaan. Staffieri acht het zelfs mogelijk dat de eventuele 
mate van afkeur evenredig zou zijn met de mate waarin de eigen lichaams
bouw van het uitgesproken mesomorfe somatotype verschilt. Evenals door 
andere auteurs (Brodsky 1954, McCandless I960, Wells en Siegel 1961) bij 
pubers en volwassenen werd waargenomen, constateerde Staffieri ook bij 
kinderen tussen 7 en 10 jaar dat de mesomorfe lichaamsbouw — zowel van 
kinderen als volwassenen — representatief geacht wordt voor een ideale 
mannelijke verschijning. Johnson en Staffieri (1971) deden identieke waar
nemingen bij 120 jongens van 8 tot 12 jaar. 

De resultaten van een analoog onderzoek bij 50 jongens, in leeftijd variërend 
van 10 tot 20 jaar (Lemer 1969a), wijzen in dezelfde richting als hierboven 
vermeld. De groep werd onderverdeeld m drie subgroepen, namelijk, kin
deren in de prepuberteit, jongens m de post-puberteit en adolescenten bij 
wie de laatste groeispurt voltooid was. De proefpersonen werd gevraagd om 
bij drie somatotypefoto's van volwassenen (een extreme endomorf, meso
morf en ectomorf) de toepasselijke kenmerken uit 30 descripties te selec
teren en aan de figuren toe te kennen. De karakteristieken werden m zinnen 
weergegeven zoals bijvoorbeeld· 'de man die in het geheel niet rookt ' , 'heeft 
veel vrienden', 'kan het beste pijn verdragen', 'maakt de meeste kans over
spannen te worden' enz Tussen de drie geformeerde leeftijdsgroepen werd 
geen significant verschil in het toekennen van de gedragskenmerken aan de 
drie somatotvpen waargenomen. De resultaten tonen aan dat de meso 
morfe lichaamsbouw gewoonlijk geassocieerd wordt met een in sociaal 
opzicht 'positief' beeld en het endomorfe en ectomorfe somatotype met 
een, in sociaal opzicht, 'negatief' stereotype. In het algemeen vertoonde de 
toekenning van de gedragsbeschrijvingen aan de drie somatotypen grote 
overeenkomst met de door Sheldon beschreven viscerotone, somato tone 
en cerebrotone gedragsdimensies. 

In een nog met gepubliceerde studie van Lerner en Pool ( 19 7 2 ) bij 185 Mexi
caanse kinderen met een gemiddelde leeftijd van 12Ά jaar werden dezelfde 
positieve en negatieve stereotype beelden waargenomen. Eveneens werden 
dezelfde covanaties door Lemer (1969b) geconstateerd in een onderzoek 
van 90 vrouwelijke 'college students', variërend in leeftijd van ± 1 6 tot 40 
jaar, ten opzichte van de lichaamsbouw van mannen. 
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Lerner en Schroeder (1971) onderzochten de attitudes ten opzichte van 
dikke en smal gebouwde kinderen bij een groep van 76 kleuters van gemid
deld 5 j . 5 mnd. door middel van de interviewmethode. Deze studie ver
toont, voor wat betreft de kenmerkende houdingen ten opzichte van 
extreme morfologische verschillen, eveneens een duidelijke overeenstem
ming met onderzoeken die bij oudere kinderen en volwassenen daarover 
zijn gedaan. De auteurs verbinden hieraan de conclusie dat de sociale 
leertheoretische interpretatie van de covariatie tussen lichaamsbouw en 
gedrag, die voornamelijk gebaseerd is op de aanwezigheid van reeds bij 
jonge kinderen bestaande attitudes ten aanzien van een samenhang tussen 
morfologische en gedragseigenschappen, houdbaar blijft. 
In een onderzoek naar de ontwikkeling van stereotype beelden van 
lichaamsbouw, bij groepen van 5-, 15- en 20-jarige jongens (Lerner 1972) 
werd de door Lerner en Geliert (1969) geformuleerde 'social inculcation 
hypothesis' bevestigd: 'This predicts that a child with a negatively stereo
typed body build should: 1) deny association between his own behavior 
and those stereotyped behaviors attributed by himself and others to his 
physique; 2) identify himself with those behaviors attributed to a more 
favorable body build; and 3) show evidence of preferring to have a phy
sique other than his own. For a child with a positively stereotyped body 
build these predictions are reversed'. In verband met het eerder besproken 
'body-concept' van kinderen in relatie tot lichaamsbouw vermeldt de au
teur nog: 'As an 'indirect effect' of the inculcation of body build stereo
types, a negative body concept is developed in children with an unfavored 
(e.g. a chubby) body build, while a positive body concept is developed in 
children with a favored one (average or muscular)'. Lemer concludeert dat 
'a person's body build is a salient organizational dimension of others' 
interpersonal perceptions and behaviors toward him'. 
De resultaten van Brodsky, Wells en Siegel, Staffieri en Lemer, bevestigen 
dus alle de veronderstelling van collectieve beelden over de covariatie van 
lichaamsbouw- en gedragskenmerken. 

Ten slotte vermelden we in dit verband nog het onderzoek naar de vóór-
of afkeur van een bepaalde lichaamsbouw bij Nederlandse kinderen (Kugel 
1969). Aan de hand van copieën uit de 'Atlas for somatotyping children' 
van Petersen werd gevraagd welk type het kind zelf het liefste zou zijn en 
welk liever helemaal niet. Het meest sprekende resultaat uit dit onder
zoek is wel dat de onderzochte leerlingen van de lagere school, het gymna
sium en de huishoudschool in het algemeen afwijzend staan ten opzichte 
van het extreme endomorfe somatotype. Ook de extreme ectomorfe 
lichaamsbouw — met weinig mesomorfie — werd door relatief meer kinde
ren afgewezen. Door de jongens van de lagere school en het gymnasium 
werd het middentype (4 4 4) — niet te verwarren met het extreem meso
morfe somatotype — het meest frequent aangewezen als het type van het 
lichaamsideaal. 

Persoonlijk vinden wij dit een interessante waarneming, omdat wij deze niet 
eerder in publikaties zijn tegengekomen en omdat Sheldon (1954, pag. 222) 
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dit somatotype (van volwassen mannen) — en het daarmee samenhangende 
persoonlijkheidsbeeld — in loffelijke bewoordingen beschrijft. Merkwaardig 
in het onderzoek van Kugel zijn verder de keuze-antwoorden van de meisjes 
van zowel de lagere school, de huishoudschool als het gymnasium, waarvan 
de meesten het — zeldzaam voorkomende — somatotype 5 1 5 (vgl. Sheldon 
1954, pag. 252) aanwezen als het type dat zij het liefste zouden zijn. In onze 
collectie van 129 kinderen werd slechts éénmaal een kind met deze lichaams
bouw aangetroffen, waarvan wij de foto in de bijlage opnemen. Voor dit op
vallende resultaat geeft de auteur geen mogelijke verklaring. 
Persoonlijk kunnen wij deze onverwachte constatering evenmin interpre
teren en wel omdat het — exceptionele — somatotype 5 1 5 , ons inziens, 
allerminst een esthetisch aantrekkelijke lichaamsbouw genoemd kan wor
den, hetgeen ook uit de foto's op pag. 191 en 192 in de 'Atlas for somato-
typing children' van Petersen (1967) blijkt. Aangezien de kinderen blijkbaar 
zelf niet gesomatotypeerd werden is het weinig zinvol te speculeren over een 
mogelijke beïnvloeding van de keuze door factoren zoals: het eigen 'body
image', projectie of de leeftijd van de respondenten. Dit geldt ook ten aan
zien van het opmerkelijke resultaat waaruit blijkt dat een betrekkelijk groot 
aantal meisjes van de huishoudschool het liefst het extreem ectomorfe 
somatotype 1 1 7 zou zijn, een lichaamsbouw die blijkens de meeste publika-
ties door kinderen en volwassenen van beide seksen wordt afgewezen. 
Wat de resultaten van dit onderzoek naar de voorkeur ten opzichte van 
een bepaalde lichaamsbouw bij kinderen betreft kunnen wij ons niet aan 
de indruk onttrekken dat het toeval hier een beduidende rol heeft ge
speeld. Omdat de aantallen proefpersonen van de lagere school (13 
jongens en 15 meisjes) en van het gymnasium (12 jongens en 14 meisjes) 
klein zijn, kan aan deze gegevens weinig waarde worden gehecht. Dit te 
meer omdat de resultaten in het algemeen duidelijk afwijken van wat de 
meeste onderzoekers bij grotere groepen kinderen en volwassenen hebben 
vastgesteld. 

De resultaten van onderzoek van dezelfde auteur naar het voorkomen van 
collectieve vóór- en afkeur van — aanzienlijk grotere groepen — toekom
stige onderwijzers en gymnastiekleraren ten opzichte van de lichaams
bouw, willen wij niet onvermeld laten. De opdracht bestond in het aan
wijzen van die somatotypen welke zij wel en welke zij minder graag in hun 
— ideaal samengestelde — klas zouden willen hebben. Duidelijk blijkt uit 
dit onderzoek de afkeur van de extreem endomorfe jongens en meisjes 
door de toekomstige vrouwelijke en mannelijke leerkrachten én de afkeur 
van de extreem ectomorfe jongens door zowel de dames als de heren. Het 
is opvallend dat de somatotypen van de extreem ectomorfe meisjes aan
zienlijk minder afgewezen worden dan die van jongens met een dergelijke 
lichaamsbouw. Niet minder merkwaardig is de neiging van de toekomstige 
onderwijzeressen en onderwijzers om het somatotype 3 3 5 van meisjes 
wél duidelijk af te wijzen voor hun 'ideale klas'. De vrouwelijke en man
nelijke leerlingen van de academie voor lichamelijke opvoeding daaren
tegen doen dit slechts in een zeer gering aantal. Dit is des te meer verwon-
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derlijk omdat een aanzienlijk aantal van de vrouwelijke kwekclingen de 
jongens met somatotype 3 3 5 wel graag in hun klas zou willen hebben. 
Op de vraag welke factoren hierbij mogelijk een rol spelen moeten wij — 
evenals de auteur — het antwoord schuldig blijven. 
Deze resultaten stemmen enigszins wel overeen met die uit andere 
publikaties en suggereren dat de appreciatie en depreciatie van bepaalde 
somatotypen van kinderen door verschillende groepen volwassenen niet 
identiek blijken te zijn. Dit geldt blijkbaar eveneens voor wat betreft de 
vóór- en afkeur van dezelfde somatotypen van verschillende sekse. De 
bevindingen uit het onderzoek van Miller et al. (1968) bij 490 mannelijke 
en vrouwelijke studenten, verlenen duidelijk steun aan deze bewering. 

Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op het proces waardoor 
stereotype beelden over fysieke karakteristieken ontstaan en op het ver
schil tussen collectieve en individuele oordelen over het gedrag in relatie 
tot de lichaamsbouw. Onderliggende factoren die én de perceptie van de 
lichaamsbouw én de gedragsbeoordeling beïnvloeden, bemoeilijken de in
terpretatie van de vermelde onderzoeksresultaten. Zo kan de vraag gesteld 
worden of bij de beoordeling van en de preferentie voor bepaalde somato-
typefoto's (of silhouetten daarvan) dezelfde factoren een rol spelen als 
wanneer dit kinderen of volwassenen met dezelfde lichaamsbouw betreft, 
die we 'in levenden lijve' kennen of met wie we dagelijks omgaan. De resul
taten van de gereleveerde onderzoeken kunnen daarop geen uitsluitend 
antwoord geven. Ook niet op de vraag of vooral constitutionele 
aspecten voornamelijk het gedrag bepalen dan wel of de waardering van de 
lichaamsbouw door de omgeving een beslissende rol speelt in de ontwik
keling van het gedrag. 

Uit het onderzoek naar de relatie tussen fysieke kenmerken, 'social-image', 
reputatie en attractie blijkt wel dat er een bepaalde samenhang tussen deze 
aspecten bestaat. Dat deze samenhang louter het effect zou zijn van be
staande stereotype beelden, lijkt ons een voorbarige conclusie waaraan we 
in hoofdstuk X nog aandacht zullen besteden. 

5. Lichaamsbouw in relatie tot motorische prestaties 

Ook bij kinderen is de samenhang tussen morfologische aspecten en mo
torische prestaties onderzocht. 
Een van de belangrijkste onderzoeken waarin aspecten van de 'physical 
performance' werden bestudeerd is de eerder genoemde 'Medford Boys' 
Growth Study' van Clarke (1958). Uitvoerige gegevens daarover zijn te 
vinden bij Clarke, Irving en Heath 1961, Clarke 1963, Borms 1966, Broek-
hoff 1966, Clarke en Broekhoff 1967. 
De 'Medford Study' had belrekking op 259 jongens in de leeftijd van 9 tot 
15 jaar die in 5 somatotypengroepen werden geclassificeerd. Door middel 
van tensio- en dynamometrie en andere objectief registreerbare motorische 
oefeningen, werden een aantal fysieke prestaties onderzocht zoals: de 
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knijpkracht van de handen, de absolute en relatieve spierkracht, het mus
culaire uithoudingsvermogen,.het aspiratieniveau enz. Bij een aantal mo
torische proeven bleken de endomorfe jongens aanmerkelijk in het nadeel 
ten opzichte van die met andere somatotypen. Deze groep endomorfen 
behaalde lagere scores dan alle andere categorieën voor de armkracht en de 
'physical fitness'-index. Deze index is het resultaat van verschillende proe
ven die de spierkracht van handen, benen en rug en het musculaire uit
houdingsvermogen van de armen meten. Ook bij de proeven die de kracht 
van de spierspanning meten, behaalden de extreme endomorfen een lager 
gemiddelde dan de endomorfe mesomorfen en de middentypen. De en
domorfe mesomorfen bleken superieur ten opzichte van de endomorfen in 
een aantal experimenten die de kracht van de armen, van de spierspanning 
en de 'physical fitness' nagaan. De mesomorfen daarentegen behaalden 
superieure resultaten ten opzichte van de ectomorfen en de middentypen, 
bij proeven die zowel de absolute als de relatieve spierkracht meten. Deze 
mesomorfe groep overtrof wel de middentypen voor wat betreft de 'physi
cal fitness', echter niet de groep ectomorfen. De auteurs (Clarke, Irving en 
Heath 1961) zijn van mening dat de vergelijking van de mesomorfen met 
de endomorfen en de endomorfe mesomorfen, voor wat betreft de resul
taten behaald bij de kracht-tests, bemoeilijkt wordt door de leeftijdsver
schillen tussen deze groepen. Desondanks bleken de mesomorfen duidelijk 
superieur in de ' trek-op' en 'strek-op' oefeningen, in armkracht en 'physi
cal fitness.' De ectomorfen behaalden betere resultaten dan de endomor
fen en endomorfe mesomorfen bij armkracht-proeven en eveneens een 
hogere score voor 'physical fitness'. De ectomorfen behaalden ook een 
grotere kracht-index dan de endomorfen (mogelijk als gevolg van het feit 
dat de ectomorfen ouder waren dan de endomorfen). De ectomorfen 
bleken in het algemeen inferieur ten opzichte van de mesomorfen. In 
vergelijking met de middentypen presteerden de ectomorfen beter op de 
tests die de kracht van de spierspanning meten. 

Door Clarke en Clarke (1961) werd eveneens de covariatie bestudeerd 
tussen het zogenaamde aspiratieniveau en de fysieke kracht van 9-jarige 
proefpersonen. Dit streefniveau werd bepaald door middel van de knijp-
krachtproef, waarna het behaalde resultaat aan de proefpersoon werd mee
gedeeld. Daarna werd hem gevraagd hoeveel hij bij een herhaling van de 
proef dacht te kunnen behalen. De jongens met een hoog aspiratieniveau 
bleken ook hogere scores te hebben behaald bij de proeven voor absolute 
en relatieve spierkracht en een hogere 'physical fitness'-index чіап de 
jongens met een laag streefniveau. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd 
dat 9-jarige jongens met een hoog aspiratieniveau lichamelijk superieur zijn 
voor wat betreft hun grootte en spierkracht in vergelijking met hun leef
tijdgenoten met een laag aspiratieniveau. Deze laatsten durven — volgens 
de auteurs — blijkbaar de kans op mislukking niet nemen en stellen zich 
wellicht daarom een lager doel. 

Covariatie tussen morfologische eigenschappen, goede motorische presta
ties, hoog fysiek aspiratieniveau, uithoudingsvermogen en hoge sociale 
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status, wordt ook vermeld door Jones (1949), die bij jongens van rond 17 
jaar een significant verband vaststelde tussen deze aspecten en mesomor-
fie. Eynon (1958) vond in een groep van 72 jongens tussen 6 en 12 jaar 
eveneens een positieve samenhang tussen lenigheid en mesomorfie en een 
negatief verband met endomorfie. 

Het verband tussen de somatotypen van 329 jongens en hun attitudes, 
interessen en deelname aan sportactiviteiten, werd onderzocht door Ma
sino (1971). De resultaten wijzen op een duidelijke samenhang tussen 
mesomorfie en fysieke maturiteit. Significante correlaties werden vastge
steld tussen mesomorfie, interesse voor en deelname aan sportactiviteiten 
die veel energie en kracht vergen zoals: boksen, duiken, gewichtheffen en 
worstelen. De endomorfe jongens bleken veel minder interesse in derge
lijke krachteisende activiteiten te hebben (waaraan weinigen van hen deel
namen) maar spraken hun voorkeur uit voor rustiger, minder energie ver
eisende sportactiviteiten, waarbij niet het gehele lichaam betrokken is. De 
ectomorfe jongens bleken eveneens weinig deel te nemen aan en interesse 
te hebben voor energieke activiteiten. Deze groep vertoonde voorkeur voor 
'non-team' activiteiten die weinig weerstandsvermogen vereisen. Terecht 
besluit de auteur daaruit niet dat alleen mesomorfen voor sportacti
viteiten en lichamelijke opvoeding in aanmerking komen, maar ' that there 
is a place in physical education for boys of all physiques, provided that 
individual morphology, capability, and preference are considered'. 
Overzien we de resultaten van de exemplarische onderzoeken dan blijken 
deze te wijzen op een verband tussen mesomorfe kenmerken en de be
schikbaarheid over een goede 'physical performance'. Deze gegevens ver
tonen grote overeenkomst met de waarnemingen van o.a. Willgoose en 
Rogers (1949) bij mannelijke studenten tussen 18 en 30 jaar, van Jones 
(1946) bij 17-jarige jongens, van Sloan (1969) bij 'college'-studenten en met 
de eerder vermelde onderzoeken van Tanner (1964b) bij volwassenen met 
atletische topprestaties. 

Evenals bij volwassenen zijn de extreem endomorfe kinderen in het alge
meen inferieur ten opzichte van andere somatotypen voor wat betreft alge
mene motorische begaafdheid en relatieve spierkracht. De extreem ectomor
fe kinderen leveren over het algemeen minder goede prestaties in motorische 
activiteiten die veel energie en kracht vragen. 
De samenhang tussen mesomorfie, 'early maturation' en goede motorische 
kwaliteiten heeft men (cfr. hoofdstuk IV) wel willen verklaren als een 
clfcct van training. Tanner (1971) is echter van mening dat ook bij kinde
ren — evenals bij volwassenen — een intensieve trainingsperiode geen blij
vend effect heeft op de musculaire groei: '. . . except to make the fibres 
somewhat bigger just while the exercising continues' (o.e. pag. 53). 
De kwaliteit van de motorische prestaties blijkt verder, op een bepaalde 
lecttijd, geassocieerd met het fysiek aspiratieniveau, het uithoudingsver
mogen en de sociale status. Voorlopig kunnen we daaruit concluderen dat 
de in de vorige paragrafen beschreven variabelen zoals: groeikenmerken, 
'body-image', zelfbeeld, 'social-image' en 'physical performance' blijkbaar 
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niet als gei'soleerde verschijnselen beschouwd kunnen worden. 

6. Lichaamsbouw in relatie tot andere psychologische kenmerken 

a. De cognitieve wijze van functioneren 
De samenhang tussen fysieke kenmerken en cognitieve prestaties werd ook 
bij kinderen en jeugdigen bestudeerd. 
Door Fiske (1944) werden bij 133 jongens tussen 13 en 17 jaar, die 
gesomatotypeerd werden door Sheldon, geen significante correlaties vast
gesteld tussen morfologische karakteristieken en de uitslagen van verschil
lende intelligentietests. 
Davidson, Mclnnes en Pamell (1957) vermelden over hun onderzoek bij 
50 jongens en 50 meisjes van 7 jaar wel een significante samenhang gecon
stateerd te hebben tussen somatotypescores en de prestaties van het intel
ligentie-onderzoek met de 'Revised Stanford Binet Scale'. De endomorfe 
jongens en meisjes scoorden significant hoger dan de ectomorfen en de 
mesomorfen. De resultaten van het onderzoek met de W.I.S.C. test in relatie 
tot de somatotypen suggereerden dat de mesomorfe jongens beter pres
teerden op het performale gedeelte van deze testbatterij dan de beide 
andere groepen. Voor het verbale deel van deze test behaalden de ecto
morfen de hoogste scores (r .34), de mesomorfe groep de minste (r —.35), 
terwijl er geen correlatie werd geconstateerd bij de endomorfen. 
Parnell (1958) stelde vast dat zowel jongens als meisjes — maar vooral de 
meisjes — met een dominante lineaire lichaamsbouw ook op 11-jarige 
leeftijd betere prestaties leverden op een intelligentietest dan de kinderen 
met andere somatotypen. Musculair gebouwde jongens van deze leeftijd 
behaalden significant lagere I.Q.'s dan de andere somatotype-groepen. 
Bij Nederlandse kinderen constateerde Van Meurs (1956) dat de 
I.Q.-verdeling over de somatotypen geen grote afwijking vertoont van de 
percentages in het totale materiaal. Strijbos (1961) deelt mee dat er in 
haar onderzoek geen enkel verband gebleken is, noch ten aanzien van de 
primaire componenten, noch ten aanzien van de secundaire componenten 
van de lichaamsbouw (modo Sheldon), met betrekking tot de intellectuele 
schoolaanpassing waarin de W.I.S.C.-I.Q.'s werden betrokken. 
Musschoot (1963) constateerde bij 239 Vlaamse leerlingen van het lager 
middelbaar onderwijs eveneens geen enkele samenhang tussen somatotypen 
en uitslagen van de algemene intelligentietest van Nuttin-Swinnen. Wel ver
meldt de auteur een significante negatieve relatie tussen het schoolrende-
ment en extreem mesomorfe somatotypen. Deze jongens behaalden een 
lager prestatieniveau dan op grond van de schoolprognose mocht worden 
verwacht. Vanuit schoolpsychologisch standpunt acht de auteur deze vast
stelling van belang gezien de tendens bij extreem mesomorfe leerlingen om 
bij de aanvang van het middelbaar onderwijs hun intellectueel potentieel 
minder te realiseren. 

Naast intelligentietests werden eveneens bepaalde schoolvorderingen in het 
onderzoek naar de samenhang met de lichaamsbouw betrokken. 
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Davidson et al. (1957) stelden bij 7-jarigen vast dat ectomorfe kinderen de 
hoogste scores behaalden met leestests. De correlaties tussen de hoge 
scores en ectomorfie bedroegen bij de jongens .35, bij de meisjes .47. Bij 
de endomorfen werd geen samenhang waargenomen. Bij de mesomorfe 
jongens bleek de correlatie met leesprestaties nihil, bij de mesomorfe 
meisjes —.47. Wanneer de invloed van de intelligentie zoveel mogelijk werd 
geëlimineerd, bleek de correlatie tussen de leesquotiënten bij ectomorfe 
jongens .22, bij de meisjes .25; bij de endomorfe jongens bleek er geen 
verband, bij de endomorfe meisjes .18. Bij de mesomorfe jongens werd een 
correlatie van —.41 en bij de meisjes van —.43 vastgesteld. Uit dit onderzoek 
menen de auteurs te mogen afleiden dat ectomorfe kinderen van deze 
leeftijd wellicht beter uitgerust zijn voor het verwerven van leesvaardigheid 
dan kinderen met uitgesproken andere somatotypen. 

De bovenstaande resultaten tonen wel enig, zij het gering, verband aan 
tussen bepaalde cognitieve functies en fysieke variabelen. De mate van de 
samenhang ligt in dezelfde orde van grootte als die welke bij volwassenen 
werd waargenomen. Deze covariatie moet vooralsnog van weinig belang 
geacht worden voor de praktijk. 
Van theoretisch standpunt uit gezien wekt deze geringe samenhang weinig 
verwondering. Op de eerste plaats is gebleken dat het meten van cognitieve 
functies door middel van intelligentietests een relatief gebrekkige methode 
is. A fortiori geldt dit wanneer het de cognitieve ontwikkeling van zeer 
jonge kinderen betreft. Vervolgens moet in aanmerking genomen worden 
dat 'intelligentie' een moeilijk af te zonderen variabele is. Verschillende 
milieu- en non-cognitieve factoren spelen immers een belangrijke rol bij de 
verstandelijke ontwikkeling. Als zodanig worden genoemd: het pedagogisch, 
het sociaal-cultureel en het economisch niveau van de ouders (Bayley 1954, 
Kagan en Moss 1959), de aanmoediging en belangstelling die het kind van de 
ouders krijgt (Moss en Kagan 1958), de leermotivatie, de mate van onaf
hankelijk gedrag en de competitieve neigingen van het kind (Sontag et al. 
1958). 

b. De non-cognitieve persoonlijkheidseigenschappen 
Over het onderzoek naar de relatie tussen morfotypologische en gedrags-
kenmerken berichten Sanford et al. (1943) naar aanleiding van een 3-jarige 
follow-up studie bij schoolkinderen het volgende: Kinderen met een korte, 
brede lichaamsbouw — de 'wide-heavy' typen — vertonen een meer sociaal 
en rustiger gedrag en zijn minder verstoorbaar dan lange, smalle kinderen 
van het 'tall-narrow' type. In deze groep met lineaire bouw werden signi
ficant meer symptomen aangetroffen die wijzen op een dysfunctioneren 
van het autonome zenuwstelsel. Zulke verschijnselen, die wijzen op 'auto
nomie imbalance', werden bij de kinderen van het 'wide-heavy' type weinig 
of niet waargenomen. Deze gegevens vertonen een opvallende overeen
komst met die welke Rees (1960b) vermeldt over de samenhang tussen 
constitutie, het 'effort-syndrome' en symptomen van 'autonomie dysfunc
tion'. 
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Davidson et al. (1957) constateerden bij de jongens en meisjes van 7 jaar 
een significante samenhang tussen ectomorfie, angstsymptomen en emo
tionele onrust. Deze kinderen met lineaire bouw vertoonden reeds in hun 
vroege jeugd symptomen van 'oversensitivity' en een verminderde com
municatie van gedachten en gevoelens met hun omgeving. Verder werden 
bij zulke kinderen meer symptomen van emotionele onrust, nachtmerries, 
paniekerig gedrag, nagelbijten en humeurige stemming aangetroffen. Het 
grootste aantal jongens dat op hun 2e levensjaar nog niet zindelijk was, 
behoorde tot deze somatotypengroep. De covanatie tussen mesomorfie 
en angst bleek negatief. De variabele ectomorfie, bij de meisjes, ver
toonde een significante samenhang met overnauwkeungheid en druk-
doenenj. De somatotypen van de jongens en meisjes, waarvan het gedrag 
door onderworpenheid en meegaandheid werd gekenmerkt, vertoonden 
een gennge mesomorfie. De somatotypen van de kinderen met de minste 
moeilijkheden in het sociaal contact, werden daarentegen gekenmerkt 
door een predominante endomorfe en mesomorfe component. Gedrags-
kenmerken zoals wantrouwen en lichtgeraaktheid werden het meest 
frequent bij ectomorfe jongens aangetroffen. Op grond van deze resultaten 
achten de auteurs het mogelijk reeds bij jonge kinderen een specifieke 
kwetsbaarheid tijdig op te sporen door middel van somatotypermg. 
Parnell (1958) deelt mee dat de met de lichaamsbouw samenhangende 
gedragingen van de 7-jarige kinderen uit de bovengenoemde publikatie, op 
hun 11-jarige leeftijd een redelijke constantie vertoonden Zo bleek de 
trek 'overnauwkeungheid' bij meisjes in aanzienlijke mate consistent 
(r .81) terwijl de correlatie tussen angst en lineaire lichaamsbouw bij jongens 
op 7 jaar .57 en op 11 jaar .60 bedroeg. Bij de meisjes werd op 7-jarige 
leeftijd geen significante samenhang met het kenmerk angst vastgesteld; 
terwijl er bij de 11-jarige meisjes wel een covanantie (.42) met lineaire 
lichaamsbouw werd geconstateerd. Vooral wanneer een aantal psycholo 
gisch verwante trekken in gcdragsclusters werden samengevoegd was de 
samenhang met de vormeigenschappen duidelijker. De auteur is er van 
overtuigd dat de lichaamsbouw beschouwd moet worden als een belang
rijke, preformerende, factor in de ontwikkeling van het gedrag. 
Walker (1962) onderzocht de relatie tussen fysieke kenmerken van 125 
kleuters in de leeftijd van 2 tot 5 jaar en het door kleuterleidsters beoor
deelde gedrag. De gedragsbeoordeling werd verricht aan de hand van de 
door Walker geconstrueerde 'Nursery School leachers ' Ratings.' Deze 
schaal bestaat uit 64 items die door 4 of 5 leerkrachten onafhankelijk van 
elkaar op een 7-puntsschaal werden gescoord De significante correlaties 
betroffen vooral de variabele mesomorlie bij de jongens met agressiviteit 
( 48), activiteit (.39), angst ( - .30) , sociale betrokkenheid (.33), prikkel
baarheid (.30), coöperatie (—.24) en positieve gestemdheid (.23). Ectomor
fie bij de jongens correleerde significant met de clusters agressiviteit (—.40) 
en coöperatie ( 23) Met endomorfie werd, bij de jongens, slechts één 
significante samenhang met de cluster agressiviteit (.28) vastgesteld Bij de 
meisjes bleek mesomorfie samen te hangen met - energie (.31), agressiviteit 
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(.28) en angst (—.27); ectomorfie met het gedragsaspect sociale betrokken
heid (—.34) en met de dimensie opgewektheid (—.27). De enige significante 
correlatie met endomorfie bij de meisjes betrof de dimensie coöperatie (.28). 
De covariatie tussen de beoordeelde gedragskenmerken met mesomorfie en 
ectomorfie van deze kleuters is in grote trekken analoog aan de door Sheldon 
vermelde samenhang met de somatotone en cerebrotone gedragsdimensies, 
al zijn de correlaties niet zo hoog. De samenhang tussen de lichaamsbouw 
van deze kleuters en het door hun leerkrachten beoordeelde gedrag komt 
meer instructief tot uiting in de door Walker aangewende grafische methode, 
die we nog zullen beschrijven. Bij vergelijking van de gedragsaspecten met de 
tripartite somatotypen — in plaats van met de solitaire morfologische varia
belen — bleken de correlaties aanzienlijk hoger. 

De samenhang tussen de somatotypen van dezelfde kinderen en de ge
dragsbeoordeling, verricht door hun moeders, werd eveneens door Walker 
(1963) onderzocht. Voor dit doel construeerde Walker de 'Child Behavior 
Check List', bestaande uit 68 gedragseigenschappen die door de moeders 
van de kleuters werden beoordeeld. De scores werden omgewerkt tot een 
5-puntsschaal en de items werden in 8 gedragsclusters gegroepeerd. Blij
kens de resultaten werden de endomorfe meisjes door hun moeders als 
coöperatief, opgewekt, weinig gespannen en bezorgd, niet angstig en so
ciaal extravert ervaren. De mesomorfe meisjes werden beschreven als ener
giek; de ectomorfe meisjes als weinig meewerkend, niet opgewekt, bezorgd 
en gereserveerd. Er bleek geen significant verband tussen de variabelen 
endomorfie bij de jongens en de beoordeelde gedragsaspecten. De meso
morfe jongens werden door hun moeders ervaren als opgewekt, gezellig en 
sociaal-vriendelijk. Bij de ectomorfe jongens werden geen significante 
relaties met de door de moeders beoordeelde gedragsdimensies geconsta
teerd. 
Deze waarneming is in tegenstelling met de geconstateerde samenhang 
tussen ectomorfie en het door de kleuterleidsters beoordeelde gedrag van 
dezelfde jongens. Dit verschil kan volgens Walker (1968) grotendeels 
verklaard worden uit het feit dat kinderen zich in verschillende situaties, 
zoals op de speelplaats, in de klas of thuis niet geheel identiek gedragen. 
Wel werden de jongens met veel ectomorfie ook door hun moeders als 
minder energiek, minder sociaal, minder opgewekt en meer coöperatief 
dan de jongens met een overwegend endomorfe en mesomorfe lichaams
bouw gekarakteriseerd. De verschillen tussen de seksen — zoals tussen 
ectomorfe jongens, die beschouwd werden als meewerkend en tegemoet
komend en ectomorfe meisjes, die als non-coöperatief, gedistantieerd, 
irritabel en somber ervaren werden — meent de auteur ten dele te kunnen 
verklaren door de verschillende wijzen waarop moeders het gedrag van hun 
zonen en dochters percipiëren en daarop reageren. Ook in dit onderzoek 
bleek er meer covariatie tussen de fysieke en de beoordeelde gedrags
variabelen wanneer de gedragsdimensics met de totale somatotype-
patronen vergeleken werden. De resultaten van deze studie vertonen 
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duidelijke overeenkomst met de bevindingen uit het onderzoek van Walker 
(1962). 
De samenhang tussen lichaamsbouw en zelfbeoordcling bij kinderen werd 
onderzocht door Clarke en Broekhoff (1967). Deze stelden, bij 95 
13-jarige jongens, weinig verschillen vast tussen de groep met gecombi
neerde meso-endomorfe lichaamsbouw en die met een prominente 
mesomorfie enerzijds en de resultaten van zelfbeoordcling op de 'Califor
nia Psychological Inventory' anderzijds. Wel scoorden deze beide groepen 
hoger op bijna alle subtests van de vragenlijst dan de ectomorfen. In negen 
gevallen waren de verschillen significant. De meso-endomorfen beschreven 
zichzelf over het algemeen als agressiever dan de ectomorfen en toonden 
meer ambitie en zelfverzekerdheid. De mesomorfen waren strijdlustiger, 
energieker, meer sociaal en avontuurlijk dan de ectomorfen. Volgens de 
auteurs is het niet mogelijk de grotere terughoudendheid, distantie en 
onzekerheid van de ectomorfe proefpersonen zonder meer af te leiden van 
de sociale factoren. Zij veronderstellen dan ook dat deze aan de lichaams
bouw gekoppelde gedragskenmerken van dieper gefundeerde psycholo
gische aard zijn. 

Over de covariatie tussen morfologische kenmerken en psychiatrische 
syndromen kunnen weinig gegevens verstrekt worden. 
Omdat de betrouwbaarheid van de somatotypering evenals de stabiliteit 
van de morfologische eigenschappen bij kinderen veelal in twijfel is getrok
ken én omdat de diagnostiek van psychiatrisch gestoorde kinderen 
moeilijk objectiveerbaar blijkt te zijn, is het weinig verwonderlijk dat er 
relatief weinig publikatics zijn over de samenhang tussen lichaamsbouw en 
psychiatrische Symptomatologie bij kinderen. Echter ook met betrekking 
tot antropometrischc methoden in relatie tot de psychiatrische kliniek van 
kinderen, deden wij dezelfde ervaring op. 

Mogelijk omdat epilepsie veelal duidelijk en objectief gediagnosticeerd kan 
worden, zijn er wel enkele onderzoeken naar het verband tussen deze 
aandoening en karakteristieken van de lichaamsbouw. Hierbij zijn enkele 
constateringen gedaan die overeenstemmen met die van epileptische vol
wassenen. Bagley (1971), die een overzicht geeft van het morfologisch 
onderzoek in relatie tot epilepsie, epileptische equivalenten en het hyper-
kinetisch syndroom bij kinderen, concludeert uit deze studies: ' . . . There 
does appear to be some evidence that epileptics with a muscular body 
build tend to behave in an aggressive way. There has been a suggestion 
that 'petit mal' is associated with leanness and an anxious type of 
personality. Hyperkinesis is apparently associated with muscular body 
build, in contrast to normal behavioural pictures seen in epilepsy. Why 
this should be so is not clear' (o.e. pag. 97). 

Binnen het Nederlands taalgebied zijn er relatief veel publikaties over 
morfotypologisch onderzoek bij kinderen verschenen. 
De kinderpsychiater Van Andel-Ripke (1950, 1961) en het echtpaar Van 
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Andel-Ripke (1950) hebben getracht op grond van ervaring en systema
tische waarnemingen tot de beschrijving van gedragstypen te komen in 
combinatie met verschillen in lichaamsbouw en fysieke ontwikkelings-
kenmerken van de kinderen. De verdienste van deze publikaties ligt voor
namelijk in het bruikbaar maken van de door ervaring opgedane inzichten 
voor ouders en opvoeders. De auteurs wijzen een al te uniforme opvoeding 
van de verschillende kindertypen van de hand en bepleiten een pedago
gische houding die meer rekening houdt met de constitutionele verschillen 
in gedrag, reactie en weerbaarheid. Al zijn de gedragstypen op weinig 
geobjectiveerde wijze beschreven, het combineren van biologische en 
psychologische kenmerken en de visie van de auteurs zijn voor de opvoe
ding goed bruikbaar. 

Het werk over de somatopsychische fundering van het kind van de kinder
arts Van Veen (1949) mag hier niet onvermeld blijven. Aanvankelijk was 
de onderzoekmethode gebaseerd op de indeling van Kretschmer waarbij de 
typenindeling voornamelijk op descriptieve wijze werd bepaald. Later 
vulde Van Veen deze methode aan door het toepassen van Sheldon's 
terminologie. Vanuit de lichaamsbouw en in combinatie met andere 
somatische gegevens wordt verondersteld de potentiële ontwikkelings
mogelijkheden, de psychische kwetsbaarheid en draagkracht van het kind 
te kunnen waarderen en vaststellen. Terecht wordt gewezen op het feit dat 
de psychische kenmerken in de jeugd nog slechts in wording zijn, een 
eigen coloriet vertonen en zich uiteraard anders manifesteren dan bij vol
wassenen. Van Veen is van mening dat reeds vanaf de geboorte kenmer
kende verschillen in gedrag aanwezig zijn bij verschillende typen van 
kinderen. Het duidelijkst zou de tegenstelling tussen pyenische en lepto
some kinderen tot uiting komen in een geheel andere wijze waarop zij 
traumata beleven en de manier waarop zij hun omgeving weten te beïn
vloeden 'waardoor zelfs milieu-invloeden mede door het kind zelf worden 
bepaald' (o.e. pag. 115). De verschillen in gedrag tijdens de latentie- en 
puberteitsperiode tussen kinderen van diverse morfologische groepen 
worden door de auteur uitvoerig beschreven. 

In 1956 verschijnt het werk 'Lichaamsbouw en aanpassingsmogelijkheden 
bij kinderen' van de psychiater Van Meurs. In deze studie werd de 
typenindeling gebaseerd op de diagnostiek van Van Veen. Het onderzoek 
werd verricht bij 87 jongens, variërend van 7 tot 10 jaar die op het 
Medisch-Opvoedkundig Bureau werden aangemeld. Er werd een statistisch 
significante relatie vastgesteld tussen de latere mislukkingskansen en het 
somatotype. Op grond van deze resultaten acht de auteur het bewijs ge
leverd dat het constitutictype, herkenbaar aan het somatotype en de 
persoonlijkheid, een prognostische betekenis heeft omdat het somato
type een tendentie aangeeft, die mede afhankelijk van vele factoren, de 
toekomstige ontwikkeling bepaalt. Van Meurs meent, dat vergelijkbare 
psychotraumatische invloeden afhankelijk zijn van de aanleg en als zo
danig verschillende gevolgen kunnen hebben. De graad waarin een bepaal
de milieusituatie een neurotiserend effect heeft, zou in hoge mate afhan-
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kelijk zijn van de constitutie van het betrokken kind. Ook wijst Van Meurs 
er op dat de typologie een belangrijke aanwijzing kan geven voor de 
indicatie van behandelingsvormen en pedagogische maatregelen. Omdat 
vooral het leptosome kind vaak aanleiding geeft om verkeerd begrepen te 
worden door de ouders kan het belangrijk zijn deze via milieubehandeling 
met de specifieke kenmerken van het leptosome kind vertrouwd te maken. 
Met betrekking tot de opvoeding wordt een verschillende opvoedings
methode bepleit voor de verschillende constitutietypen, omdat een con
stitutioneel gerichte opvoeding de Ontplooiing' primair stelt ten aanzien 
van de min of meer uniforme 'vorming.' Ook ten aanzien van de preventie 
zou de typologie een bijdrage kunnen leveren. 

Op andere plaatsen hebben we de publikaties van de schoolarts Petersen 
(1959 en 1967) al vernoemd in verband met het somatotypologisch onder
zoek van kinderen. Hoewel dit onderzoek niet direct betrekking heeft op 
de samenhang tussen morfologische en gedragskarakteristieken, bepleit 
ook Petersen rekening te houden met het somatotypc bij het nemen van 
pedagogische maatregelen. Zo lijkt het hem nuttiger de dynamisch-actieve 
beweeglijkheid van mesomorfe kinderen in aanvaardbare banen te leiden, 
dan te proberen deze expansieve instelling te veranderen. Dat op Medisch-
Opvoedkundige Bureaus minder meisjes dan jongens worden aangemeld, 
meent de auteur gedeeltelijk te kunnen verklaren uit het feit dat meisjes 
meer endomorfie bezitten en endomorfe kinderen niet spoedig door 
sociaal onaangepast gedrag hun zo noodzakelijk sociaal contact zullen 
opgeven. Vermeld wordt nog, dat de mesomorfe kinderen, bij het onder
zoek, rustelozer en beweeglijker bleken te zijn dan de andere typen-
vertegenwoordigers, hetgeen ook door Walker (1962) werd waargenomen. 
Bij mesomorfe kinderen werd relatief meer 'pavor noctumus ' aangetrof
fen. Bij de ectomorfe kinderen werden frequent problemen geconstateerd 
doordat de ouders de introverte gedragsinstelling van deze kinderen 
moeilijk kunnen accepteren. Kinderen van dit type bleken nogal eens 
beschermd te moeten worden tegenover hun omgeving wanneer deze hen 
méér wil laten eten dan noodzakelijk is. De auteur deelt vanuit zijn er
varing mee vaak geïmponeerd geweest te zijn door het feit dat de ontwik
keling van kinderen het gunstigst verloopt, wanneer deze is afgestemd op 
de potentiële mogelijkheden, op de wetten die hen regeren en op de 
normen die voor hen gelden. 

In 1961 verschijnt het proefschrift 'Lichaamsbouw en schoolaanpassing' 
van de schoolarts Strijbos. Deze studie heeft betrekking op een groep van 
125 jongens en 125 meisjes van gemiddeld 10 jaar die gesomatotypcerd 
werden met de methode van Sheldon, aangevuld door fotomaten en 
metingen van de subcutane vet laag. Door middel van een enquête trachtte 
Strijbos de schoolaanpassing en de gezinsmilieus van de kinderen te onder
zoeken. De VV.I.S.C. werd gebruikt om de intellectuele schoolaanpassing te 
waarderen, terwijl de gegevens van de Rorschach-procf en een klasscsocio-
gram werden aangewend om de observatie aan te vullen. Uit het onder
zoek naar hel verband tussen lichaamsbouw en schoolaanpassing wordt 
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econcludeerd dat uit deze studie 'geen enkel verband gebleken is noch 
ten aanzien van de primaire, noch ten aanzien van de secundaire com
ponenten van de lichaamsbouw, met betrekking tot de intellectuele en 
sociale schoolaanpassing'. Volgens Strijbos zou de schoolarts in de somato-
typering geen ondersteuning kunnen vinden voor een beter begrip van het 
hoe en waarom van de schoolaanpassing bij 'normale kinderen'. Ook tus
sen de somatotypen en ziekten kon geen verband worden vastgesteld. 
Ondanks dit resultaat zou uit het onderzoek wel gebleken zijn dat onder neu
rotische kinderen het meest ectomorfen worden gevonden, aldus de auteur 
(o.e. pag. 114). 

Anders dan Strijbos zijn Alexander et al. (1962), op grond van hun onder
zoek bij 295 Vlaamse leerlingen van het lager secundair onderwijs, van 
mening dat de somatotypering op geneeskundig, inclusief schoolgenees-
kundig, gebied heel wat dienst kan bewijzen. 
De psycholoog Musschoot (1963) verrichtte een experimenteel onderzoek 
naar het belang van de somatotypologische methode van Sheldon voor het 
schoolpsychologisch onderzoek. Van dezelfde 295 leerlingen uit de boven
vermelde publikatie van Alexander et al. werden een aantal tests afge
nomen. De auteur ontwierp een attitude-test, bestaande uit 30 items, 
waarop met 3 imaginaire keuzereacties gereageerd kon worden. Deze 
responsiemogelijkheden staan dicht bij de viscerotone, somatotone en 
cerebrotone gedragsdimensies van Sheldon. Nadat de betrouwbaarheid en 
interne validiteit van de attitude-test, bij 515 andere leerlingen, waren 
onderzocht, werd de samenhang tussen de attitudes en de morfologische 
variabelen van de proefpersonen gecorreleerd. De correlaties bleken alle 
significant en bedroegen: tussen de variabelen endomorfie en viscerotone 
attitude .34, tussen mesomorfie en somatotonie .39 en tussen ectomorfie 
en cerebrotonic .28. Weinig of geen verband werd geconstateerd tussen 
eigenschappen van de lichaamsbouw en de uitslagen van de beroepen-
interessetcst. Alleen tussen mesomorfie en belangstelling voor literair-
wetenschappelijke beroepen bleek de relatie significant negatief. De corre
laties tussen mesomorfie en belangstelling voor technische handenarbeid, 
evenals die tussen endomorfie en interesse voor sociale beroepen, waren 
bijna significant op .05-niveau. 
Eerder hebben wc melding gemaakt van de publikatics van De Wijn (1964, 
1965) over morfologisch onderzoek van Nederlandse jongens in een 
voogdij-inrichting. Deze studie dient als een van de eerste waardevolle, 
constitutionele bijdragen voor de kinderbescherming beschouwd te 
worden. Op grond van de resultaten vraagt de auteur zich af of onder de 
kinderen, die in sociaal-pedagogisch en affectief zodanig ongunstige om
standigheden opgroeien dat tot inrichtingsplaatsing wordt overgegaan, de 
ectomorfen een speciaal bedreigde groep vormen. En hij vervolgt: 'Een 
hierbij direct aansluitende vraag is, in hoeverre de opneming in een op
voedingsinrichting dan een adequate maatregel vormt. ' 
Ten slotte vermelden wc de publikatie van Alexander en Musschoot 
(1965). Uil 529 Vlaamse leerlingen van het eerste jaar middelbaar onder
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wijs werden de somatotypen gerecruteerd waarvan de dominerende com
ponent met 6 of 7 werd gewaardeerd. Dusdanig werd de groep geredu
ceerd tot 21 somatotypen met extreme endomorfie, 25 met extreme 
mesomorfie en 30 extreme ectomorfen. Deze jongens werden onderzocht 
met de Rorschach-proef om eventuele verschillende reactiewijzen na te 
gaan. Er werden twee significante verschillen aangetoond. Endomorfen 
bleken meer extratensief te reageren dan ectomorfen; mesomorfen 
reageerden eveneens meer extratensief dan de ectomorfen. Hoewel de be
tekenis niet duidelijk achterhaald kon worden, gaven de mesomorfen 
significant meer symmetrie-antwoorden dan de ectomorfen. 
Deze geconstateerde samenhang is in tegenstelling met de bevindingen van 
Davidson et al. (1957) en Strijbos (1961) die bij jongere kinderen geen 
significante correlaties konden vaststellen tussen morfologische variabelen 
en bewegings-, vorm-, en kleurantwoorden op de Rorschach. De vraag, in 
hoeverre de wijzigingen in het belevingstype gedurende verschillende leef
tijdsperioden, waarop door o.a. Ames (1960, 1966) wordt gewezen, voor 
deze controversiële resultaten verantwoordelijk gesteld mogen worden, 
kunnen wij niet beantwoorden. In het kader van het schoolpsychologisch 
onderzoek werd nog door Alexander en Musschoot geconstateerd dat ex
treem mesomorfe jongens vaak blijk geven van grote rusteloosheid, veel 
behoefte aan lichamelijke activiteit en een realistische instelling. Bij de 
extreem endomorfe jongens werd een uitgesproken vlot en extensief so
ciaal contact waargenomen. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk nog enkele opmerkingen. 
De kem die uit de meeste publikaties over lichaamsbouw en gedrag bij 
kinderen naar voren komt is ondubbelzinnig de volgende: op uiteen
lopende gebieden zijn aanwijzingen gevonden om aan te nemen dat er een 
bepaalde covariatie tussen de morfologische structuur en gedragskarakte
ristieken bestaat. 

Naast een groot aantal geconstateerde, consistente samenhangen zijn er 
ook tegenstrijdige uitkomsten. De oorzaak hiervan is wellicht ook gelegen 
in het feit dat de onderzoekers niet steeds aan dezelfde specifieke eisen 
van proefopstelling en experimentele condities hebben voldaan. De corre
laties tussen kenmerken van de lichaamsbouw en persoonlijkheidseigen
schappen, gemeten door tests, attitudemetingen en observatie, zijn immers 
in hoge mate afhankelijk van: de betrouwbaarheid van de gebruikte 
psychologische instrumenten, de bekwaamheid van beoordelaars in het 
waarnemen van subtiele gedragskwaliteiten en de psychologische gesteld
heid van de proefpersonen. Al deze voorwaarden zijn van belang voor het 
gehalte van relevante informatie. Daarom moet de beoordeling van de 
covariantic tussen lichaamsbouw en gedrag gezien worden in het licht van 
de wijze waarop we in staat zijn én de morfologie én het gedrag pregnant 
te registreren. 

Ondanks een aantal vragen en twijfels, die meer onderzoek vereisen van dit 
vraagstuk, is er echter voldoende informatie voorhanden om te beweren 
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dat de morfologische eigenschappen meer aandacht verdienen van de kant 
van de gedragswetenschappen en met name van de kinderpsychologie. 
Het blijkt vanuit de publikaties redelijk om te stellen dat bepaalde soma-
totypen, meer dan andere, predisponeren tot bepaalde gedragingen en 
wel in die zin dat kinderen en volwassenen met een bepaalde lichaams
bouw specifieke gedragspreferenties vertonen. 

Aan de bespreking van de resultaten van het onderzoek naar de samenhang 
tussen vorm- en gedragseigenschappen, bedoeld als verkenning en illus
tratie, hebben we ruimschoots aandacht besteed. De bestudering van de 
gereleveerde en niet vermelde publikaties hebben we niet alleen als nuttig 
en kennisverrijkend ervaren, maar vanuit dit panoramisch gezichtspunt 
heeft ons onderzoek een duidelijker vorm gekregen. Met name is ons uit 
de literatuurstudie gebleken dat er weinig covariatie aangetoond kan 
worden tussen testdiagnostische data en morfologische eigenschappen. Bij 
dergelijke studies werden veelal partiële gedragsaspecten onderzocht die zich 
in het algemeen niet ongewijzigd uit de structuur van het geheel laten 
afzonderen en die daardoor moeilijk te vatten zijn voor psychodiagnos-
tische methodieken. Bovendien kunnen de op zulke wijze verzamelde 
data, bij een cijfermatige bewerking, een andere zin of betekenis suggere
ren dan die welke ze in functie van het integrale en gestructureerde geheel 
bezitten. Daarom niet alleen leek het ons weinig zinvol — zeker bij ge
stoorde kinderen — de resultaten van persoonlijkheidstests met eigen
schappen van de lichaamsbouw te correleren. In het volgende hoofdstuk, 
waarin we de methode van ons onderzoek zullen beschrijven en verant
woorden, zal daarop nader ingegaan worden. 
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Hoofdstuk VII 

Opzet en methodiek van het onderzoek 

'Die Zahl allein ist stumm, sie sagt uns weder, 
ob unsere Fragestellung richtig, noch, ob die 
gewählte mathematische Methodik dem empi
rischen Tatbestand adäquat war, der Ausschlusz 
von Fehlerquellen geschieht per exclusionem 
und ist daher stets unsicher, die Deutung der 
gewonnenen Zahl endlich ist etwas exquisit 
Subjektives und häufig nur auf Grund der an
schaulichen Feinbeobachtung möglich ' 

E Kretschmerl921 

1. Presentatie van de onderzochte kinderen 

Ons onderzoek heeft betrekking op een groep geïnstitutionaliseerde 
jongens en meisjes, opgenomen in het instituut voor residentiele behande
ling 'St. Raphael' te Santpoort. De redenen tot plaatsing in dit behan
delingstehuis zijn samen te vatten onder de rubriek ernstige stoornissen m 
relatie- en interactiepatronen Op gevarieerde wijze zijn deze omgangs
stoornissen eerder, hetzij m het eigen of het pleeggezin, hetzij in eén of in 
meerdere internaten tot uitdrukking gekomen, reden waarom alle kinde
ren vóór opname op een jeugdpsychiatrische dienst, een Medisch-Opvoed-
kundig Bureau, een kinderpsychiatrische kliniek of in een observatiehuis 
werden onderzocht. Meestal vertonen de kinderen stoornissen in de 
persoonlijkheidsstructuur met intrapsychische problematiek en tengevolge 
daarvan, een niet of zeer moeilijk te corrigeren, onaangepast en storend 
gedrag ten opzichte van de omgeving. In klassieke nosologische termen 
zou men van psychopathiforme, ongesocialiseerde en neurotische gedrags
patronen kunnen spreken. 

Hoewel men dat gedrag zou kunnen aanduiden met de term 'relatiestoor-
nissen', zijn wij — evenals Kok (1970) — niet gelukkig met deze om
schrijving omdat, zoals de auteur terecht opmerkt, een dergelijk fenomeen 
op kinderen met zeer verschillende afwijkingen van toepassing is. Doordat 
we met poly-morfe gedragsbeelden geconfronteerd worden, die niet vanuit 
één bepaalde persoonlijkheidstheorie verklaard kunnen worden, geven wij 
de voorkeur aan een benadering vanuit verschillende persoonlij kheids-
concepten. 
Vanuit de rapportage en het eigen klinisch onderzoek imponeert de 
Raphael-bevolkmg in het algemeen door een grote mate van negatief, 
storend, aandacht-opeisend en weinig meegaand gedrag. De gedrags
patronen worden veelal gekenmerkt door een onvoldoende hantering van 
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driftmatige impulsen en zijn vaak doortrokken van rusteloosheid, 
instabiliteit, impulsiviteit, agressie en dysfore gestemdheid. Bij veel 
kinderen worden ernstige ego-defecten, gebrek aan ego-controle, 'identity 
diffusion', een onvoldoende functionerend ik of een zwak ontwikkeld 
super-ego geconstateerd. Bij een groot aantal blijkt het adaptieve 'equilibre' 
verstoord als gevolg van ik-zwakte waardoor tekorten in afweer- en 
defensie-mogelijkheden zijn ontstaan. Bij weer andere kinderen staan ge
voelens van onbehagen, onbevredigd zijn van het driftleven en bestaans
angst op de voorgrond, omdat zij niet bevredigd werden in hun natuurlijke 
behoefte aan fundamentele geborgenheid in een gezin. Mogelijk op basis 
van geprolongeerde frustaties en stress — waardoor de relatie tot de wereld 
conflictmatig wordt doorleefd — is bij een aantal kinderen een permanent 
reactiepatroon gevormd dat zich manifesteert in een dominant-agressieve, 
hostiele houding en in een extrapunitieve instelling, doortrokken met 
wrok en vijandigheid. Het gedrag van weer anderen verwijst naar een meer 
emotionele en affectieve isolering. Deze kinderen geven een grote inner
lijke distantie te zien, participeren weinig of slechts ten dele, vertonen een 
geringe mate van emotionele betrokkenheid en zijn dikwijls meer sub-
missief dan aanmatigend. Bij gebrek aan zelf-defensiviteit reageren zij meer 
met timide, bescheiden of evasief gedrag, dan met dominantie of agressie. 
Een kleine groep, ten slotte, slaagt erin — zij het doorgaans slechts korte 
tijd — de intrapsychische stoornissen af te schermen door schijnaanpassing 
en deze tijdelijk te verbergen achter ' the mask of sanity'. 
Het artificiële en complexe begrip 'moeilijk opvoedbaar' blijkt dus niet als 
één variabele gehanteerd te kunnen worden. Het door deze term aange
duide gedrag verwijst naar een veel-dimensioneel beeld van een complex 
syndroom, zodat stoornissen in relatie- en interactiep.atronen niet als 
monosymptomatisch gedrag beschouwd kunnen worden. Stott en Sykes 
(1956), die een poging ondernamen om onaangepaste gedragingen sys
tematisch te rubriceren, bleken niet minder dan 161 items nodig te 
hebben om een gedetailleerd beeld van het onaangepaste kind en zijn 
symptomen te formuleren. Elders hebben wij aan de beschrijving van het 
pluri-dimensionele beeld van structurele en relationele gedragsafwijkingen 
en de gebrekkige integratie- en regulatiesystemen bij moeilijk opvoedbare 
kinderen aandacht besteed (Verdonck 1968). 

Naar de feitelijke oorzaken of gedragsdeterminanten van een dergelijk 
syndromaal fenomeen kunnen wij slechts gissen. In een aantal gevallen kan 
men ongunstige voorwaarden in de levensloop, negatieve condities van 
sociogene aard of socioplastische factoren aanwijzen, die samen met 
andere factoren vanuit het organisme, mogelijk een rol hebben gespeeld in 
de gedragsontwikkeling. Soms troffen wij ook kinderen waarvan het 
neurologisch en E.E.G.-onderzoek aanwijzingen verschaften voor: micro-
cerebrale dysfuncties, het achterblijven van neurologische functie-ontwik
keling of voor een matige of gebrekkige stamregulatie, die waarschijnlijk 
als mede-constituerende momenten aangemerkt mogen worden voor het 
ontstaan van deviante gedragingen. De mate waarin dergelijke potentiële 
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en andere subtiele, supplementaire factoren predisponerend of effec
tuerend zijn geweest onttrekt zich doorgaans aan onze waarneming en 
wetenschappelijk onderzoek. 

De opgenomen kinderen komen uit alle delen van het land; een groot deel 
komt uit geschoolde arbeidersgezinnen en uit middenstandsmilieus; een 
aanzienlijk aantal ook uit gezinnen waarvan de vader een middelbare 
schoolopleiding, soms een universitaire opleiding genoot. De meeste kin
deren komen uit complete gezinnen, van een aantal zijn de ouders ge
scheiden en enkelen hebben een ongehuwde moeder. 
Blijkens de anamnese heeft een aantal een falende, weinig stabiele opvoeding 
genoten waardoor de opbouw van gezonde affectieve relaties wellicht ernstig 
bemoeilijkt is geworden. Vóór hun 7e levensjaar werden al verschillende 
kinderen uit huis geplaatst en sommigen hebben vier à vijf, enkelen zelfs 
zeven verschillende internaten of andere plaatsingen achter de rug gehad 
vóór hun opname in 'St. Raphaël'. De kinderen werden geplaatst door voog
dijverenigingen, raden voor de kinderbescherming, kinderrechters, gemeen
telijke geneeskundige of jeugdpsychiatrische diensten en kinderpsychiatri
sche universiteitsklinieken. Debiele, psychotische, ernstig cerebraal gestoor
de kinderen en kinderen met stoornissen waarvan door het opnameteam 
wordt aangenomen dat deze irreversibel zijn, worden niet opgenomen. De 
leeftijd varieert van 6 tot 14 jaar. De verblijfsduur loopt uiteen van ± twee tot 
± vier jaar. De maximale capaciteit bedraagt 72 kinderen die in gemengd 
groepsverband van twaalf kinderen in een paviljoen leven. Op enkele uitzon
deringen na bezoeken alle kinderen de aan het internaat verbonden school 
voor zeer moeilijk opvoedbaren. 

In het algemeen worden 5 à б maal zoveel jongens als meisjes aangemeld en 
geplaatst, een verschijnsel dat ook door Medisch-Opvoedkundige Bureaus, 
schoolpsychologische diensten en andere behandelingstehuizen wordt waar
genomen. In hoeverre dit samenhangt met een eventuele meer eisende 
houding van de ouders ten opzichte van jongens en een meer tolerante instel
ling ten opzichte van meisjes (vgl. Biller 1967), dan wel een gevolg is van het 
veronderstelde feit dat jongens meer storend, agressief en meisjes meer pas
sief en teruggetrokken zouden zijn (Strijbos 1961) konden wij niet nagaan. 
Het is o.i. niet geheel uitgesloten dat deze algemene waarnemingen toch te 
maken hebben met een restant van een vroeger veel sterker sociaal-cultureel 
bepaald welwillendheidseffect ten opzichte van meisjes. Daarnaast is het niet 
onmogelijk dat ook constitutionele factoren — met name het feit dat meisjes 
meer endomorfie bezitten (vgl. Petersen 1959, 1967, Van Meurs 1956) — 
hierbij een rol spelen. 

De mannelijke en vrouwelijke groepsleiding — vier personen per leefgroep, 
waaraan een stagiaire is toegevoegd — wordt in het dagelijks pedagogisch 
werk bijgestaan door een hoofdleider en een academisch gevormd orthope
dagoog. Лап het instituut zijn verder nog verbonden: twee klinisch 
psychologen, twee psychologisch assistenten, twee orthopedagogen voor 
pcdolhcrapie, een bcwcgingsthcrapcut, assistenten voor expressieve en 
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creatieve therapie, een zenuwarts, een huisarts en twee maatschappelijk 
werkers. 
Voor de samenstelling van de onderzoeksgroep werden geen andere selec
tiecriteria aangelegd dan die welke als maatstaven voor opname gelden. 
Men zou kunnen zeggen dat de groep 'moeilijk opvoedbaren' zo werd 
aangetroffen. Van een steekproef is dus geen sprake. Wel vormen deze 
kinderen — ondanks de verscheidenheid in hun gedragingen — een 'spe
ciale' groep, hetgeen impliceert dat de onderzoeksresultaten slechts op 
deze groep van toepassing zijn. 

2. Doel van het onderzoek 

Bij ons werk was onze belangstelling primair gericht op de kennis van de 
individualiteit met zijn eigen individuele geschiedenis. Vanuit de theorie
vorming én vanuit de groeiende ervaring waren wij echter tot de over
tuiging gekomen dat specifieke gedragsproblemen beter begrijpelijk kun
nen worden binnen het somatotypologisch referentiekader. In de praktijk 
konden wij, aanvankelijk intui'tief, vaststellen dat de kennis van de morfolo
gische kenmerken een instructieve bijdrage kan leveren, die, mits deskundig 
gehanteerd, van praktisch nut kan zijn voor de behandeling van het pro
bleemkind en waardevol voor zijn opvoeders. In een aantal gevallen meenden 
we belangrijke aanknopingspunten gevonden te hebben voor de beslissings
strategie en de therapeutische procedure waarop vooral de morfologische 
informatie ons attendeerde. Daarnaast heeft de praktijk ons geleerd dat bij 
het formuleren van verwachtingen of het voorspellen van gedrag de validiteit 
van de prognostische uitspraken verbeterd kon worden door het betrekken 
van het somatotype in de synoptische persoonlijkheidsbenadering. Met deze 
feitelijke informatie ontstond de idee dat de somatotypologie systematisch 
ware te integreren in de klinische approach van de opgenomen kinderen. 
Natuurlijk kan men, gelet op de hedendaagse methodencrisis in de mens
wetenschappen, tegenwerpen dat de bovenstaande beweringen, hoewel 
gesteund op jarenlange ervaring van individualiserend psychodiagnostisch 
onderzoek, niet op objectief onderzoek van geregistreerde cijfers zijn ge
baseerd. Daarom niet alleen wilden wij een dergelijk onderzoek doen naar 
de samenhang tussen morfologische aspecten en gedragseigenschappen bij 
de groep geihstitutionaliseerde kinderen. Deze analyse op overeenkomsten 
en verschillen leek ons bovendien zinvol binnen een klinisch-psycholo
gische verkenning bij moeilijk opvoedbaren. Immers, als het mogelijk 
blijkt om bij verschillende morfologische groepen samenhangen en ver
banden te ontdekken tussen zulke ongelijksoortige data als vorm- en 
gedragseigenschappen, dan is dit belangrijk voor het inzicht in de indivi
duele persoonlijkhcidskarakteristicken en dus nuttig voor de praktische 
diagnostiek en reëducatie van de opgenomen kinderen. 
Het doel van ons onderzoek is in het algemeen gericht op de vraag of het 
gebruiken van een op verantwoorde wijze verkregen morfologische infor
matie een bijdrage kan leveren aan de diagnostiek, aan het orthopedago-
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gisch en therapeutisch handelen en eventueel aan de validiteit van de 
prognose. Meer concreet is het doel gericht op de beantwoording van de 
vraag of de kennis van somatotypologische eigenschappen meer licht kan 
werpen op: de verschillende gedragsmodaliteiten of gedragspreferenties, de 
individueel verschillende verwerkings- en adaptatiemogelijkheden, de 
specifieke kwetsbaarheid en andere relevante persoonlijkheidsaspecten. In 
dat geval zou men kunnen nagaan in hoeverre de kennis van het somatotype 
en de secundaire kenmerken van de lichaamsbouw van praktisch nut kan zijn 
voor de opvoeding, de behandeling en eventueel voor de preventie van 
gedragsstoornissen bij kinderen. 

Het ligt dus niet in onze bedoeling om, door middel van de deductieve 
methode, vanuit het materiaal hypothesen of theorieën te formuleren. 
Vóór het onderzoek werden geen bepaalde variabelen uitgekozen waarover 
hypothesen geformuleerd werden die door toetsing bewezen of weerlegd 
zouden kunnen worden. Uiteraard moesten ten behoeve van dit explora-
tief onderzoek wel a posteriori variabelen geselecteerd worden waarvan we 
de motivatie in de volgende paragraaf zullen weergeven. Ons onderzoek is 
niet bedoeld als een controle- of verificatie-onderzoek van wat Sheldon en 
anderen hebben onderzocht. 

3. Methode van onderzoek 

a. Keuze van de variabelen 
Binnen het kader van ons werk konden wij vanaf 1961 beschikken over 
een arsenaal van administratief beschikbare anamnestische en sociale ge
gevens. Deels werden deze vóór de opname van de kinderen verzameld, 
deels ook aangevuld door ons en de aan het instituut verbonden mede
werkers. 
Hoewel het nuttig zou kunnen zijn een aantal milieugegevens zoals: de 
gedragseigenschappen van de ouders, het sociaal-economisch milieu, de 
relationele structuren van de menselijke interrelatievormen tussen de 
ouders en de psychiatrische ziektebeelden in de familie nader te onder
zoeken, hebben we gemeend er beter aan te doen deze niet in dit onder
zoek te betrekken. De voornaamste reden hiervoor is het feit dat een 
aantal variabelen uit het administratief beschikbare materiaal van het 
milieu-onderzoek onvoldoende empirisch registreerbaar bleek bij gebrek 
aan een duidelijk en éénvormig waarderingssysteem. Eigenschappen als: 
stabiliteit van de ouders, sociaal-psychiatrische diagnoses van de ouders en 
psychiatrische stoornissen in de familie bleken in veel gevallen niet 
psychodiagnostisch vastgesteld en dus ook niet controleerbaar. Veelal, zo 
is ons gebleken, werden gecompliceerde gedragspatronen van de ouders 
simpel, nai'ef en gebrekkig beoordeeld. Een aantal, in de beschikbare 
dossiers voorkomende, uitspraken over dergelijk subtiele variabelen berust 
dikwijls op onvoldoende informatie of blijkt niet voor voldoende exacte 
rubricering en objectief scoren in aanmerking te komen. Een ander gedeel
te van de in dit verband gebruikte psychologisch-psychiatrische termen 
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bleek in hoge mate afhankelijk, van de individuele beoordelingsbekwaam
heid van degenen die het milieu-onderzoek hadden verricht. 
Hoewel wij getracht hebben vanuit de hoofdklacht waarmee de kinderen 
door de plaatsende instanties werden aangemeld een eenduidig criterium 
voor het begrip 'moeilijk opvoedbaar' af te leiden, zijn we daar niet in 
geslaagd. Ook het pluriforme klachtenrepertoire vanuit de anamnese bleek 
dikwijls niet valide gemeten, noch gerubriceerd te kunnen worden. Dit 
omdat het gedrag grotendeels werd beoordeeld door de betrokken ouders 
en opvoeders, van wie wij de gevoelens, pedagogische instelling, tolerantie 
of disciplinaire houding ten opzichte van het betreffende kind niet ken
nen. De beschrijving van de klachten bleek in het algemeen onvolledig, 
onvoldoende betrouwbaar en ongeschikt voor mathematische bewerking. 
Een indeling van de gerapporteerde symptomen en het samenstellen van 
symptomengroepen bleek eveneens weinig bruikbaar omdat het merendeel 
van de kinderen een combinatie van gedragsafwijkingen vertoont. 
Op grond van de disperse en onvoldoende consistente wijze van de sociale 
en psychologisch-anamnestische informatieverzameling werden de milieu
gegevens en de mededelingen over het gedrag in het verleden niet in dit 
onderzoek betrokken. Hiermee wil niet beweerd worden dat de bedoelde 
gegevens toch niet waardevol en leerzaam zouden kunnen zijn na een 
uitvoeriger bewerking. 

Met betrekking tot de invloed van sociale factoren in relatie tot het onder
werp van onze studie willen wij er echter wel op wijzen dat het onderzoek 
naar de statistische verbanden tussen somatische en familiale factoren 
inhoudelijk weinig zinvol geacht wordt (De Wijn 1964). Ook van psycho
logische zijde is er de laatste tijd ten aanzien van de pathogenese een 
waarschuwend geluid te beluisteren met betrekking tot de gegroeide over-
waardering van sociale factoren en hun Onvermijdelijk pathologisch 
effect' (De Wit 1963). Deze auteur is zelfs van mening dat het op zichzelf 
ongetwijfeld zinvolle speuren naar voor de kinderlijke ontwikkeling 
schadelijke milieufactoren leidt tot een onderschatting van constitutionele 
factoren. Verwante opvattingen vindt men ook bij Dabrowski (1964), 
Eysenck (1967) en bij Eysenck en Rachman (1968), die het belang van 
milieudeterminanten geenszins ontkennen, maar een eenzijdige accen
tuering daarvan bekritiseren omdat daardoor aan het belang van het 
organisme van het individu te kort wordt gedaan. 

De verzamelde psychiatrische gegevens worden ook niet in het statistisch 
onderzoek betrokken. Een aanzienlijke hoeveelheid van dergelijke — vóór 
en na opname gerapporteerde — data kon eveneens niet of zeer moeilijk 
gescoord en gerubriceerd worden. De resultaten bleken dikwijls op ver
schillende onderzoeksmethoden gebaseerd, terwijl door verschillende 
onderzoekers niet steeds dezelfde terminologie werd gebruikt. Klinisch
diagnostische uitspraken zoals: onvoldoende regulatieve functie, gebrek
kige integratie of zwakke ego-functie, zijn voor het spraakgebruik van 
psychologen en psychiaters wel nuttig en instructief als 'conceptuele 
criteria', maar weinig relevant voor empirisch onderzoek wanneer we niet 

132 



over een juiste criteriummaat beschikken (vgl. Drenth 1966). 
Om verschillende redenen hebben we uiteindelijk afgezien van het plan om 
het gehele universum van de door onszelf verzamelde psychodiagnostische 
gegevens in dit onderzoek te betrekken. 

Het voornaamste motief was het volgende: zoals gezegd was het door ons 
verrichte diagnostisch onderzoek niet in functie van type-onderzoek als 
researchproject, maar louter gericht op psychologische hulpverlening en 
behandeling van het individuele kind. De keuze van de gebruikte diagnos
tische instrumenten is dus steeds 'child-centered' geweest. Zeker bij 
kinderen met ernstige gedragsstoornissen geldt wat Van de Loo (1957) 
opmerkt in verband met de kliniek waarbij 'testgebruik en testkeuze in 
bijzondere mate conditioneel gekoppeld zijn aan de testeerbaarheidsgraad 
van de patiënt ' . 

Omdat de testbaarheid van de meeste kinderen door contactstoornissen en 
gebrekkige motivatie belemmerd werd moesten wij in veel gevallen zowel de 
testkeuze als de voorgeschreven instructies en de afnameprocedure modifi
ceren en aanpassen. Dit leek ons stellig verantwoord omdat, volgens Stott 
(1963), de traditioneel aangewende onderzoeksmethoden van kwantitatieve 
persoonlijkheidstesten ongelooflijk nai'ef zijn wanneer ze gebruikt worden 
bij gestoorde personen. Sprekend over ontwikkelingspsychologische be
naderingen verwijst Mönks (1967) naar een uitspraak van Anderson (1954), 
die alle methoden in de ontwikkelingspsychologie legitiem acht wanneer ze 
maar bijdragen tot verduidelijking van het ontwikkelingsgebeuren. Hoewel 
de gewijzigde testafname o.i. op grond van deze overwegingen gemotiveerd 
is, kon daardoor niet steeds voldaan worden aan de gestelde psychometri
sche eisen, zodat de onderzoeksresultaten dikwijls niet meer kwantificeer
baar waren. Wel hebben wij door deze werkwijze toch belangrijke niet-
mectbare observaties en kwalitatief evalueerbarc informatie over gedrags-
gebieden, waarop de tests gericht zijn, verkregen waaruit bruikbare aan
knopingspunten voor de diagnostiek en behandeling geput konden worden. 
Meermalen bleek deze additionele kennis zelfs meer valent voor de diagnos
tiek en het advies dan de factische, kwantitatieve testresultaten zelf. Maar dit 
impliceerde wel dat wij niet van alle kinderen dezelfde testdiagnostische data 
konden verzamelen. 

Voor wat betreft het gebruik van deels kwantificeerbare projectietests 
hebben wij in de afgelopen jaren de ervaring opgedaan dat de resultaten 
van zulke methoden bij kinderen met ernstige gedragsstoornissen slechts 
een betrekkelijke waarde bezitten. In veel gevallen bleken deze kindéren 
vanuit hun contactstoornissen of op grond van een gebrekkig vermogen 
tot verbaliseren niet in staat adequaat op dergelijke test-stimuli te 
reageren. Eenzelfde ervaring over het relatieve nut van het gebruik van 
projectieve methoden bij kinderen in het algemeen kan men ook steeds 
meer in de literatuur aantrelfen. Medinnus (1967) zegt van mening te zijn 
dat observatie en interview als onderzoekstechnieken die het gedrag zo 
direct mogelijk benaderen, meer betrouwbare gegevens kunnen verschaf
fen dan de indirecte methoden van onderzoek zoals projectieve tests. 
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Sprekend over het gebruik van deze diagnostische middelen zegt Ratcliffe 
(1970) ' . . . we are not so happy about the use with children of those 
projection tests which are intended to illuminate personality patterns. ' Dit 
neemt niet weg dat wij toch in een aantal gevallen gebruik gemaakt 
hebben van sommige projectieve methoden, in de hoop daarmee bepaalde 
psychodynamische mechanismen en intrapsychische conflicten op het 
spoor te komen. De beschikbare projectieve data bleken echter in de 
meeste gevallen onvoldoende — omdat het percentage Onbekend' van be
paalde items te hoog was — om voor statistische verwerking in aanmerking 
te komen. 

Naast de eigen ervaring en de groeiende overtuiging van auteurs dat test
resultaten bij gestoorde kinderen weinig informatie geven (vgl. Halbcr-
stadt-Freud 1971) is er nog een laatste overweging waarom wij kwantita
tieve psychodiagnostische data van persoonlijkheidskarakteristieken niet 
in dit onderzoek betrekken. Uit de literatuurstudie is ons duidelijk ge
bleken dat de resultaten van persoonlijkheidstests in het algemeen weinig 
verband vertonen met eigenschappen van de lichaamsbouw. Deze empi
rische bevindingen bevestigen de overtuiging van Sheldon (1940, 1942) 
dat, niet alleen ten aanzien van het onderzoek van patiënten maar ook in 
het algemeen, de observatiemethode als rijkere mogelijkheid voor het 
persoonlijkheidsonderzoek de voorkeur verdient boven de gangbare test-
technieken. Voorts is het bekend dat vooral de kinderpsychologen — en 
psychiaters evenzeer — zich uiteindelijk baseren op observatie. Belangrijke 
figuren op het gebied van de psychologische ontwikkelingssystemen zoals 
Freud en Piaget (beiden afkomstig uit de hoek van de biologische weten
schappen) hebben grotendeels geput uit non-experimentele, onbevooroor
deelde observatie. Ook Gesell en Bühlcr hebben grote hoeveelheden infor
matie over hun proefpersonen verzameld onder natuurlijke of zo natuur
lijk mogelijke condities. Mönks (1967) merkt daaromtrent op dat deze 
dominerende positie van de natuurlijke observatie, waarbij men dus uit
gaat van het menselijke gedrag zoals het zich in de natuurlijke leefwereld 
aandient, weliswaar de theorievorming en daarmee het experiment op de 
achtergrond heeft geplaatst, maar dat daardoor de ontwikkelingspsycho
logie reeds jaren geleden aspecten heeft kunnen onderkennen, die pas nu 
als nieuwe vondsten in de algemene psychologie met trots worden ver
meld. De verwaarlozing aan theorievorming heeft volgens White (1971) 
wellicht aanleiding gegeven tot het feit dat men in de ontwikkelings
psychologie lange tijd genoegen heeft moeten nemen met: tweedehands 
theorieën en concepten uit de psychoanalyse — afkomstig uit kringen van 
de Wccnsc neurotische vrouwen uit de burgerij —, de leertheorieën — 
gebaseerd op waarnemingen bij honden, muizen, katten en apen —, de 
Gestalttheoric — ontwikkeld op grond van observatie bij volwassenen, 
chimpansees en muizen — en de instincttheorie — afgeleid van het bij vogels, 
vissen en insekten waargenomen gedrag. 

Het is hier niet de plaats dieper op deze materie in te gaan, al kunnen we 
moeilijk aan de verleiding weerstaan. Wat we willen betogen is het feit dat 
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met name de participerende observatie een goudmijn blijkt te zijn zowel 
voor de ontwikkelingspsychologie, het persoonlijkheidsonderzoek als de 
kliniek. Wij zijn er, op grond van ervaring, ook stellig van overtuigd dat 
jeugdigen veeleer geneigd zijn hun emoties, conflicten en problemen ge
stalte te geven in het 'spontane' leven van alledag omdat zij — anders dan 
een deel van de volwassenen — bij gebrek aan afstandelijkheid doorgaans 
niet in staat zijn deze te verwoorden. Om dezelfde redenen hebben wij 
uiteindelijk afgezien van het betrekken van de zogenaamde zelfbcoorde-
lingen door middel van vragenlijstmethoden. Te meer ook omdat de resul
taten van dergelijke selfratings, zelfs bij normale kinderen, een betrek
kelijke validiteit en informatiegehalte bezitten waarop in de publikaties 
van o.a. Getzels en Walsh (1958) wordt gewezen. Deze onderzoekers 
konden namelijk bij kinderen tussen 8 en 13 jaar een graduele toename 
constateren van de tendens om zichzelf als gunstig te beschrijven, conform 
de verwachtingen van hun omgeving (vgl. ook Becker 1960). 
Om niet te ambitieus te worden hebben wij ons beperkt tot die gegevens 
welke een antwoord zouden kunnen geven op de vraagstelling en die zowel 
voor de probleemstelling als voor de praktijk relevant geacht kunnen 
worden. Ons — in eerste instantie oriënterend en materiaal-explorerend — 
onderzoek heeft dus wel meer gegevens opgeleverd dan die welke wij in de 
twee volgende hoofdstukken zullen bespreken. 

Bij de keuze van de variabelen zijn we ons wel bewust dat het selecteren 
van bepaalde — in onze ogen — belangrijke variabelen uit een veel uitge
breider materiaal samenhangt met — wat De Groot (1968) noemt — een 
'beoordeling a priori'. Maar dit neemt niet weg dat er bij een dergelijke 
subjectieve selectie — inherent aan iedere keuze bij een eclectische werk
wijze — toch een gegronde argumentatie kan zijn om sommige gegevens 
niet en andere wel zinvol te beschouwen voor de vraagstelling. 
Omdat wij hier het accent willen leggen op het verband tussen morfolo
gische eigenschappen en gedragskarakteristieken, hebben wij a posteriori 
de volgende variabelen geselecteerd: 

1) de somatoscopische waarderingen van de primaire en secundaire com
ponenten van de lichaamsbouw, 

2) de resultaten van het intelligentie-onderzoek, 
3) de beschikbare observatiegegevens van de persoonsbeoordeling. 

b. De materiaalverzameling 

Ы. Het morfologisch onderzoek 

De variaties van de lichaamsbouw werden onderzocht door middel van de 
somatotypologische methode van Sheldon. De voorkeur voor dit systeem 
was uiteraard niet toevallig. Nadat wij daarvan, tijdens onze opleiding, 
kennis hadden genomen waren wij in de gelegenheid enige jaren samen te 
werken met de somatotypoloog Dr. G. Petersen. Zijn proefschrift over de 
beoordeling van het somatotype bij Nederlandse kinderen verschafte een 
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eerste empirische basis voor vergelijkende studies bij Nederlandse kinde

ren. 

De opnametechniek 
Aangezien wij zelf aanvankelijk met over de vereiste fotografische appara
tuur beschikten werden tussen 1962 en 1964 van 77 kinderen somato 
typefoto's gemaakt op het instituut voor antropobiologie van de rijks
universiteit te Ut rech t ' . Sinds 1965 waren wij zelf geoutilleerd om de 
foto's te vervaardigen. De overige fotografische opnamen werden — dank 
zij de medewerking van de aan het instituut verbonden huisarts — gemaakt 
in het kader van het medisch onderzoek 2 . Deze opnametechnieken 
komen nagenoeg geheel overeen met het procédé van Petersen (1959). De 
kinderen werden gefotografeerd, met een klembeeldcamera, m drie 
standen: frontaal, 'en profil' en dorsaal, staande op een 15 cm hoog 
plateau waarin een draaischijf van 50 cm diameter werd geconstrueerd. 
Daardoor kon het kind op het plateau blijven staan terwijl de draaischijf 
een kwartslag t.o.v. het objectief werd gedraaid. Op de draaischijf werd de 
plaats van de gespreide voeten door middel van opstaande randen gemar
keerd. Zowel wat betreft de stand van de kinderen als de verlichting, belich
ting en afstand van het objectief, werd gestreefd naar uniforme en ge
standaardiseerde opnamen. 

Voor de eigen opnamen gaven wij de voorkeur aan een Hasselblad camera 
(type 500 C, f 2.8, brandpuntsafstand 80 mm). Hiermee kunnen foto's op 
groter negatie f formaat worden gemaakt ( 6 x 6 cm), terwijl het groter 
beeld in de zoeker een betere beoordeling van de houding van het kind 
mogelijk maakt dan bij kleinbeeldcamera's. Door de afstand tussen het 
kind en het objectief constant te houden op 4 m en door het plaatsen van 
twee zwarte knopjes, 5 cm naast de draaischijf, waarvan de onderlinge af
stand bij iedere vergroting opnieuw werd gemeten, kon een constante vergro
tingsmaatstaf gehanteerd worden. Dank zij de verlichting door twee kwarts-
jodium fotolampen van ieder 1000 watt en het inflitsen met Mecabhtz (type 
118) konden beeldscherpe en schaduwvnje foto's worden verkregen met een 
belichting van 1/60 sec. bij f 5 6. Voor iedere foto gebruikten we een nega
tief van 6 x 6 cm op Ilford F.P.3, 125 Asa. De films werden door ons ont
wikkeld in een fijnkorrel-ontwikkelaar (Promicrol). De negatieven hebben 
we vergroot met een Durst (type 606) vergrotingsapparaat op glanzend 
bromidepapier (Agfa, gradatie normaal, formaat 18 χ 24 cm) dat ont 
wikkeld werd in Eukobrom-ontwikkelaarbij een temperatuur van 20 е C. De 
constructie van een daartoe speciaal gemonteerde cassette stelde ons in staat 
op éen formaat van 18 χ 24 cm bromidepapier de drie negatieven van één 
kmd nauwkeurig naast elkaar te plaatsen. In de cassette waren drie lichtaf-

Gaame bedanken we Prot Dr J Huizinga voor zijn welwillende medewerking en 
zijn belangstelling voor ons onderzoek 

Op deze plaats bedanken we de arts l· M van Stekelenburg, die met grote feeling alle 
kinderen wist te motiveren om aan het onderzoek mee te werken, zodat aan de vereiste 
opnamevoorwaarden steeds voldaan kon worden 

136 



sluitende luikjes van 7 x 1 8 cm aangebracht welke beurtelings werden ge
opend (en gesloten) zodat bij het vergroten van één negatief slechts 1/3 van 
het vergrotingspapier werd belicht. 

De taxatieprocedure van de somatotypering 
Geïnspireerd door de literatuur over de problemen rondom de subjectivi
teit van de somatoscopische methode bij volwassenen wilden wij — met 
het oog op het onderwerp — op de eerste plaats de interbeoordelaarsbe-
trouwbaarheid van de somatotypering ook bij kinderen onderzoeken. Een 
vergelijking van alleen de door Petersen en onszelf getaxeerde somato-
typen leek ons hiertoe onvoldoende. Door gelukkige omstandigheden 
vonden wij nog drie experts in somatotyperen van kinderen bereid de 
lichaamsbouwfoto's, volgens de somatoscopische methode, te beoordelen 
nl.: de Belgische artsen Prof. Dr. F. Alexander, geneesheer-directeur van het 
Zeepreventorium te De Haan aan Zee (België) met wie wij jarenlang samen
werkten aan het onderzoek naar een eventueel verband tussen constitutio
nele aspecten en astma; Dr. Flahaut, geneesheer aan dezelfde instelling en 
eveneens in bovengenoemd onderzoek betrokken en de Amerikaanse psy
choloog Dr. R.N. Walker, van het Gesell Institute te New Haven, die wij 
tijdens een studiereis in de Verenigde Staten hadden ontmoet. 
Met uitzondering van Petersen — die 77 kinderen somatotypeerde omdat 
hij niet langer aan het onderzoek kon meewerken — hebben de drie 
somatotypers alle foto's getaxeerd. De twee Belgische waarnemers waar
deerden naast de primaire componenten van de lichaamsbouw ook de 
secundaire componenten. Petersen deed hetzelfde voor de groep van 77 
foto's. Walker waardeerde van alle kinderen alleen de primaire com
ponenten omdat hij zich onvoldoende bedreven achtte in het taxeren van 
de secundaire kenmerken. De vier waarnemers bleken allen bereid de 
meetschaal (van 1 tot 7) voor het scoren van de primaire morfologische 
componenten met halve units uit te breiden zodat de schaal tot 13 punten 
werd uitgebreid, waardoor de kans op meer nauwkeurige en meer gediffe
rentieerde informatie aanzienlijk toeneemt. Behalve Petersen hebben de 
waarnemers geen van de kinderen ooit 'in levenden lijve' gezien. Zij be
schikten evenmin over gegevens van lengte en gewicht van de proef
personen. Opzettelijk werden geen antropometrische maten of indexen, 
zoals de hoger beschreven pondcral-index en trunk-index, in dit onderzoek 
naar de inlerrater reliability betrokken. 

Omdat de twee Belgische beoordelaars, na hun onafhankelijke somato
typering, eventuele verschillen in de waardering groter dan één unit 
hebben bediscussieerd — zodat na consultatie een gemeenschappelijke 
meningsvorming met als^gevolg een grotere overeenstemming in de waarde
ring incidenteel werd bereikt — zullen we die, gemeenschappelijke, 
beoordelingsresultaten buiten beschouwing laten3 . De nog hogere mate 

Een analoge procedure werd gevolgd bij het onderzoek van de jongens van de 
Martha-stichting. Bij een wezenlijk verschil in de beoordeling werd zelfs de taxatie van 
een derde gevraagd. Door meerderheid van stemmen werd in deze omstreden beoor
delingen de typologie vastgesteld (De Wijn 1964). 
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van intersubjectieve overeenstemming tussen deze beide waarnemers zou 
immers een vertekend en geflatteerd beeld kunnen geven van de inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid. Ook de door Sheldon zelf welwillend ge
taxeerde 'problematische' somatotypen van kinderen uit onze groep, waar
over duidelijke verschillen bestonden tussen de waarderingen van de 
beoordelaars (meer dan één unit), hebben wij om dezelfde redenen als hier
boven vermeld niet in dit onderzoek betrokken. Daar wij uiteraard over de 
somatotyperingen van de vier waarnemers beschikten hebben wij, omwille 
van de objectiviteit, de door ons zelf bepaalde somatotype-ratings eveneens 
uit dit onderaoek geëlimineerd. Om iedere contaminatie van de beoordeling 
van de morfologische en psychologische eigenschappen uit te sluiten, waar
op in diverse kritische publikaties over het onderzoek van Sheldon terecht 
aanmerking wordt gemaakt (cfr. hoofdstuk IV), hebben we onze eigen waar
deringen van de lichaamsbouw a fortiori buiten beschouwing gelaten. 
In het onderzoek naar de beoordelingsbetrouwbaarheid van de primaire 
componenten zijn dus betrokken de taxaties van Petersen, Alexander en 
Walker, die in het vervolg als respectievelijk waarnemer I, II en III aange
duid zullen worden. In het onderzoek naar de intersubjectieve overeen
stemming van de secundaire kenmerken zijn alleen de waarderingen van de 
waarnemers I en II opgenomen. 
Tot slot dient vermeld te worden dat alle waarnemers onbekend waren 
met de verzamelde psychologische informatie, zodat er geen sprake kan 
zijn van de vaak gewraakte besmetting door halo- of contaminatie
effecten. De somatotypers werkten bovendien belangeloos, waarvoor wij 
hun veel dank verschuldigd zijn. 

62. Het psychologisch onderzoek 
Zoals eerder vermeld werden de kinderen psychologisch onderzocht ten 
behoeve van de orthopedagogische, de orthodidactische en de psycho
therapeutische diensten van het instituut. Tevens diende het verzamelde 
materiaal voor de samenstelling van zowel de interne als de externe rap
portage. Het psychodiagnostisch onderzoek werd bij alle kinderen meer
malen herhaald, omdat ieder kind twee maal per jaar werd besproken in de 
multi-disciplinaire staf en drie keer per jaar in de staven van het internaat, 
de school en de psychotherapeutische dienst. Deze teamstaven worden 
gehouden met het oog op het samenstellen en programmeren van de ver
schillende behandelingsstrategieën. Van de meeste kinderen beschikken we 
daardoor over meerdere individuele, capaciteiten- en persoonlijkheidstests, 
evenals over herhaalde gedragsobservaties, die ons in staat stelden de ont
wikkeling van o.a. de cognitieve functies, schoolvorderingen en bepaalde 
persoonlijkheidsaspecten over een periode van enige jaren longitudinaal te 
volgen. Tot 1966 hebben wijzelf en de psychologisch assistente het 
individueel psychodiagnostisch onderzoek verricht. Daarna werd het 
psychologisch team versterkt door meerdere medewerkers, die een belang
rijk aandeel hebben gehad in het tijdrovend psychologisch onderzoek. 
Aangezien eenstemmig wordt aangenomen dat de kenmatige wijze van 
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functioneren in het algemeen van invloed is op het gedrag en dat aperte 
cognitieve tekorten bepaalde gedragspatronen in hoge mate beïnvloeden, 
hebben we gemeend de beschikbare informatie over de intelligentie van de 
proefpersonen wel in dit onderzoek te moeten betrekken. Dit ondanks het 
feit dat hetgeen over de betrekkelijke waarde van projectietests hierboven 
is gezegd — met enige restrictie — eveneens van toepassing is op het ge
bruik en de diagnostische waarde van intelligentietests bij moeilijk opvoed
bare kinderen 
Op de eerste plaats waren wij geïnteresseerd in de vraag of de gemiddelde 
waarden van de resultaten van het intelligentie-onderzoek bij deze groep 
geïnstitutionaliseerde kinderen afwijkingen vertoonden ten opzichte van 
andere kinderen. Vervolgens wilden wij kinderen met I.Q.'s lager dan 85 niet 
in het onderzoek opnemen. Onze keuze viel op de vertaalde H.A.W.I.K. 
intelligentietest4. 

ЬЗ. De gedragsbeoordeling 

Voorbereiding bij het verzamelen van de gedragsinformatie 
Overtuigd van het feit dat observatie een fundamentele approach is om het 
enorm gevarieerde gedrag te registreren en omdat deze techniek niet of 
zeer moeilijk vervangen kan worden door louter experimenteel onderzoek 
— aangezien condities en variabelen van non-cogmtief handelen hierbij niet 
geïsoleerd kunnen worden — hebben we in de praktijk steeds getracht de 
unieke geaardheid van het kind ook vanuit zijn veelvormige gedrags 
uitingen in de levende werkelijkheid te leren kennen. 

Aanvankelijk ging daartoe onze voorkeur uit naar de registratie van het 
spontaan-natuurlijk ageren en reageren binnen de natuurlijke omgeving 
door middel van participerende observatie door de groepsleiding. Wij 
hadden gehoopt uit de vrije observatiebcschnjvingen van het gedrag, zoals 
het zich in het dagelijks leven aandient, specifieke gedragsmodi te kunnen 
atzondcren en gedragsvariabelen te kunnen classificeren die zich ook 
zouden lenen voor het doel van dit onderzoek. De ervaring heeft ons 
echter geleerd dat deze observatiemethode niet voldoet aan de daartoe te 
stellen eisen, omdat deze methode naast theoretische bezwaren (vgl. o.a. 
Welten 1958, Van der VVcrff en Seinen 1968) vooral ook praktische 
beperkingen heeft Zo bijvoorbeeld is ons door analyse van een groot 
aantal observatieprotocollcn gebleken dat, afgezien nog van de individuele 
ooidtelsbekwaamheid, een aantal waarnemers onvoldoende m staat bleek 
het waargenomen gedrag adequaat weer te geven en realiteitsgetrouw te 
verwoorden, ben aantal ongestructureerde gedragsobservaties uit de begin
periode \an het instiluul bevat te veel generaliserende uitspraken over het 
gcdidg en bcschri|vin» van irrelevante aspecten Alleen al om die redenen 
Itek het ons niet aangewezen de vrije observaties van verschillende waar 

De 'Hamburg Wechsler Inlelligenztest fur Kinder' (H A W I К ) is een Duitse bewer
king van de 'Wechsler Intelligence Scale for Children' (W I S С ). 
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nemers over hetzelfde kind te vergelijken en in dit onderzoek te betrek
ken. Naast deze storende beperkingen in de weergave ondervonden wij 
tevens de beïnvloeding van de, in de literatuur uitvoerig beschreven 
foutenbronnen (e.g. De Wolff 1963, Beyaert 1966, De Groot 1968, Burger 
1968, Van der Werff en Seinen 1968), die in de perceptie en de ervaring 
van de verschijnende werkelijkheid zo'n grote rol kunnen spelen. 
Overtuigd ook dat pregnant waarnemen en systematisch observeren van 
gedrag functioneel ge- en beoefend moeten worden besloten wij — na deze 
onenteringsfase — binnen het kader van de interne opleiding voor groeps-
werkers, een observatie-training te geven. In cursorisch verband werd ge
durende een jaar,twee uur per week besteed aan theorie over observatie en 
gedragsbeoordeling, waarbij onderwerpen zoals problemen van onbevangen 
waarnemen, ambiguïteit in de persoonsbeoordeling, foutenbronnen, gesys
tematiseerd en geprogrammeerd observeren werden belicht. Bij die gelegen
heid probeerden we de cursisten-groepswerkers gevoelig te maken voor de 
situatie van zowel de geobserveerde als voor het gesitueerd-zijn van de waar
nemer zelf. De invloed van de eigen normatieve beleving, van de zelfwaar
neming en stemming welke én m de betrokkenheid op het kind én in de waar
neming van het gedrag van dat kind een rol spelen, werden daarbij bespro
ken. Uitvoerig werd ingegaan op de te onderscheiden gedragsaspecten en 
gedragstermen die nader gedefinieerd werden om tot een zo goed mogelijk 
uniforme benaming en betekenisverlening te kunnen komen. In de prak
tische oefeningen werden de observaties van verschillende waarnemers van 
eenzelfde kind bediscussieerd. De ondervonden moeilijkheden bij o.a. het 
beoordelen van de verschillende gedragsdimensies, het isoleren van gedrags 
kenmerken, het vastleggen en ordenen van de gedragsinformatie werden 
uitgebreid met de groepsopvoeders besproken. 

In een volgende fase hebben wij de gcdragsschaal van Thomae (1963) als 
leidraad gebruikt voor een gecombineerde kwalitatieve en kwantitatieve 
benadering van gekozen hoofdkenmerken van gedrag. Ook deze schalen 
werden beproefd en de resultaten bediscussieerd en vergeleken. Niet alleen 
konden wij een meer adequate gedragsbeschnjving van relevante infor
matie en een groeiende overeenstemming van de geobserveerde aspecten 
na deze training constateren, maar tevens kon een grotere toewijding en 
coöperatie van de pedagogische medewerkers als positief neveneffect vast
gesteld worden. 

Verantwoording van het gekozen observatiesysteem 
Intussen kreeg het onderwerp van onze studie meer relief en zochten wij 
naar een goed bruikbare observatiemethode die zou kunnen dienen voor 
ons onderzoek. Aanvankelijk hebben wij overwogen de zoiçenaamdc 
ttmpeidmcntsschaal van Sheldon (1942) voor dit doel aan te wenden. Dit 
leek ons enerzijds wel een op ons onderzoek afgestemde methode, maar 
anderzijds bleek een grool aantal trekken — na enkele procfobsen alies in 
het voor-ondci/oek — niet ol /eer moeilijk bij kinderen i^cidenlilicccrd te 
kunnen worden. Bovendien bleek het waarderen van deze gedrags-
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kenmerken op een 7-puntsschaal te gedifferentieerd voor niet-psycholo-
gisch geschoolde medewerkers. Deze numerieke taxatie van gedragingen 
gaf dermate veel moeilijkheden dat wij van dit plan hebben afgezien. 
Overtuigd nog van het feit dat een volledige weergave van het aanschouwe
lijk gedrag in zijn gevarieerde rijkdom en volle complexiteit niet mogelijk 
is, besloten wij voor ons doel de, uit de trektheoretische persoonlijkheids-
modellen van o.a. Cattell (1957) en Eysenck (1968) bekende, zogenaamde 
'trait-rating'-methode te gebruiken. Aan deze observatiemethode door 
middel van een eigenschappenlijst, bestaande uit een aantal karakteristieke 
persoonlijkheidskenmerken en beschrijvende adjectieven die door verschil
lende waarnemers worden beoordeeld, zijn naast nadelen ook veel voor
delen verbonden. 
Als bezwaar wordt in het algemeen o.a. aangevoerd dat het complexe en 
caleidoscopische gedrag al te veel tot een beperkt aantal aspecten wordt 
gereduceerd waardoor het concrete, observabele gedrag in een te abstracte 
vorm — los van de situationele context — en in een te beperkte verbale 
weergave wordt gecomprimeerd. Van de andere kant biedt deze methode, 
in vergelijking tot de vrije, ongestructureerde observatie, grote voordelen. 
Door het gebruik van trekschalen wordt de observatie meer gesystemati
seerd en gestandaardiseerd. Deze methode van onderzoek kan meer gericht 
worden op relevante persoonlijkheidsdimensies waardoor irrelevante 
aspecten geëlimineerd worden en het complexe gedrag vereenvoudigd 
weergegeven wordt. Omdat de op deze wijze, meer uniforme, verzamelde 
gedragsinformatie beter gekwantificeerd, eenvoudiger geordend en ge
groepeerd kan worden is het materiaal ook beter geschikt voor cijfer
matige bewerking en exploratie. 
Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de problemen die 
samenhangen met de theoretische en praktische aspecten van deze psycho
metrische methode en met, wat Hettema (1967) noemt: 'de stoffige 
opstallen van de trekpsychologie'. De discussies over betrouwbaarheid en 
validiteit van trekschalen en de divergerende opvattingen over het onder
scheid tussen verschillende trekmodaliteiten worden in een aantal publika-
ties in extenso besproken en van commentaar voorzien (e.g. Cattell 1950, 
Cronbach en Meehl 1955, Eysenck 1952, 1955, Cronbach 1960, Freeman 
1962, Drenth 1962, Hettema 1967, Kok 1970, Van Lieshout 1972 en 
Boon van Ostade 1972). 
Tegen de achtergrond van de genoemde psychometrische voordelen van 
beoordelingsschalen — en de bewezen hoge betrouwbaarheid van op dus
danige wijze verkregen informatie, vooral in relatie tot de kliniek, maar ook 
in verband met het gedrag van normale kinderen (e.g. Beyaert 1966, 
Burger 1968, Kok 1970, Walker 1962, Van Lieshout 1972) - willen wij 
wel nog de opmerking van Angenent (1970) overnemen waarbij hij zijn 
bevreemding uitspreekt over het feit dat gedragsschalen nog zo weinig in 
tehuizen van kinderbescherming gebruikt worden. De auteur vindt dit des 
te merkwaardiger omdat daar, blijkens zijn gehouden enquête, op zo grote 
schaal — doch vrijwel steeds door middel van vrije observatie — geobser-
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veerd wordt. Tevens zij hier vermeld dat blijkbaar ook bij geïnstitutionali
seerde zwakzinnigen, ten onrechte, weinig of geen systematisch gebruik 
gemaakt wordt van gedragsbeoordelingsschalen (vgl. Persoon 1971). 

De 'Child Behavior Check List' van Walker 
Met het oog op het doel van ons onderzoek hebben we gekozen voor de 
'Child Behavior Check List' van Walker. Voor een uitvoerige beschrijving 
van de constructie, de validiteitsbepaling, de interne consistentie, de 
test-retest betrouwbaarheid en de interrelaties van de clusters van deze 
gedragsschaal verwijzen wij naar de publikatie van Walker (1963). Hier 
beperken we ons tot een korte uiteenzetting. 
Deze lijst bevat 68 persoonlijkheidseigenschappen en beschrijvende adjec
tieven, waarvan de meeste relatief gemakkelijk observabel zijn s . De in
structie en numerieke taxatie van de ' trekken' is eenvoudig. Aan de beoor
delaars wordt gevraagd de karakteristieke kenmerken te onderstrepen; als 
er sprake is van een zeer specifieke eigenschap moet het kenmerk twee 
keer onderstreept worden. Wanneer een karaktertrek niet typerend is voor 
het kind dient dit item één keer omcirkeld te worden en als het een stellig 
ongerijmde beschrijving voorstelt twee keer omcirkeld. Trekken die niet 
van toepassing zijn en dus niet in het gedrag naar voren komen, worden 
niet onderstreept of omcirkeld. Op deze wijze kan de lijst als een 5-punts-
schaal gescoord worden, hetgeen belangrijke administratieve voordelen 
biedt. 

De persoonlijkheidstrekken werden volgens de auteur geput uit een 
'variety of sources, in hopes of covering a broad spectrum of temperament 
variables' (o.e. pag. 2). Als voornaamste bron werd gebruik gemaakt van 
de 'California Behavior Inventory' van Conrad. Verder werden ook aan 
andere werken, zoals van Murphy, Calteli en Sheldon, items ontleend en 
voor dit doel aangepast. Door middel van clusteranalyse werden intercor
relaties tussen de items berekend waardoor de statistisch covariërende 
gedragskenmerken in acht clusters gegroepeerd konden worden. Deze uit 
covariërende persoonlijkheidstrekken gevormde groepen worden aange
duid als cluster: A: 'energiek, actief', B: 'weetgierig, bedachtzaam', C: 
'agressief, aanmatigend', D: 'vreesachtig, onzeker, bezorgd', E: 'sociaal, 
vriendelijk', F: 'prikkelbaar, gespannen', G: 'coöperatief en inschikkelijk' 
en H: Opgewekt en open'. 

Zowel bij de empirische studies van het gedrag van kinderen als in de 
klinische literatuur bestaat er een grote consensus over de met deze 
termen aangeduide aspecten die als belangrijke persoonlijkheidsdimensies 
beschouwd worden. In factoranalytische onderzoeken van gedrag bij kin
deren (en volwassenen) werden dezelfde groepen van psychologisch ver
wante eigenschappen aangetroffen (Diamond 1957, Digman 1964). De 
meeste clusters vertonen als gedragssyndromen in grote lijnen ook een 
duidelijke overeenkomst met een aantal door Sheldon beschreven karak-
5 De items van deze schaal zijn cursief gedrukt in de Toelichting bij de gedragsbeoorde
lingen van Bijlage C. 
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teristieke persoonlijkheidskenmerken van de viscerotone, somatotone en 
cerebrotone gedragsdimensies die we in hoofdstuk III hebben samengevat. 
De gedragskenmerken uit de schaal van Walker zijn echter meer adequaat 
van toepassing op het gedrag van kinderen dan de gedragsvariabelen uit de 
temperamentsschaal (voor volwassenen) van Sheldon. 
Om de volgende redenen meenden wij deze schaal als het meest geschikte 
instrument voor het beoogde doel van ons onderzoek te mogen beschou
wen. 

1. De trekschaal werd door Walker geconstrueerd met dezelfde intentie als 
het oogmerk dat wij nastreven, namelijk: het opsporen van samenhang 
tussen variabelen van de lichaamsbouw en het door opvoeders beoor
deelde gedrag van kinderen in hun natuurlijke leefsituatie. 

2. De theorie die aan de schaal ten grondslag ligt is gebaseerd op een 
constitutioneel-differentiële theorie. 

3. Uit het onderzoek van Walker met dit beoordelingsinstrument is ge
bleken (vgl. hoofdstuk VI) dat een aantal clusterscores significant 
correleren met de somatotypologische aspecten, zodat deze experimen
tele schaal haar waarde van bruikbaarheid — althans voor dit doel van 
onderzoek — in zekere mate bewezen heeft. 

Ondanks het feit dat de beoordelingssituaties aanzienlijk verschillen en wel 
omdat de leefsituatie van geihstitutionaliseerde kinderen in vele opzichten 
afwijkt van die van kinderen die in het eigen gezin verblijven, meenden we 
de schaal te kunnen aanwenden om — fundamentele, relatief constante— 
gedragsdimensies in het gedragsrepertoire op te sporen en om deze met 
eigenschappen van de lichaamsbouw te kunnen vergelijken. Ook het feit 
dat Walker dit instrument uitsluitend bij kleuters heeft gebruikt leek ons 
geen bezwaar om deze schaal ook in het onderzoek bij kinderen van ± 6 
tot 14 jaar toe te passen. Uit zorgvuldige bestudering van de items blijkt 
dat de gedragseigenschappen niet exclusief gespecificeerd zijn voor 
kleuters, al hebben de persoonlijkheidskenmerken op verschillende leef
tijden uiteraard een eigen coloriet dat afhankelijk is van de met de ontwik
kelingsperiode samenhangende persoonlijkheidsstructuur. 
Nadat wij de gedragsschaal hadden vertaald hebben we deze eerst in zijn 
originele vorm beproefd. Bij deze voorstudie werd aan meerdere beoorde
laars gevraagd dezelfde kinderen te scoren aan de hand van de trekkenlijst. 
De resultaten confronteerden ons direct met een slechts matige inter
subjectieve overeenkomst. Bij de bespreking van deze uitkomsten met de 
beoordelaars bleek het gebrek aan 'interrater agreement' — afgezien nog 
van de moeilijkheden die samenhangen met een dergelijke nominale schaal 

— vooral veroorzaakt door een divergente interpretatie van de items. Door 
het onduidelijk definitorisch karakter van begrippen zoals: bazig, stout
moedig, wispelturig, ordelijk, enthousiast enz., werden deze termen 
— door diverse beoordelaars — verschillend opgevat en geihterpreteerd 
zodat er van een eenduidige betekenisverlening weinig sprake kan zijn. 
Daarom pleiten auteurs zoals Freeman (1962) en De Groot (1968) voor 
een ondubbelzinnige definiëring en adequate beschrijving van beoor-

143 



delingstermen om de betekenisvariantie zoveel mogelijk te beperken. 

Modificatie van de schaal ah poging tot objectivering 
Omdat wij over eenzelfde kind gedragsbeoordelingen van meerdere waar
nemers wilden verzamelen — en wel omdat in het algemeen wordt aange
nomen dat de betrouwbaarheid met het aantal waarnemers toeneemt — 
hebben wij getracht het beoordelingsproces zo goed mogelijk te objecti
veren. Het middelen van de beoordelingen van meerdere waarnemers kan 
daartoe bijdragen (De Groot 1968, Cronbach 1960). Aan deze bewerking 
hebben wij dan ook de voorkeur gegeven boven de soms toegepaste proce
dure waarbij getracht wordt door onderlinge discussie tot een gemeen
schappelijke meningsvorm over de scoring te komen. 

Een andere belangrijke en meer fundamentele voorwaarde tot objecti
vering bestaat in het realiseren van een grotere begripsvaliditeit van de min 
of meer vage, meerzinnige termen. Daardoor kan de vervorming van de 
gedragsinformatie door individuele interpretatie van meerdere beoorde
laars (die de schaalvariantie al te zeer beïnvloedt) zoveel mogelijk beperkt 
worden. Om die reden hebben we getracht de inhoud van de gebruikte 
gedragstermen — waarvan de betekenis grotendeels ligt in de connotatieve 
sfeer — expliciet en eenduidig te beschrijven in de vorm van polariteiten. 
Deze beschrijving werd in een toelichting aan alle waarnemers verstrekt6 . 
Enkele 'vanzelfsprekende' kenmerken zoals bijvoorbeeld: 'wordt gauw 
moe ' en 'huilt gemakkelijk', bleken over het algemeen eenduidig geïdenti
ficeerd te kunnen worden. Slechts bij grote uitzondering zijn waarnemers 
het bij het beoordelen van dergelijke eigenschappen niet eens over de 
scoringsdecisies van één of twee strepen, één of twee cirkels of 'niet type
rend'. Wij hebben uiteindelijk afgezien van de aanvankelijk voorgenomen 
poging om iedere 'degree of the trait ' te definiëren. Niet alleen bleek dat 
voor een aantal items niet goed mogelijk, maar bovendien zou de hante
ring van de schaal door groepswerkers daardoor bemoeilijkt worden zodat 
de differentiatie eerder zou af- dan toenemen. 

Bij de bewerking van de schaal hebben we dankbaar gebruik gemaakt van 
een aantal omschreven gelijknamige items uit de 'Nursery School 
Teachers' Ratings' (Walker 1962), van beschrijvingen van equivalenten uit 
T h e reduced personality sphere' van Cattell (1957) en van het 'Karakter-
kundig Woordenboek der Nederlandse Taal' van Ubbink. Na dit voor
bereidend werk waren we in de gelegenheid de schaalmodificatie met 
Walker te bespreken om na te gaan of wij de betekenis van de items 
inderdaad hadden beschreven zoals door hem bedoeld. Enkele wijzigingen 
in de vertaalde schaal werden daarna nog aangebracht. Op de mate van 
samenhang tussen de beide structuren van de schalen zal teruggekomen 
worden bij de bespreking van het onderzoek naar de methode-overeen
komst (hoofdstuk IX). 

De experimentele vorm van deze schaaldefinitie is als bijlage С achter in dit boek 
opgenomen. 
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Werkwijze bij het verzamelen van de gedragsinformatie 
De introductie en toepassing van de schaal is als volgt gerealiseerd. De 
groepsleiding werd door onszelf geïnstrueerd over de instructie van de 
schaal, het onafhankelijk observeren, het vastleggen van de gegevens, het 
gebruik van de scoringsformulieren en het gebruik van de toelichting op de 
schaal. 

In groepen van 4 à 5 groepsopvoeders hebben wij deze toelichting op de 
gedragsvariabelen besproken en het nut van gedragsbeoordelingsschalen 
uiteengezet. Met nadruk werk daarbij vermeld dat deze methode gebruikt 
kan worden om relatief constante, transsituationele gedragspatronen van 
een kind en interindividuele verschillen tussen kinderen vast te stellen in 
de hoop deze, of eventuele veranderingen in het gedrag, beter te kunnen 
evalueren met het oog op een adequaat behandelingsplan7. Niet vermeld 
werd dat wij de resultaten van deze gedragsbeoordeling ook in relatie met 
eigenschappen van de lichaamsbouw wilden bestuderen. Deze informatie 
hebben wij bewust niet verstrekt, omdat de fysieke indruk die de geobser
veerde op de waarnemer maakt mogelijk van invloed kan zijn op de beoor
deling van het gedrag of deze kan vervormen. Afgesproken werd slechts 
één kind per week op de schaal te scoren om het sequentie-effect zoveel 
mogelijk uit te sluiten en de storende invloed van herhaling te voorkomen. 
Om de rol van het toeval zoveel mogelijk te beperken werd hetzelfde kind 
door de vier of vijf beoordelaars in verschillende periodes van vier weken 
geobserveerd, zodat de gedragsbeoordeling én door verschillende beoorde
laars én op verschillende momenten plaatsvond. De scoringsformulieren 
werden na de observatieperiode direct ingeleverd bij de psychologisch 
assistente, die de berekeningen uitvoerde. Uit ervaring kunnen wij nog 
meedelen dat de groepsleiding in het algemeen goed gemotiveerd en 
coöperatief de gedragsinformatie op deze wijze heeft verzameld, waarvoor 
wij hen erkentelijk zijn. 

Terloops vermelden wij nog dat wij, achteraf, uit de vergelijking van het 
basismateriaal van Walker met onze resultaten, de indruk hebben gekregen 
dat de spreiding van de scores in ons materiaal groter is. Dit betekent dat 
de zogenaamde centrale tendentie of 'trek naar het gemiddelde' in ons 
onderzoek minder voorkomt ' . Wij zijn geneigd deze grotere afwezigheid 
van 'error of central tendency' in ons materiaal toe te schrijven aan het 
feit dat onze beoordelaars wel beschikten over ondubbelzinnig beschreven 
items; terwijl de kinderen uit het onderzoek van Walker zonder deze gede
finieerde criteria beoordeeld werden door hun moeders. Deze waarneming 
kan eveneens geihterpreteerd worden als een aanwijzing voor het feit dat 
de geoefende beoordelaars uit ons onderzoek beter in staat gebleken zijn 

7 In het instituut wordt deze schaal, naast andere observatiemethoden gehanteerd, 
zodat de longitudinale gedragsontwikkeling en de stabiliteit van persoonlijkheidseigen
schappen systematisch gevolgd kunnen worden. 
8 De centrale tendentie werd niet berekend omdat dit weinig relevant geacht werd in 
het kader van dit onderzoek. Daardoor kunnen we deze waarneming ook niet met 
cijfers aantonen. 
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om subtiele verschillen in gedragskenmerken meer gedifferentieerd te re
gistreren — een ervaring die ook door Kok (1970) wordt vermeld — dan de 
beoordelaars uit het bedoelde onderzoek van Walker. Wellicht heeft de 
voorlichting en training van de beoordelaars daartoe bijgedragen. Van de 
andere kant moet er ook op gewezen worden dat bepaalde gedragskenmer
ken bij moeilijk opvoedbare kinderen meer zichtbaar en pregnant in het 
gedrag tot uiting komen dan bij normale kinderen. 

In het voorafgaande hebben we onze methode van onderzoek verantwoord 
en getracht ons streven naar een deugdelijke en gestandaardiseerde regi
stratie en verzameling van zowel morfologische als gedragsinformatie te 
beschrijven. Met het doel een eventuele samenhang tussen eigenschappen 
van de lichaamsbouw en persoonlijkheidskarakteristieken te onderzoeken 
hebben we uit een veel groter materiaal de voor deze vraagstelling relevan
te variabelen geselecteerd. Voor zover mogelijk hebben we getracht subjec
tieve willekeur, vertekening en onzuiverheden in de systematische verza
meling van de informatie uit te sluiten of te beperken. De methodolo
gische eisen, die een voorwaarde zijn voor de deugdelijkheid van een derge
lijk empirisch-exploratief onderzoek, hebben we zo veel mogelijk in acht 
genomen. Om dit aan te tonen hebben we ruime aandacht besteed aan de 
metrische aspecten van vooral de gedragsobservatie. 

4. Kanttekeningen bij meetproblemen in de psychologie 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het fundamenteel probleem rond
om 'metingen' in de psychologie. 
Ondanks alle pogingen om de informatie op zo objectief mogelijke wijze 
te verzamelen en storende of vertroebelende factoren in de meetprocedure 
te elimineren zijn we er ons van bewust dat een instrumentele realisatie 
van de zo begeerde 'volledige objectiviteit' in de menswetenschappen (en 
de biologische wetenschap) een wensdroom zal blijven. Niet alleen van
wege de beperkingen, inherent aan het meetinstrument, maar evenzeer 
door de begrensde mogelijkheden van de waarnemers en de situatie van 
het veldonderzoek. Het objectiveren van het subjectieve is blijkbaar princi
pieel onmogelijk. Zeker geldt dit ten aanzien van de registratie en interpre
tatie van door groepsopvoeders gepercipieerd gedrag van geïnstitutionali
seerde moeilijk opvoedbare kinderen. Vooral in zulke observatiesituaties 
zal er niet alleen rekening gehouden moeten worden met de beoordclings-
bekwaamheid van de waarnemers, maar evenzeer met het feit dat de eigen 
ervaring en belevingswijze van de relaties tussen opvoeders en kinderen, 
die hinderlijk en uitdagend gedrag vertonen, de perceptie en de optiek van 
ook geschoolde beoordelaars kunnen vertroebelen. Tevens blijft het, in dit 
verband, van belang te bedenken dat de omgangsrelaties en de interactie 
tussen kinderen onderling en tussen onaangepaste kinderen en hun groeps
opvoeders, in niet geringe mate afhankelijk zijn van en beïnvloed worden 
door de strategie van opvoeding en leiding geven (vgl. de studies van Lippit 
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en White 1958, Tausch en Tausch 1965, De Ruyter 1971). 
Het is duidelijk dat de complexe problematiek van het thema objectiviteit 
van gedragsbeoordeling hiermee niet uitputtend behandeld is. Ook de 
situatie van een geihstitutionaliseerde setting kan een gedragsproducerend 
effect hebben. Wanneer dit al het geval is bij bijvoorbeeld kostschool
meisjes en rekruten, dan zullen' zeker ook kinderen geplaatst in een insti
tuut voor residentiële behandeling, zich niet kunnen onttrekken aan de 
uitnodiging tot bepaalde gedragingen vanuit, noch geheel weerstand kun
nen bieden tegen de, soms terecht, gevreesde infectie of besmetting van 
storend of gestoord gedrag binnen deze specifieke inrichtingssituatie. 
Uit het bovenstaande blijkt dat absolute objectieve observatie en registra
tie van het concrete gedrag een sprookje is. 

In de betreffende publikaties zijn er duidelijk verschillende kampen met 
divergerende opvattingen over met trekschalen gemeten gedragsmodalitei
ten, over definieerbare gedragsdimensies, over de stabiliteit en de determi
nerende waarde van zulke gedragspatronen. De meeste trekthcoretici be
schouwen trekken als relatief permanente, innerlijke — dikwijls constitu
tioneel gebonden — predisposities die een gedragsdeterminerende waarde 
bezitten en die zich in uiteenlopende situaties zouden manifesteren 
(Cattell 1950, Allport 1966, vgl. Hettema 1967). De tegenovergestelde 
positie wordt ingenomen door degenen die het resultaat van trekmetingen 
niet beschouwen als een adequate beschrijving of weerspiegeling van het 
concrete gedrag van de geobserveerde, maar als de subjectieve indruk die 
de waarnemer percipieert, kortom: als een 'aanschouwingsdimensie' die de 
geobserveerden bij de beoordelaars oproepen (vgl. Kouwer en Van der 
Wcrff 1957). Wat de beoordelaar registreert zou dan veel meer zijn een 
'schatting van persoonlijkheidseigenschappen, dan een descriptie van het 
concrete gedrag' (Wright 1967, pag. 114). 

De discussies over theoretische concepties laten we hier verder rusten 
omdat we ons in eerste instantie gaan richten op het opsporen van empi
rische relaties. Want ook al zouden er geen persoonlijkheidstrekken be
staan (vgl. Hettema 1967, pag. 636) en al zijn waargenomen gedragsken-
merken minder objectief dan veel onderzoekers in de gedragswetenschap
pen zich gaarne wensen, dan nog zijn deze meer subjectieve indrukken o.i. 
niet minder waardevol, noch irreëel. Integendeel, en wel omdat de per
soonlijke indrukken en de gevormde opinie over het gedrag van anderen 
een belangrijke rol spelen in de opvoeding en behandeling van kinderen, 
evenals in de omgangsvormen tussen volwassenen. 

De vraag, in hoeverre de met trekmetingen beoordeelde gedragsdimensies 
gekoppeld zijn aan constitutionele verschillen, die in de lichaamsbouw tot 
uiting komen, zal in hoofdstuk IX aan de orde worden gesteld. 
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Hoofdstuk VIH 

Resultaten van het morfologisch onderzoek 

'Jedenfalls ist es ein grober Irrtum zu glauben, 
dasz nur auf dem Weg von Masz und Zahl 'all
gemein-verbindliche' und 'exakte' Resultate 
gewonnen werden konnten. Umgekehrt ist es 
ein ebenso groszer Irrtum zu glauben, dasz eine 
rein mathematische Bearbeitung biologischer 
Probleme vor groben Irrtümern, Fehlerquellen 
und Subjektivitäten schützen könnte.' 

E. Kretschmer 1921 

1. Somatotypering van de primaire morfologische componenten 

De resultaten die hier besproken worden hebben betrekking op de somato-
scopische beoordeling van drie beoordelaars, hoewel — zoals vermeld — 
een vierde waarnemer aan dit onderzoek heeft deelgenomen. Aangezien 
deze beoordelaar, na zijn onafhankelijke taxatie, eventuele verschillen in 
waardering groter dan één unit met waarnemer II heeft bediscussieerd, 
laten wij de taxaties van de vierde beoordelaar buiten beschouwing. Hier
toe werd besloten omwille van de zuiverheid in meetprocedure om iedere 
oordeelscontaminatie uit te sluiten. 

a. Gemiddelde scores 
De gemiddelden en de standaarddeviaties van de somatoscopische waar
deringen voor de primaire morfologische componenten, getaxeerd door de 
drie beoordelaars, zijn weergegeven in tabel 1. 
Uit de vergelijking van de berekende gemiddelden van de morfologische 
variabelen blijkt dat deze, zowel bij jongens als bij meisjes, over het alge
meen eenzelfde trend vertonen bij de drie beoordelaars. Tussen de gemid
delde waarden van de beoordelaars I en III is er een grote overeenstem
ming. Er blijkt een asymmetrische schaalverdeling, omdat de berekende 
gemiddelden over de hele lijn onder de theoretische middenwaarde van de 
schaal (4) liggen. Hierbij merken wij op dat Sheldon score 4 als midden-
waarde van de schaal beschouwt en niet als de mediaan van enige fre
quentie-distributie (rangmidden). 

Bij horizontale vergelijking blijkt een duidelijke differentiatie tussen de 
seksen. Door de drie (mannelijke) beoordelaars werd de endomorfie van 
de jongens lager gewaardeerd dan van de meisjes. De mate van mesomorfie 
is door alle beoordelaars bij de jongens hoger gescoord dan bij de meisjes, 
terwijl de beoordelaars aan de ectomorfie van de meisjes nagenoeg gelijke 
waarde hebben toegekend. Nog sprekender komen de verschillen in taxatie 
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TABEL 1 

Gemiddelden en standaarddeviities van de primaire morfologische componenten. 

Jongens: Endomorfìe Mesomorfie Ectomorfie 

Beoordelaars N Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

I 45 3.3 1.0 3.7 0.9 3.6 1.0 
II 76 2.8 0.9 3.6 1.0 3.4 1.3 

III 76 3.2 1.0 3.8 0.9 3.6 1.1 

Meisjes: 

Beoordelaars 

I 
II 

III 

N 

32 
53 
53 

Gemiddelde 

3.8 
3.0 
4.0 

SD 

1.1 
0.9 
0.9 

Gemiddelde 

3.1 
3.5 
3.1 

SD 

0.8 
0.8 
0.8 

Gemiddelde 

3.7 
3.4 
3.6 

SD 

1.3 
1.3 
1.1 

van de lichaamsbouw tussen jongens en meisjes tot uitdrukking in het 
percentage jongens, waarvan de variabele endomorfie met 4 of meer werd 
gewaardeerd door beoordelaar III. Dit aantal betreft 28%. Daarentegen is 
dit voor meisjes 58%. Voor wat de tweede component betreft bedraagt het 
percentage van de jongens met een score 4 of meer 58%, van de meisjes 
slechts 26%. Hiermee in tegenstelling zijn de percentages waardering 4 of 
meer voor ectomorfie gelijk voor jongens en meisjes, namelijk 49%. Verder 
blijkt nog het verschil in spreiding tussen de waarderingen voor meso
morfie van jongens en meisjes, bij alle beoordelaars, opvallend. Bij de meisjes 
is de standaardafwijking van de gemiddelde score voor de tweede component 
lager, hetgeen betekent dat deze variabele minder vaak gewaardeerd werd 
met extreme scores dan bij jongens. 

Ook al is een vergelijking van berekende gemiddelden met die van andere, 
niet representatieve, steekproeven niet veelzeggend; toch geeft dat enige 
mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten te constateren met bijvoor
beeld die welke Walker bij 2-, 3- en 4-jarige Amerikaanse kinderen vond. 
In tabel 2 worden de gemiddelden van de primaire componenten van 
verschillende onderzoeken vergelijkenderwijs weergegeven. 
Ondanks het verschil in leeftijd en cultuur kunnen wij in het algemeen 
eenzelfde trend tussen de gemiddelde waarden van de primaire componen
ten waarnemen. Er is een belangrijk negatief verschil tussen de gemiddelde 
graad voor endomorfie tussen de groep Belgische jongens en de andere 
groepen. Alexander (1962) verklaart dit door de twijfels, die veroorzaakt 
werden door het feit dat deze kinderen niet geheel naakt gefotografeerd 
konden worden, waardoor juist dat gedeelte van het lichaam onzichtbaar 
bleef dat 'van enorm belang is voor het onderscheid bij lage graden van 
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TABEL 2 

Vergelijking van gemiddelden en standaarddeviaties van de primaire morfologische com
ponenten bij verschillende onderzoekers. 

Endomorfie Mesomorfie Ectomorfie 

Jongens: N Gemiddelde SD Gemiddelde SD Gemiddelde SD 

Raphael 
Beoordelaar I 

Beoordelaar II 

Beoordelaar III 

Walker (1962) 
Amerikaanse kleuters 

Sheldon (1940) 
College men 

Sheldon (1954) 
Amerikaanse mannen 

Alexander (1962) 
Belgische jongens 
van 11 tot 14 jaar 

VonZerssen (1965) 
Duitse militairen 

45 

76 

76 

208 

4000 

46000 

295 

130 

3.3 

2.8 

3.2 

3.2 

3.2 

3.3 

3.0 

3.5 

1.0 

0.9 

1.0 

1.0 

1.2 

1.1 

1.0 

3.7 

3.6 

3.8 

3.9 

3.8 

4.1 

4.0 

3.7 

0.9 

1.0 

0.9 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

3.6 

3.4 

3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3.5 

3.7 

1.0 

1.3 

1.1 

1.0 

1.3 

1.2 

1.3 

Meisjes: 

Raphael 
Beoordelaar I 

Beoordelaar II 

Beoordelaar III 

Walker (1962) 
Amerikaanse kleuters 

Sheldon (1940) 
College women 

32 

53 

53 

166 

2500 

3.8 

3.0 

4.0 

3.9 

3.6 

1.1 

0.9 

0.9 

0.9 

1.3 

3.1 

3.5 

3.1 

3.1 

3.2 

0.8 

0.8 

0.8 

0.7 

1.2 

3.7 

3.4 

3.6 

3.4 

3.6 

1.3 

1.3 

1.1 

1.0 

1.3 

endomorfie.' Overigens blijkt uit tabel 1 dat het gemiddelde van de 
endomorfie, beoordeeld door deze auteur — waarnemer II —, nog sterker 
negatief verschilt van de andere middenwaarden, terwijl de in ons onder
zoek gemaakte foto's dit door Alexander genoemde euvel niet vertoonden. 
Meldenswaard is bovendien dat bij de Amerikaanse kleuters dezelfde 
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belangrijke verschillen in gemiddelden tussen jongens en meisjes reeds op 
zo jeugdige leeftijd konden worden waargenomen. Met nadruk wordt daar
op door Walker (1962) gewezen en wel in verband met de vaak gehoorde 
bewering dat jongens en meisjes vóór de puberteit qua lichaamsbouw in 
hoge mate gelijk zouden zijn. 

b. Intercorrelaties 
De meer of mindere mate waarin de endomorfe, mesomorfe en ectomorfe 
variabelen onderling van elkaar afhankelijk zijn wordt uitgedrukt in de 
intercorrelatiecoëfficiënten. In tabel 3 zijn de correlatiecoëfficiënten weer
gegeven. 

TABEL 3 

Intercorrelaties van de primaire morfologische variabelen. 

Jongens: 

Endomorfie 
Endomorfie 
Mesomorfie 

Meisjes: 

Endomorfie 
Endomorfie 
Mesomorfie 

— mesomorfie 
— ectomorfie 
— ectomorfie 

— mesomorfie 
— ectomorfie 
— ectomorfie 

Beoordelaars: 
I (N=45) 

- .12 
- .49 
- .63 

I (N=32) 

- .00 
- .72 
- .46 

Il (N=76) 

.28 
- .63 
- .75 

II (N=53) 

.32 
- .68 
- .65 

III (N=76) 

- .01 
- .57 
-.61 

III (N=53) 

- .12 
- .65 
- .42 

Hieronder volgen de meest saillante gegevens. 
Uit de getallen blijkt, zowel bij jongens als bij meisjes, enerzijds een hoge 
negatieve correlatie tussen mesomorfie en ectomorfie en anderzijds een 
hoge negatieve correlatie tussen de variabelen endomorfie en ectomorfie. 
Het verband tussen de eerste en de tweede component is, vooral wat 
betreft de waarderingen van de beoordelaars I en III, zo gering dat wij dit 
in de bespreking verwaarlozen. 
Zoals én op theoretische gronden én op basis van empirisch onderzoek 
verwacht kon worden, blijken ook in ons onderzoek endomorfie en meso
morfie de meest onafhankelijke factoren; ectomorfie daarentegen is duide
lijk afhankelijk van de beide andere variabelen. Deze resultaten bevestigen 
soortgelijke beweringen en conclusies, die men in een reeks publikaties kan 
aantreffen (e.g. Ekman, Eysenck, Humphreys, Tanner en Zerssen; vide 
hoofdstuk IV). 
Vergelijken wij deze resultaten met de bevindingen van Walker (1962) en 
Sheldon (1940) — zie tabel 4 —dan blijken onze uitkomsten in het algemeen 
meer overeenstemming te vertonen met de door Sheldon bij volwassenen 
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vastgestelde intercorrelaties dan die we lke Walker bij kleuters kon vaststel

len. 

TABEL 4 

Intercorrelaties van de primaire morfologische variabelen van kinderen uit het eigen on
derzoek, gewaardeerd door beoordelaar III*) vergeleken met die uit het onderzoek van 
Walker (1962) en Sheldon (1940). 

Onderzoek 

Raphael 
Jongens 
Meisjes 

Walker (1962) 
Jongens 
Meisjes 

Sheldon (1940) 
College men 
College women 

N 
76 
53 

208 
166 

2000 
1000 

Endomorfie 
versus 
mesomorfie 

- .01 
- .12 

.47 

.17 

- .32 
- .11 

Endomorfie 
versus 
ectomorfie 

- .57 
- .65 

- .87 
- .84 

- .27 
- .70 

Mesomorfie 
versus 
ectomorfie 

- .61 
- .42 

- .63 
- .45 

- .64 
- .41 

*)Deze correlaties hebben betrekking op de waarderingen, toegekend door Walker. In 
het vervolg beschouwen wij deze als representatief voor de verschillende beoordelaars 
van onze groep. 

De negatieve afhankelijkheid tussen endomorfie en ectomorfie blijkt in 
het onderzoek van Walker, zowel bij jongens als bij meisjes, aanzienlijk 
hoger (.85). De negatieve correlaties tussen mesomorfie en ectomorfie, 
gewaardeerd door beoordelaar III zijn, voor de beide geslachten, van onge
veer gelijke waarde als die dezelfde beoordelaar heeft gevonden bij zijn 
onderzoek met Amerikaanse kleuters. Er blijkt verder een duidelijke mate 
van overeenstemming tussen de intercorrelaties bij de meisjes uit ons 
onderzoek en de door Sheldon gepubliceerde correlaties bij volwassen 
vrouwen. Ook de mate van afhankelijkheid tussen endomorfie en ecto
morfie bij de meisjes vertoont een grotere overeenkomst met de getallen 
die Sheldon bij vrouwen vaststelde, dan Walker bij de kleuters. Het ver
band tussen mesomorfie en ectomorfie is bij vergelijking van de drie 
onderzoeken nagenoeg gelijk. 
De bij herhaling vastgestelde resultaten met betrekking tot de inter
dependentie van de ectomorfie ten aanzien van de endomorfie en 
mesomorfie geeft aanleiding tot bepaalde theoretische moeilijkheden en 
vragen, die voor de praktijk van de somatotypering en het pragmatische 
nut van belang kunnen zijn en die al aan de orde zijn gesteld in hoofdstuk 
IV. Bij die bespreking werd er op gewezen dat, vanuit statistisch oogpunt 
gezien, de vraag voor de hand ligt of het somatotype niet 'economischer' of 
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simpeler beschreven kan worden in termen van twee componenten 1 . 
Vanuit dit statistisch standpunt zou men — althans voor morfologisch 
onderzoek van grote groepen maar niet voor individuele toepassing — 
theoretisch genoegen kunnen nemen met de beschrijving van de lichaams
bouw in twee onafhankelijke vormeigenschappen of factoren. Mathema
tisch is het immers mogelijk, wanneer de scores van twee componenten 
bekend zijn, de derde — afhankelijke — te voorspellen. Op grond van de 
vastgestelde morfotypologische verschillen tussen jongens en meisjes, die 
uit de diverse gemiddelden van de primaire componenten blijken, is het 
voor de hand liggend om voor beide groepen ook aparte voorspellings
formules te gebruiken. Een formule van zo'n voorspelling is te bepalen met 
hulp van de regressiemethode. Passen we deze analyse op ons materiaal toe 
dan krijgen we als voorspellingsformule: 
voor jongens: X3 = 8 — O.SSX, —0,75X2 

en voor meisjes: Xj = 9,5 - 0,89X, - 0,75X2 

waarbij Xi de waardering voor endomorfie, 

X2 de taxatie voor mesomorfie, 

X3 de voorspelde score ectomorfie (ê) voorstelt. 
Met de beide formules werd de mate van ectomorfie (e) berekend en 
daama gecorreleerd met de door beoordelaar III somatoscopisch getaxeer
de expertscore (e). De correlatie tussen ê en e bedroeg .87 bij de jongens 
en .83 bij de meisjes; de gemiddelde score voor de fotoscopisch bepaalde 
ectomorfie is gelijk aan het gemiddelde van de voorspelde ectomorfie. 
Uit het spreidingsdiagram van figuur 1 blijkt dat de variantie van de 
expertscores (e) enigszins groter is dan de spreiding van de door de for
mule voorspelde score (ê). Met name blijken de extreem hoge en lage 
scores bij de door de formule voorspelde ectomorfie minder frequent voor 
te komen. Daardoor ontstaat dan uiteraard een grotere concentratie 
rondom de middenwaarden van de schaal. Dit zou eveneens verklaard 
kunnen worden vanuit de specifieke beoordelingsproblemen die samen
hangen met de toegepaste scoringsmethodiek en somatotyperings-
procedure. Hierbij zou de som van de aan endomorfie en mesomorfie 
toegekende waarden, anticiperend de score voor ectomorfie, enigermate 
kunnen beïnvloeden. Immers, wanneer endomorfie en mesomorfie hoog 

Een factoranalyse van de drie primaire componenten leverde ook in ons onderzoek 
twee factoren op, die samen 68% verklaarde variantie opleverden. 
In de geroteerde factormatrix hadden de beide factoren de volgende lading: 

factor I: factor II: 
.80 - . 05 

- . 0 3 .78 
- . 6 5 - . 6 0 
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gewaardeerd worden, dan impliceert dit volgens de 'or thodoxe ' methode 
een lage taxatie van de ectomorfie. 
Het is niet onmogelijk dat een bepaald artificieel beoordelingseffect enigs
zins een rol speelt in de scoringsmethode. Het is voorstelbaar dat naarmate 
de endomorfie en mesomorfie hoger gewaardeerd worden, de neiging 
ontstaat om de ectomorfie lager te taxeren, lager zelfs dan de feitelijke of 
ware waarde van de derde component. Omgekeerd is het niet geheel denk
beeldig te veronderstellen dat wanneer een beoordelaar én endomorfie én 
mesomorfie laag gescoord heeft, hij de derde component automatisch 
hoger waardeert; misschien zelfs iets hoger dan de reële ectomorfie. Daar
door zou de grotere variantie van de somatoscopisch gewaardeerde 
ectomorfie (e) dan van de met de formule voorspelde ectomorfie (ê), ver
klaard kunnen worden. Door een dergelijk sequentie-effect wordt de schaal 
immers zowel naar links als naar rechts verbreed, waardoor de variantie 
groter wordt. 

Er is nog een andere mogelijkheid van een eventueel kunstmatig beoorde
lingseffect denkbaar, waarmee bij het somatotyperen rekening gehouden 
moet worden. Omdat de beoordelaar van het somatotype weet dat een 
hoge som van de taxaties van de eerste en tweede component een lage 
waardering van de derde component indudeert , zou hij — daarop anti
ciperend — geneigd kunnen zijn om de endomorfie en de mesomorfie 
minder dan de werkelijke waarde te taxeren om zo voor de ectomorfie wat 
meer ruimte of vrijheid te scheppen. Door deze perseveratie van vooraf
gaande waarderingen zou een negatieve correlatie tussen de eerste en 
derde, respectievelijk de tweede en derde component kunnen ontstaan. 
Het door ons aangetoonde negatieve verband zou ten dele het gevolg 
hiervan kunnen zijn. Dat de taxatie en de procedure van invloed zouden 
kunnen zijn op de waardering van de variabelen is ook andere auteurs niet 
ontgaan (e.g. De Koek van Leeuwen 1958). 

Ondanks de eventuele invloed van artificiële beoordelingseffecten, samen
hangend met deze methode en procedure, zal het bovenstaande — voor 
wie bekend zijn met de praktijk van getrainde somatotypers — geen over
tuigende argumentatie kunnen zijn om de variabele ectomorfie als on
bruikbaar te beschouwen. Want hoewel het mogelijk blijkt om op grond 
van de intercorrelaties een voorspelling te doen over de mate van bijvoor
beeld de ectomorfie, is het zinvol te bedenken dat de berekende correlatie 
tussen de getaxeerde (e) en de voorspelde ectomorfie (ê), .87 bij jongens en 
.83 bij meisjes, respectievelijk .87 2 χ 100 = 76% en .83 2 χ 100 = 69% 
verklaarde variantie oplevert. Voor de toepassing bij individuele subjecten 
blijft er dan voor ectomorfie (plus foutenvariantie) nog respectievelijk 24% 
en 3 1 % over aan eigen variantie. Dit is niet te verwonderen, omdat de 
mogelijke combinaties van getallen tot op zekere hoogte beperkt zijn bin
nen bepaalde grenzen, maar binnen deze grenzen gedragen de componen
ten zich als onafhankelijke variabelen. 

Het blijkt dus wel dat ectomorfie uit de bovenstaande formule, tot op zekere 
hoogte, voorspeld kan worden. Maar van somatotypologisch 
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Figuur 1. Spreidingsdiagrammen van de bij elkaar horende X3 en X'3. 
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Xj : expertscore ectomorfie 
X3 : door de formule voorspelde score voor ectomorfie r = .87 
Formule: Ecto = 8 - 0.55 Endo - 0.75 Meso 

standpunt uit gezien moet daar wel aan toegevoegd worden dat ectomorfie 

niet juist genoeg voorspeld kan worden op grond van deze formule alleen. 

In het midden van de schaal is er nog veel ruimte: als endomorfie en 

mesomorfie beide met 4 getaxeerd worden, dan hoeft de score voor 

ectomorfie niet per se steeds 3 te zijn. Er bestaat wel degelijk ook een 

somatotype 4 4 2 en 4 4 4. 

De suggestie om de ectomorfie, omwille van de afhankelijkheid van de 

beide andere componenten, bij het somatotyperen te elimineren, is 

— zoals reeds in hoofdstuk IV gezegd — vooral ten aanzien van het 

empirisch karakter van ons onderzoek te radicaal, ook al kunnen hiertegen 

statistische objecties aangevoerd worden. Een dergelijke simplificatie van 

de morfologische aspecten impliceert een negeren van werkelijk bestaande 
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Meisjes (N=53) X 3 
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Хз : expertscore ectomorfie 
Х'з : door de formule voorspelde score voor ectomorfie г= .83 
Formule: Ecto = 9.5 - 0.89 Endo - 0.75 Meso 

morfologische verschillen en dus een reductie van potentieel waardevolle 
informatie. Vooral bij het onderzoek naar de covariatie tussen lichaams
bouw en gcdragseigenschappen bij individuele personen, kan deze slechts 
node opgeofferd worden. 
Ook al zou ectomorfie slechts een 'resultant score' blijken te zijn, dan nog 
achten wij deze component een goed bruikbare morfologische variabele en 
wel omdat gebleken is dat ectomorfie méér en stérker dan endomorfie cor
releert met de gedragsdimensies. Daarom kan men beter de beperkingen 
accepteren en ectomorfie als een — zij het afhankelijke — variabele toch in 
het onderzoek hanteren. 
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Deze paragraaf willen wij als volgt besluiten. 
De beschrijving van de morfologie in drie in plaats van twee factoren is een 
belangrijk voordeel gebleken in de benadering van de lichaamsbouw (vide 
hoofdstuk V en VI). Voor de praktijk is het ook van belang om een reëel 
bestaand onderscheid te kunnen diagnosticeren tussen bijvoorbeeld het 
somatotype 4 5 1 , 4 5 2 of 4 5 3, die duidelijke morfologische distincties 
vertonen. Deze somatotypen vertonen voor de ervaren beoordelaar van de 
lichaamsbouw naast duidelijke overeenkomsten ook belangrijke finesses. 
De waarde van de derde component kan niet louter als een functie van de 
twee eerste beschouwd worden. 
Het betrekken van de ectomorfie in de waardering van de lichaamsbouw 
impliceert een potentieel meer gedifferentieerd en een completer beeld 
van de morfologie. Ook al blijkt de ectomorfie een gepostuleerde compo
nent te zijn, voor de praktijk blijft het een klinisch goed gedefinieerd 
syndroom van waarneembare kenmerken en dus een relevante variabele. 
Daardoor kan extra bruikbare informatie verkregen worden, die ook aan
gewend kan worden voor de verfijning van het onderzoek naar de samen
hang tussen morfologische eigenschappen en gedragsaspecten. 

c. Interrater reliability 
De mate van intersubjectieve overeenstemming tussen de waarderingen 
voor endomorfie, mesomorfie en ectomorfie komt tot uitdrukking in de 
interrater reliabilitycoëfficiënten. 

TABEL 5 

Interrater reliabilitycoëfficiënten van de scores voor de drie primaire morfologische 
componenten, beoordeeld door drie onafhankelijke waarnemers. 

Endomorfie Jongens Meisjes 
Beoordelaars: 

I versus II 
I versus III 

II versus III 

Mesomorfie 
Beoordelaars: 

I versus II 
I versus III 

II versus III 

Ectomorfie 
Beoordelaars: 

N 

45 
45 
76 

r 

.75 

.92 

.83 

N 

32 
32 
53 

г 

.86 

.92 

.77 

45 
45 
76 

.73 

.87 

.81 

32 
32 
53 

.62 

.87 

.60 

I versus II 
I versus III 

II versus III 

45 
45 
76 

.86 

.90 

.92 

32 
32 
53 

.88 

.89 
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Bij middeling van de drie correlatiecoëfficiënten blijkt de gemiddelde 
correlatie: 
bij ac jongens voor endomorfie .85 

voor mesomorfie .81 
voor ectomorfie .90 

bij de meisjes voor endomorfie .86 
voor mesomorfie .72 
voor ectomorfie .91 

Uit tabel 5 blijkt — zoals in verschillende studies werd vastgesteld — dat 
twee, en zelfs meer, getrainde waarnemers tot een hoge mate van overeen
stemming kunnen komen voor wat betreft de waardering van de onder
scheiden morfologische aspecten. Bij de jongens variëren de correlaties 
voor endomorfie van .75 tot .92; voor mesomorfie van .73 tot .87; voor 
ectomorfie van .86 tot .92. Bij de meisjes komt het intersubjectiviteits-
criterium in de waardering voor endomorfie tot uitdrukking in de correla
ties variërend van .77 tot .92; voor mesomorfie van .60 tot .87 en voor 
ectomorfie van .88 tot .94. Vergelijken we de correlaties tussen de waar
deringen van de in het somatotyperen van kinderen meest getrainde beoor
delaars I en III, dan blijkt de concordantie aanzienlijk toe te nemen, 
namelijk: bij de jongens voor endomorfie .92; voor mesomorfie .87 en voor 
ectomorfie .90. Bij de meisjes blijkt de correlatie tussen de taxaties van de 
beoordelaars I en III voor endomorfie .92; voor mesomorfie .87 en voor 
ectomorfie .94. 

Eerder is er op gewezen (hoofdstuk IV) dat auteurs zoals Smith (1948), 
Tanner (1954) en Pamell (1958) het in het algemeen wel eens zijn over de 
moeilijkheidsgraad van de beoordelingen van de verschillende componen
ten. Volgens Tanner is ectomorfie de makkelijkste component om te be
oordelen en mesomorfie de moeilijkste. Ook Pamell is deze mening toege
daan voor wat betreft het somatotyperen van 7- tot 11-jarige kinderen. 
Aanwijzingen voor dit verschil in moeilijkheidsgraad zijn ook te vinden in 
het onderzoek van Walker (1962), die bij kleuters minder intersubjectieve 
overeenstemming vaststelde in de taxatie van de mesomorfie dan van de 
beide andere morfologische variabelen. Bij meisjeS bleek er bovendien een 
geringere overeenstemming in de beoordeling van de mesomorfie (.70) dan 
bij jongens (.85), hetgeen in ons onderzoek in mindere mate het geval is. 
Wat de beoordeling van de endomorfie betreft heeft Sheldon (1954) er op 
gewezen dat deze in moeilijkheid toeneemt naarmate de proefpersonen 
jonger zijn. In ons onderzoek blijkt de gesignaleerde moeilijkheid bij de 
waardering van de endomorfie ons weinig parten te hebben gespeeld. Al
thans niet in die mate dat de variantie van de interbeoordelaarsbetrouwbaar-
heid groter zou zijn dan die welke in onderzoeken van volwassenen werden 
vastgesteld. Ook uit het onderzoek van Walker (1962) bleek zelfs bij kleuters 
van 2, 3 en 4 jaar een overeenstemming tussen de beoordelaars voor endo
morfie van bijna .90. Meer en uitgebreider onderzoek zal nodig zijn om vast 
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te stellen of de bedoelde tendens, waarop Sheldon wijst, eveneens voor 
jongere kinderen geldt. 
Tegen de achtergrond van onderzoeken naar de mate van overeenstem
ming in de somatoscopische beoordeling (e.g. Tanner 1954, Brouwer 
1956, De Koek van Leeuwen 1958, Hunt en Barton 1959, Walker 1962, 
Heath en Carter 1966, Cortés en Gatti 1966) zijn de resultaten van ons 
onderzoek in het algemeen zeer bevredigend te noemen. Het intersubjec-
tiviteitscriterium, op basis van drie onafhankelijke beoordelingen van de 
lichaamsbouw, is groter — of minstens even groot — dan dat, wat in het 
algemeen bij schalen die gedragskenmerken beogen te meten (e.g. Beyaert 
1966, Burger 1968, Van Lieshout 1972) wordt vastgesteld. 
Met het oog op de geuite kritieken tegen de te grote mate van subjectivi
teit van het somatoscopisch registratiesysteem — en de daaruit voort
vloeiende onvoldoende reproduceerbaarheid van deze methode — zijn de 
gevonden resultaten vermeldenswaard. De geconstateerde 'interjudge relia
bility' uit ons onderzoek kan immers beschouwd worden als een indicatie 
voor de betrouwbaarheid van de somatoscopische methode en wel omdat 
blijkt dat de drie morfologische variabelen door experts, althans in prin
cipe, objectief beoordeeld kunnen worden. Op grond van deze consensus 
blijkt dat de somatotypering ook bij kinderen, door ter zake kundigen, 
minder willekeurig is dan men in de kritische literatuur daarover in het 
algemeen aantreft. Tevens blijkt dat de onbevangen somatoscopische 
methode, zelfs zonder het betrekken van enige informatie over lengte en 
gewicht, principieel voldoet aan de wetenschappelijke eis van 
controleerbaarheid en overdraagbaarheid. Daarmee is, ook ten aanzien van 
kinderen, de mogelijkheid gegeven om de doorgaans vage en te algemene 
indrukken van de lichaamsbouw nauwkeuriger waar te nemen en genuan
ceerder aan te duiden. Dit nu kan een bijdrage betekenen tot meer en 
betere informatie over de morfologie van het kind en kan dus ook van belang 
zijn voor verbetering van het onderzoek en voor de praktijk. 
Tot slot wordt hierbij.nog opgemerkt dat de onafhankelijke beoordeling van 
de drie internationale beoordelaars een eventuele oordeelscontaminatie van 
de taxatieprocedure volledig uitsluit. Het feit dat de drie onderzoekers onaf
hankelijk van elkaar in het somatotyperen van kinderen werden getraind, 
sluit ook de kans op een systematische beoordelingsfout in de overbrengings
procedure geheel uit. 

d. Intrarater reliability 
Hier vermelden wij de resultaten van het onderzoek naar de consistentie 
van onafhankelijke oordelen bij een herhalingsprocedure door eenzelfde 
beoordelaar. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het voorbe
reidend, materiaal verzamelend werk met het oog op de publikatie van de 
'Atlas for somatotyping children' door de auteur Petersen (waarnemer I). 
Bij 77 kinderen uit onze onderzoeksgroep, bestaande uit 45 jongens en 32 
meisjes, werd een somatoscopische herbeoordeling van dezelfde lichaams
bouwfoto's gedaan met een interval van 3 jaar. In totaal werden twee maal 
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231 ratings gescoord. Het resultaat van het onderzoek naar de intrarater 
reliability wordt (in percentages) in tabel 6 weergegeven. 

TABEL 6 

Verschillen tussen twee beoordelingen van waarnemer I bij een onafhankelijke her
haling van de somatotyperingsprocedure met een interval van 3 jaar. 

Jongens (N=45) Meisjes (N=32) 
Verseht! 

0 
% 
1 
IH 
2 

% 

70 
15 
15 

0 
1 

De mate van consistentie tussen de beide waarnemingen, uitgedrukt in 
percentages, blijkt ongeveer in dezelfde orde van grootte als die welke 
Brouwer (1956) en Tanner (1964b) bij onderzoeken van volwassenen 
hebben vastgesteld. Op grond van deze resultaten mogen we, althans in 
principe, tot een bevredigende consistentie in het somatoscopisch waarde
ren van de lichaamsbouw van kinderen concluderen. In termen van De 
Groot (1968) mogen we ook in dit verband van een 'bevredigende mate 
van objectieve specificeerbaarheid' spreken. 

e. Frequentieverdeling 
De variabiliteit van de somatotypen, d.w.z. de individuele verschillen bin
nen de onderzoeksgroep, geeft een overzicht van de verdeling van de toe
gekende waarden. 
In tabel 7 wordt weergegeven door hoeveel individuen elke waarde is 
vertegenwoordigd. 
Op de somatotypenkaart (figuur 2 en 3) worden de verschillen in lichaams
bouw tussen de groep jongens en meisjes visueel voorgesteld. 
Al bij de eerste aanblik blijkt de distributie van de drie primaire morfolo
gische kenmerken duidelijk verschillend tussen de vertegenwoordigers van 
de beide seksen. De jongens bezetten voornamelijk de bovenhelft van de 
somatotypenkaart; de somatotypen van de meisjes zijn grotendeels in de 
onderste helft —volgens Sheldon (1954): het 'vrouwelijk territorium'— 
geconcentreerd. De geringe mate van mesomorfie (mesopenie) en de pre-
dominantie van de endomorfie bij meisjes komt hier wel bijzonder illustra
tief tot uiting. 

Globaal gezien vertoont de verdeling van de somatotypen van de jongens 
en meisjes uit ons onderzoek grote overeenkomst met de distributie van de 
Amerikaanse mannelijke en vrouwelijke 'college'-populatie (Sheldon 
1954): . . . . 'Men are found more evenly distributed throughout the 
whole range of the somatotypes, and are thinly scattered even in the 
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extreme South and Southwest which is a female stronghold and for consi
stency ought to be inviolate no man's land. But these men of the South 
and Southwest tend toward gynandromorphy and also toward gynandry 
of behavior. They are in quite a real, structural sense women-men (al
though they are by no means ladies' men) ' (o.e. pag. 14). 
De distributieve verdeling van de somatotypen kan desgewenst nog voorge
steld worden door de verschillende somatotypen volgens een bepaald as
pect te groeperen in zogenaamde morfologische klassen (Sheldon 1940, 
Petersen 1959, Strijbos 1961). Deze klasse-indeling is gebaseerd op de 
rubricering naar prominentie van één component in de totale structuur 
van het somatotype. Geklasseerd naar de mate van verwantschap, overeen
komstig de predominante variabele, zouden de somatotypegroepen verge
leken kunnen worden met die van andere onderzoeken, mits dezelfde 
indelingsprincipen gehanteerd worden. Bij nadere beschouwing van deze 
rubriceringen (Petersen 1959, pag. 27 en Strijbos 1961, pag. 70) kan men 
o.i. terecht bezwaren opperen tegen deze vrij arbitraire classificatie. 
Volgens deze indeling behoren immers zowel het somatotype 7 1 1 als het 
somatotype 4 3 3 tot de endomorfen gerekend te worden, terwijl er bij 
het somatotype 4 3 3 slechts van een lichte predominantie van endomorfie 
gesproken kan worden. Het somatotype 3 4 4 daarentegen wordt bij de 
middengroep gerangschikt. Het somatotype 2 4 4 wordt ingedeeld bij de 
mesomorfe ectomorfen, maar zou o.i. ook zonder enig bezwaar bij de 
ectomorfe mesomorfen gerekend kunnen worden. In feite betekent dit dat 
een dergelijke groepering in morfologische klassen een vertroebeld beeld 
geeft van de frequentieverdeling van de somatotypen. Daarom achten wij 
het niet zinvol de op zulke wijze samengestelde somatotypegroepen te 
vergelijken met die van andere onderzoeken. Bovendien is het aantal ver
tegenwoordigers van sommige somatotypen uit ons onderzoek te klein 
voor een dergelijke vergelijking. 

Vooruitlopend op het onderwerp dat wij in het volgende hoofdstuk aan 
de orde zullen stellen, merken wij hier al op dat wij — gezien de boven-

TABEL 7 

Frequentie van de somatypen, beoordeeld door waarnemer ¡II. 

Jongens (N=76) Meisjes (N=53) 

Somatotype Aantal Somatotype Aantal 

1.0 
1.5 
1.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
2.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.5 
3.5 
4.0 

6.0 
5.5 
6.0 
4.0 
5.0 
4.0 
5.0 
4.0 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

2.0 
2.5 
2.5 
2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

2.0 
3.0 
3.5 
4.0 
2.5 
3.0 
3.0 
4.0 

6.5 1 
4.5 1 
4.5 1 
5.0 1 
5.5 1 
4.5 1 
5.0 1 
3.5 1 
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Jongens (N=76) 
Somatotype Aantal 

2.0 
2.0 
2.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.0 
6.0 

5.0 
5.5 
6.0 
2.5 
3.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
5.5 
2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.5 
3.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.5 
4.5 
5.0 
5.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.0 
4.5 
5.0 
3.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.5 
5.0 
5.0 
5.5 
3.0 
4.0 
4.0 
4.5 
1.5 
3.0 
3.5 
4.5 
4.5 
2.5 
3.0 

3.0 
3.0 
2.5 
5.0 
4.5 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
2.5 
5.5 
4.0 
4.5 
5.0 
4.0 
4.5 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
3.0 
4.0 
2.5 
3.0 
5.0 
5.5 
3.5 
2.5 
3.0 
3.5 
3.5 
3.5 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
1.5 
3.5 
2.0 
3.0 
2.5 
3.0 
1.5 
5.0 
4.0 
3.0 
1.5 
2.0 
2.0 
1.0 

2 

2 

4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

Meisjes (N=33) 
Somatotype Aantal 

3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.5 
5.5 
5.5 
5.5 
6.0 

1.5 
1.5 
2.0 
2.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.5 
3.5 
3.5 
4.0 
4.0 
4.5 
2.5 
2.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.5 
3.5 
4.0 
4.0 
4.0 
5.0 
2.5 
4.0 
4.0 
4.0 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
3.5 
3.5 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
2.5 

4.5 
5.5 
4.5 
5.0 
3.5 
4.5 
5.0 
3.0 
4.0 
4.5 
2.0 
3.0 
2.5 
4.0 
5.0 
3.0 
3.5 
4.0 
5.0 
2.5 
4.0 
2.0 
3.0 
3.5 
2.0 
4.0 
2.0 
2.5 
3.5 
2.5 
3.0 
4.0 
3.5 
2.0 
4.0 
2.0 
1.5 
2.5 
2.5 
2.0 
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Figuur 2. Distributie van de somatotypen (waardering van beoordelaar III) van de 
jongens (N = 76). 

staande kritiek op zulk een indeling — deze classificatie niet geschikt ach
ten voor een statistisch onderzoek naar de samenhang tussen eigenschap
pen van de lichaamsbouw en gedragskenmerken. Het is waarschijnlijk dat 
door de nivellering van markant verschillende somatotypen, deze even
tuele covariatie eerder versluierd dan aangetoond kan worden. 

2. Somatotypering van de secundaire morfologische componenten 

Het taxeren van de secundaire kenmerken van de lichaamsbouw: dys
plasie, gynandromorfie en texture, door drie onafhankelijke beoordelaars, 
bleek helaas niet uitvoerbaar. Eén van de beoordelaars kon om praktische 
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Figuur 3. Distributie van de somatotypen (waardering van beoordelaar III) van de 
meisjes (N = 53). 

redenen niet langer aan het onderzoek deelnemen, waardoor de secundaire 
componenten door hem niet getaxeerd werden. Een andere waarnemer 
kon door persoonlijke omstandigheden niet alle kinderen beoordelen. 
Hoewel beoordelaar I niet alle kinderen voor de secundaire componenten 
heeft gewaardeerd; terwijl beoordelaar II dit wel heeft gedaan, bespreken 
we desondanks de onderzoeksresultaten van waarnemer I omdat hij in het 
somatotyperen van kinderen het meest getraind geacht kan worden. Er 
werden 45 jongens en 32 meisjes in dit onderzoek betrokken. De taxatie 
werd, anders dan door Sheldon voorgesteld, beoordeeld naar 5 waarde
ringsgraden, waarbij de coderingen de volgende betekenis voorstellen over
eenkomstig de omschrijving van Petersen (1967). 

165 



Voor de aanwezigheid van dysplastische en gynandromorfe kenmerken: 
1: niet of zeer weinig 
2: gering tot gematigd 
3 : duidelijk, markant, opvallend 
4: veel 
5 : zeer veel 

voor texture : 5: exceptioneel hoog 
4: tamelijk hoog 
3: gematigd 
2: laag 
1 : zeer laag 

a. Frequentieverdeling 
Omdat de gemiddelden van de getaxeerde, subtiele morfologische dimen
sies voor ons onderzoek niet van belang en weinig interessant zijn, geven 
wij in tabel 8 de frequentiedistributie van de waarderingsgraden weer, 
beoordeeld door waarnemer I. 

TABEL 8 

Frequentieverdeling van de taxaties van de secundaire morfologische componenten: 
dysplasie, gynandromnrfie en texture, beoordeeld door waarnemer 1. 

Jongens (N=45) Meisjes (N=32) 

Dysplasie Gynandro- Texture Dysplasie Gynandro- Texture 
morfie morfie 

waardering aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

21 
11 
10 
1 
1 
1 
— 
_ 

47 
24 
22 
2 
2 
2 
— 
— 

14 
21 
4 
1 
5 
— 
— 
— 

31 
47 
9 
2 
11 
— 
— 
— 

1 
1 
1 
1 
16 
21 
2 
2. 

2 
2 
2 
2 
36 
47 
4 
4 

13 
12 
5 
1 
1 
-
— 
_ 

41 
38 
16 
3 
3 
-
— 
— 

16 
10 
4 
1 
1 
-
— 
— 

50 
31 
13 
3 
3 
— 
— 
— 

-
_ 
3 
3 
12 
11 
3 
— 

— 
— 
9 
9 
38 
34 
9 
— 

5 

Aanvankelijk hadden wij verwacht de frequentieverdeling van de secun
daire kenmerken uit ons onderzoek te kunnen vergelijken met de door 
Petersen (1959) en Strijbos (1961) bij niet-gei'nstitutionaliseerde Neder
landse kinderen aangetroffen percentages van waarderingen voor de 
accessoire kenmerken. De genoemde auteurs hebben echter bij hun beoor
deling van deze eigenschappen een schaal van 3 waarderingsgraden 
gebruikt, terwijl deze componenten in ons onderzoek getaxeerd werden 
overeenkomstig de door Petersen (1967) voorgestelde waardering in 5 
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graden. Omdat er dus feitelijk twee verschillende scheden gehanteerd 
werden, zou men aan eventuele conclusies uit een dergelijke vergelijking 
niet veel waarde kunnen hechten. Daarom hebben wij er ook van afgezien 
om de taxaties van de secundaire kenmerken van de kinderen uit de 
Raphaël-groep te vergelijken met die van niet-geihstitutionaliseerde 
kinderen. 

b. Interrater reliability 
In tabel 9 worden de interrater reliabilitycoëfficiënten van de secundaire 
componenten weergegeven. 

TABEL 9 

Interrater reliabilitycoëfficiënten van de scores voor de drie secundaire morfologische 
componenten, beoordeeld door waarnemer I en II. 

Jongens (N=45) Meisjes (N=32) 
r r 

Dysplasie 
Beoordelaar I en II .51 .50 

Gynandromorfie 
Beoordelaar I en II .78 .47 

Texture 
Beoordelaar I en II .53 .54 

Wanneer wij deze correlaties globaal vergelijken met die van de interrater 
reliability van de primaire morfologische variabelen (pag. 158) dan blijkt 
dat de intersubjectieve overeenstemming tussen twee onafhankelijke be
oordelingen van de secundaire componenten aanmerkelijk geringer is. 
Als men de descripties van deze accessoire kenmerken van het somatotype 
nauwkeurig bestudeert (zie hoofdstuk III) dan wordt het direct duidelijk dat 
de beoordelende inspectie van dysplasie, gynandromorfie en texture sub
tieler en aanmerkelijk moeilijker is dan van de primaire morfologische varia
belen. Desgevraagd deelde Walker ons mee dat hij zelf de meeste moeite 
ondervond bij het taxeren van gynandromorfie bij meisjes in de latentieleef-
tijd. Een geringere consensus in de waardering van deze secundaire kenmer
ken is dus ook voor de hand liggend. 

Een volgende opmerking betreft de onzuiverheid in meetmethode. Afgezien 
nog van het feit dat waarnemer I de meeste ervaring heeft van de beide beoor
delaars in het somatotyperen van kinderen, heeft alleen hij de subjecten, bij 
het fotograferen, ook 'in levenden lijve' gezien. Het is daarom niet alleen 
mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk, dat deze beoordelaar 'meer en beter ' 
heeft gezien dan de andere beoordelaar die de kinderen niet 'in eigen per
soon' kon observeren. Beoordelaar I vermeldt bijvoorbeeld in zijn dissertatie 
dat bij de taxatie van de dysplasie ook de dysplastische kenmerken die niet 
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op de foto's tot uiting komen, in de beoordeling opgenomen worden, zoals 
'bijvoorbeeld wanneer verhemelte, huid, genitaliën e.d. niet in overeenstem
ming zijn met de overige morfologie' (Petersen 1959, pag. 47). Deze werk
wijze is overigens geheel in overeenstemming met het onderscheid dat 
Sheldon (1949) maakt tussen de zogenaamde 'primaire en secundaire taxa
ties' van dysplasie, gynandromorfie en texture. Deze primaire beoordeling 
betreft, volgens Sheldon, bijvoorbeeld de gynandromorfie ' that you can see 
at a distance', een taxatie dus van de somatotypefoto. De secundaire waar
dering van gynandromorfie impliceert een lichamelijk onderzoek of een 
directe observatie van de persoon, zijn beweging, stem en gelaatsexpressie 
(o.e. pag. 20). Wanneer deze — op de foto's niet zichtbare — kenmerkende 
waardering van dysplasie, gynandromorfie en texture beïnvloeden, dan is de 
onderzoeker die de kinderen uit eigen aanschouwing kent duidelijk in het 
voordeel, omdat de gevarieerdheid in het beoordelen groter is. De waar
deringen van de twee beoordelaars zijn dan uiteraard niet meer geheel ver
gelijkbaar. 

Ondanks dit gesignaleerde probleem van niet geheel identieke meet
methoden is het blijkbaar toch mogelijk om in de beoordeling van de 
dysplasie, gynandromorfie en texture tot een zekere mate van inter
subjectieve overeenstemming te komen. De gemiddelde interraterbetrouw-
baarheid van de somatoscopische waardering van de secundaire morfolo
gische variabelen is immers niet zo veel geringer dan die welke bij een aantal 
persoonsbeoordelingen (e.g. Wolff 1963, Van Lieshout 1972) werd vastge
steld. Tegen de achtergrond van de in de literatuur weinig vermelde onder
zoeken naar de interrater reliability van de secundaire componenten, bij vol
wassenen en kinderen, lijkt ons deze vaststelling van belang. Wat de coëffi
ciënten betreft liggen de correlaties voor de waarderingen van dysplasie en 
texture, zowel bij de jongens als de meisjes, in eenzelfde orde van grootte. 
Opvallend is wel dat de hoogste overeenstemming werd bereikt voor de gy-
nandromorfe kenmerken bij de jongens (.78). Klaarblijkelijk zijn de beoor
delaars over het voorkomen van meisjestrekken bij jongens in hoge mate een
stemmig in hun taxatie. Bij de meisjes is deze correlatie daarentegen de 
laagste (.47). 

c. Intercorrelaties 
In tabel 10 geven wij de correlaties tussen de verschillende variabelen, 
beoordeeld door de beoordelaars I en II. 
Uit het cijfermateriaal blijken, ondanks opvallende verschillen, dezelfde 
trends bij de verschillende beoordelingen aanwezig. De verklaring voor de 
geconstateerde verschillen is wellicht deels gelegen in het feit dat de twee 
waarnemers een niet geheel identieke meetmethode hanteerden in de 
beoordeling van de accessoire kenmerken van de lichaamsbouw: beoorde
laar I heeft de kinderen zelf wel gezien, beoordelaar II niet. Vervolgens 
moet aangenomen worden dat de secundaire componenten zeer moeilijk 
te beoordelen variabelen zijn, waardoor uiteraard ook moeilijker overeen
stemming bereikt kan worden. 
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TABEL 10 

Intercorrelaties van de secundaire morfologische variabelen. 

Jongens: 

Dysplasie — gynandromorfie 
Dysplasie — texture 
Gynandromorfie — texture 

Meisjes: 

Dysplasie — gynandromorfie 
Dysplasie — texture 
Gynandromorfie — texture 

Beoordelaars: 
I(N=45) 

.65 
- .25 
- .16 

I (N=32) 

.49 
- .37 
- .45 

/ / (N=76) 

.33 
- .62 
- .32 

II (N=53) 

.07 
- .38 
- .15 

Wanneer wij de tabel overzien dan blijkt er een duidelijk positief verband 
tussen de waarderingen van beoordelaar I voor dysplasie en gynandro
morfie van de jongens en de meisjes. Voor wat betreft de jongens geldt dit 
ook, zij het in mindere mate, voor de waarderingen van beoordelaar II. 
Zoals verwacht kon worden, op grond van de begrippenomschrijvingen, 
zijn de correlaties tussen de scores voor dysplasie en texture, zowel bij 
jongens als bij meisjes, van de twee beoordelingen negatief. Hetzelfde geldt 
voor het verband gynandromorfie en texture. Het verschil tussen de inter
correlaties gynandromorfie en texture, bij jongens en meisjes, sluit in grote 
lijnen aan bij analoge constateringen van Sheldon (1942). 

3. Intercorrelaties tussen primaire en secundaire componenten 

Uit het voorafgaande is gebleken dat de mogelijkheid van enige contami
natie van wat onder dysplasie, gynandromorfie en texture verstaan wordt, 
in principe althans, niet kan worden uitgesloten. Evenmin is het on
mogelijk om een zekere mate van Overlapping' in de beoordeling van 
sommige primaire en secundaire kenmerken a priori uit te schakelen. Van
uit de theorie is het zelfs waarschijnlijk dat er een bepaalde covariatie zal 
blijken tussen bijvoorbeeld een hoge waardering voor mesomorfie en een 
geringe mate van gynandromorfie bij jongens. Voor de praktijk is het wel 
belangrijk om te weten in welke mate er sprake kan zijn van gecontami
neerde begrippen. Hiermee hangt immers samen de vraag of de primaire en 
secundaire variabelen van de lichaamsbouw de 'begrippen-zoals-bedoeld' 
(De Groot 1968) wel adequaat representeren. 

Met het oog op de utiliteit van de beoordelingsaspecten is het daarom van 
belang de intercorrelaties tussen de primaire en secundaire componenten 
aan de orde te stellen. In tabel 11 worden deze intercorrelaties weer
gegeven. 
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TABEL 11 

Intercorrelaties van de primaire en secundaire morfologische componenten gewaar
deerd door de beoordelaars I en II. *) 

Endomorfie 
Beoordelaar I 
Beoordelaar II 

Mesomorfie 
Beoordelaar I 
Beoordelaar II 

Ectoraorfie 
Beoordelaar I 
Beoordelaar II 

Dysplasie 

Jongens 

- .17 
- .16 

- .22 
- .40 

.23 

.38 

Meisjes 

.01 
- .01 

.23 
- .30 

.00 

.06 

Gy nandrom orfie 

Jongens 

- . 13 
- . 01 

- .34 
- . 31 

.28 

.31 

Meisjes 

- .22 
.26 

.35 

.18 

.19 
- .05 

Texture 

Jongens 

.06 

.25 

.31 

.49 

- .24 
- .48 

Meisjes 

- .20 
.01 

- .31 
.35 

.12 
- .11 

*)Beoordelaar I: N=45 jongens en 32 meisjes 
Beoordelaar II: N=76 jongens en 53 meisjes 

Bij de jongens blijken dysplastische kenmerken enigermate samen te 
hangen met ectomorfie. Deze tendensen vertonen overeenkomst met de 
bevindingen van Sheldon (1942), die vooral bij somatotypen met een 
sterke ectomorfe inslag meer dan gemiddeld dysplasie constateerde. De 
gegevens wijzen ook in dezelfde richting als die welke Seltzer (1946) 
vermeldt over het verband tussen ectomorfie en het voorkomen van 
'disproportions'. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het begrip 
dysplasie niet geheel hetzelfde is als de antropometrisch bepaalde 'dispro
portions' waaronder verstaan worden: 'values of an index which are 
extremely divergent from the mean.' Bij de meisjes uit ons onderzoek 
blijkt er geen verband tussen dysplasie en ectomorfie. Tussen dysplastische 
kenmerken en mesomorfie bij de jongens constateren wij een negatieve 
covariantie. 
Gynandromorfe trekken bij jongens hangen negatief samen met meso
morfie, maar vertonen een positief verband met ectomorfie. Deze relatie 
wordt ook vermeld in de publikaties (e.g. Child en Sheldon 1941, Seltzer 
1943, Draper 1940, 1944, Sheldon 1942, 1949, Tanner 1947 en Pamell 
1954). Unaniem wijzen de auteurs op een negatief verband bij mannelijke 
subjecten tussen feminiene kenmerken en mesomorfie enerzijds en een 
positieve samenhang met ectomorfie anderzijds. Bij de meisjes blijkt er, 
daarentegen, een positief verband tussen masculiene kenmerken en 
mesomorfe eigenschappen. 
Wat de texture betreft is er in ons onderzoek, bij de jongens, een positieve 
samenhang met mesomorfie. Er blijkt een negatieve tendens tussen texture 
en ectomorfie. Deze constatering is in tegenstelling met de resultaten van 
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Sheldon (1942) die een positieve relatie (.31) tussen texture en ectomorfie 
bij mannen vaststelde. Enige verklaring voor deze discrepantie moeten wij 
schuldig blijven. 
Uit de tabel blijkt een opvallend verschil tussen de twee beoordelaars in 
de waardering van: dysplasie bij mesomorfe meisjes, gynandromorfie bij 
endomorfe meisjes en texture bij mesomorfe meisjes. Bij de jongens 
komen dergelijke onderlinge afwijkingen tussen de beoordelaars in het 
taxeren van de secundaire kenmerken niet voor. 
In dit verband kan men zich afvragen of en in hoeverre het feit dat de 
waardering alleen door mannelijke beoordelaars werd verricht, hier even
tueel van invloed is geweest. Vanuit ons onderzoek kunnen wij daarover 
geen enkele uitspraak doen. Het is echter niet geheel uitgesloten dat een 
dergelijk beoordelingseffect enigszins een rol kan spelen in de taxatie van 
vooral geslachtsspecifieke, morfologische eigenschappen. Om te weten of 
de waardering van bijvoorbeeld texture en gynandromorfie bij mesomorfe 
meisjes ook door vrouwelijke beoordelaars hetzelfde beeld zou opleveren, 
zal uitgebreider onderzoek door zowel mannelijke als vrouwelijke waar
nemers nodig zijn. 

Maar nog onafhankelijk van het geslacht van de beoordelaars zou het 
zinvol kunnen zijn om een nader onderzoek in te stellen naar de mate van 
de 'persoonlijke smaak', die al dan niet zou kunnen samenhangen met het 
somatotype van de beoordelaars zelf. Op dergelijke factoren attendeert 
ook De Koek van Leeuwen (1958) naar aanleiding van de geconstateerde 
verschillen in constitutionele beoordeling (en gedragstypering) door twee 
onderzoekers bij dienstplichtige militairen. Er kan niet beweerd worden 
dat de 'experts ' bij unieke uitzondering geheel gevrijwaard zouden zijn van 
een persoonlijke smaak bij de beoordeling. Ook de vraag naar het bestaan 
van een eventueel mannelijk en vrouwelijk 'lichaamsideaal' dat een rol zou 
kunnen spelen in de waardering van morfologische kenmerken, zou verder 
onderzocht moeten worden. Het hoeft immers geen nader betoog dat de 
waardering van bepaalde lichaamsdelen, vorm kwaliteiten en secundaire ge
slachtskenmerken bij meisjes zoals heupen, meer of minder uitgesproken 
taille en borsten, in een periode van uni-sex mogelijk anders gewaardeerd 
worden dan in tijden met een geheel andere esthetische mode. Kortom, voor 
wat de somatotypering betreft zou het zinvol kunnen zijn om na te gaan in 
hoeverre de relatie beoordelaar en beoordeling door dergelijke factoren 
mogelijk beïnvloed wordt of onafhankelijk is van de waargenomen en beoor
deelde morfologische aspecten. 

Het is uit het bovenstaande wel duidelijk dat de taxatieprocedurc van de 
secundaire morfologische componenten verbetering verdient. Of en in hoe
verre dat mogelijk is door het gebruik van bepaalde indices om bijvoor
beeld de masculiniteits-feminiteitsgraad en de mate van dysplasie te be
palen, zal nog onderzocht moeten worden. In de betreffende publikaties is 
men daarover blijkbaar weinig optimistisch gestemd. Door antro-
pometrisch georiënteerde auteurs wordt namelijk gesteld: 'dat 'indices' 
voor de lichaamsbouw zoals de 'disproportions', de 'androgynie' en de 
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index van Rees en Eysenck enz. buitengewoon voorzichtig gehanteerd 
moeten worden, omdat een relatie met een 'index' zeer moeilijk te inter
preteren kan zijn' (Lamberts 1969, pag. 128). Ook Cliquet (1963) stelde 
vast dat een aantal antropometrische data met betrekking tot gynandro-
morfie, geen algemeen bevredigend antwoord op het door hem gestelde 
probleem hebben gegeven (o.e. pag. 115). 
In de aanvang van deze paragraaf werd opgemerkt dat het belangrijk is om 
te weten of de secundaire variabelen van de lichaamsbouw de 'begrippen-
zoals-bedoeld' wel adequaat representeren. Daarom hier nog een op
merking over een eventuele contaminatie van de begrippen en de daarmee 
samenhangende praktische utiliteit van de secundaire componenten. 
Het is niet onmogelijk dat de begrippen dysplasie en texture, mesomorfie 
en gynandromorfie en mesomorfie en texture elkaar deels overlappen. 
Ook uit andere studies (e.g. Tanner 1947, 1951) blijkt dat er bijvoorbeeld 
een afhankelijkheid bestaat tussen gynandromorfie en het somatotype. 
Maar dit neemt niet weg dat mensen met eenzelfde somatotype duidelijk 
kunnen verschillen voor wat betreft de masculien-feminiene kenmerken 
van de lichaamsbouw. 

Tot slot en ten overvloede wellicht zij er daarom op gewezen dat een be
paalde afhankelijkheid van de vormkenmerken geen ernstig bezwaar hoeft te 
zijn voor de praktijk. De unieke variabelen, met singuliere eigenheid kunnen 
immers samen — voor de getrainde beoordelaar — toch informatiewaarde 
bezitten. 

4. Conclusie betreffende de vermelde resultaten 

Uit de elaboratie van de morfologische data uit ons onderzoek blijkt dat 
de mate van intersubjectieve overeenstemming in het somatoscopisch 
registratiesysteem van de primaire vormfactoren veel groter is dan bij de 
taxatie van de secundaire componenten van de lichaamsbouw. 
De geconstateerde verschillen tussen de twee beoordelaars in waardering 
van de secundaire componenten zijn mogelijk enigszins te wijten aan een 
niet geheel identieke meetmethodiek, omdat waarnemer I méér heeft 
kunnen zien dan waarnemer II. Daarnaast kunnen eventuele storende 
beoordelingseffecten, ten gevolge van persoonlijke smaak, in de taxatie 
van met name de accessoire kenmerken van de lichaamsbouw, niet geheel 
uitgesloten worden. 

De besproken resultaten roepen een aantal vragen op die alleen na uit
gebreider onderzoek mogelijk opgelost kunnen worden. 
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Hoofdstuk IX 

Resultaten van het onderzoek naar de samenhang 

tussen lichaamsbouw 

en persoonlijkheidseigenschappen 

Caesar: Let me have men about me that are fat; 
Sleek-headed men, and such as sleep o'nights: 
Yond Cassia s has a lean and hungry look; 
He thinks too much: such men are dangerous. 
Antonius: Fear him not, Caesar, he's not 
dangerous; 
He is a noble Roman, and well given. 
Caesar: Would he were fatter! . .'. 

Shakespeare, Julius Caesar, Act I, Scene ii. 

1. Nota over de statistische verwerking van de gegevens 

Om de samenhang tussen kenmerken van de lichaamsbouw en persoonlijk
heidseigenschappen te onderzoeken werd het materiaal op verschillende 
wijzen en onder diverse aspecten onderzocht. De resultaten van dit 
empirisch-exploratief en beschrijvend onderzoek hebben betrekking op 
126 geïnstitutionaliseerde, moeilijk opvoedbare kinderen. 
Alvorens deze resultaten te bespreken beginnen wij dit hoofdstuk met 
enkele inleidende opmerkingen. 

De covariatie tussen morfologische variabelen en kenmerken van een ge
heel andere orde, zoals gedrags- en persoonlijkheidseigenschappen, werd 
onderzocht met behulp van een discriminantanalyse. 
Op de resultaten van de gedragsbeoordelingsschaal van Walker werd tevens 
een factoranalyse toegepast. 
Hoewel het doorgaans gewoonte is om zoveel mogelijk statistische groot
heden op significantie te toetsen hebben wij, bij de verwerking van de 
onderzoeksresultaten, dit in principe niet gedaan. Met name werd er niet 
op significantie getoetst bij de verwerking van de resultaten die betrekking 
hebben op de vraag naar de samenhang tussen de solitaire vormcomponen-
ten endo-, meso- en ectomorfie enerzijds en de persoonlijkheidskarakteri-
stieken anderzijds. Toetsende statistiek is hier niet relevant, omdat er in 
ons onderzoek niet gesproken kan worden van een 'well defined popula
tion' en omdat ons onderzoek niet gericht is op het al of niet verwerpen 
van opgestelde hypothesen. 

Vóór alles zijn wij geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of er in 
onze groep gedragsgestoorde kinderen een samenhang tussen morfolo-
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gische en andere persoonlijkheidseigenschappen bestaat of niet. Deze 
covariatie komt wel tot uitdrukking in de grootte van de correlaties maar 
niet in de significantie. Vandaar dat wij ook meer waarde zullen hechten 
aan gegevens waaruit blijkt dat er bij geheel verschillende groepen kin
deren ongeveer dezelfde samenhang wordt aangetroffen (het principe van 
convergerende evidentie), dan aan het wel of niet significant zijn van deze 
coëfficiënten. De correlatiecoëfficient wordt door ons dan ook niet als 
criterium beschouwd. Veeleer interesseert ons het beschrijvende karakter 
van deze maat, zodat het accent gelegd zal worden op de descriptieve 
betekenis van de covariatie. Voor wie het significantieniveau desondanks 
toch zou willen hanteren vermelden wij terloops dat bij een sample van 75 
jongens een correlatie .22 moet bedragen en voor een groep van 51 meisjes 
.27 om op .05 niveau significant te zijn (Guilford 1965). 

2. Resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen lichaamsbouw en 
intelligentie 

In tabel 1 geven wij de correlaties weer tussen de primaire variabelen van 
de lichaamsbouw: endomorfie, mesomorfie en ectomorfie (gewaardeerd 
door beoordelaar III) en de resultaten behaald bij het verbale en per-
fórmale gedeelte van het intelligentie-onderzoek, gemeten met H.A.W.I.K. 

TABEL 1 

Correlaties tussen de primaire morfologische componenten en de verbale en performale 
¡•Q-'s, gemeten met H.A.W.I.K. 

Jongens 

Verbaal 
Performaal 

Meisjes 

Verbaal 
Performaal 

i.Q. 
I.Q. 

I.Q. 
I.Q. 

N 

74 
75 

51 
51 

Endo
morfie 

- .06 
- .04 

.02 

.05 

Meso
morfie 

.09 

.15 

- .22 
- .10 

Ecto
morfie 

- .05 
- .09 

- .03 
- .01 

Gemiddelde 

98.4 
106.2 

98.9 
103.7 

SO 

11.5 
13.5 

11.3 
12.6 

Het totaal I.Q. bedroeg én voor de jongens én voor de meisjes: 102. 
Wanneer we, zoals gebruikelijk, het I.Q. tussen 95 en 105 als normaal-
middelmatig beschouwen, dan blijkt het gemiddelde totale I.Q. van de 
gehele groep binnen deze middelmaat te liggen. In vergelijking met het 
gemiddelde I.Q. dat Strijbos (1961) bij Haagse schoolgaande jongens (I.Q. 
106) en meisjes (I.Q. 102) met de vertaalde W.I.S.C. vaststelde, zijn de ver
schillen met onze resultaten voor wat betreft de jongens gering. Tussen de 
meisjes is er zelfs geen enkel verschil in intelligentieniveau. Wanneer we onze 
resultaten vergelijken met het gemiddelde I.Q. van 50, wegens dissociaal ge-
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drag geïnstitutionaliseerde pubers (gemiddeld I.Q. 93) dan zijn de jongens 
uit ons onderzoek in het voordeel voor wat betreft hun intellectuele ontwik
keling (Mik 1965). Deze gegevens zijn echter niet geheel vergelijkbaar omdat 
in dit onderzoek het I.Q. werd berekend op basis van 3 subtests van de G.I.T. 
In het verschil tussen de gemiddelde LQ.'s van beide onderzoeken kan men 
derhalve niet meer dan een aanduiding zien voor een iets betere ontwikkeling 
van de intelligentie bij de Raphaël-jongens. 
Uit de tabel blijkt dat het gemiddelde verbale I.Q. van de jongens en de 
meisjes weinig afwijkt van wat in het algemeen als gemiddeld of normaal-
middelmatig wordt beschouwd. Ook is er geen noemenswaardig verschil in 
de spreiding van de verbale resultaten tussen de jongens en de meisjes. Van 
betekenis lijkt ons de constatering dat een groep geïnstitutionaliseerde, 
moeilijk opvoedbare kinderen voor wat betreft de ontwikkeling van de 
intelligentie niet, of slechts in zeer geringe mate, afwijkt van het gemiddel
de van de eigen normale leeftijdsgroep. Vooral in verband met hun, in zo'n 
aanzienlijk percentage vastgestelde, verminderde schoolvorderingen, is 
deze conclusie van belang. Blijkbaar belemmeren of schaden de gedrags
stoornissen meer het aspect van de zogenaamde 'achievement" dan de 
kenmatige wijze van functioneren welke met H. A.W.I.K. wordt onderzocht 
Uit het onderzoek naar het verband tussen de intellectuele en morfologische 
variabelen blijkt het volgende. 

De samenhang tussen de primaire morfologische eigenschappen en de 
verbale en performale intelligentiequotiënten is, overeenkomstig onze ver
wachting, minimaal. Dit betekent dat er in onze groep over het algemeen 
blijkbaar geen samenhang bestaat tussen de kwalitatieve intelligentie-
structuur en de lichaamsbouw, noch tussen de totale resultaten van het 
verbale en performale intelligentie-onderzoek en de verschillende morfolo
gische variabelen. In het licht van de daarover verschenen publikaties (vide 
hoofdstuk V en VI) mogen deze gegevens geen verwondering wekken. 
Zelfs de in de literatuur vermelde zwakke of geringe samenhang tussen 
aspecten van de lichaamsbouw en de resultaten van intelligentie-onder
zoeken (e.g. Naccarati 1921, Paterson 1930, Child en Sheldon 1941, 
Sanford et al. 1943, Davidson et al. 1957, Haronian en Saunders 1967) 
kon in ons onderzoek niet worden bevestigd. Zoals eerder vermeld konden 
ook Van Meurs (1956), Strijbos (1961) en Musschoot (1963) geen samen
hang tussen deze variabelen bij kinderen uit het Nederlandse taalgebied 
constateren. Het onkritisch enthousiasme van Viola en Naccarati over de 
relatie tussen lichaamsbouw en intelligentie blijkt dus weinig reden van 
bestaan te hebben. Volgens Eysenck (1950) en 'Haronian en Saunders 
(1967) werden de statistische methoden en technieken in zulke onder
zoeken te weinig en niet steeds legitiem toegepast. 

Rest ons nog te vermelden dat het correlatie-onderzoek naar de samen-
hang tussen de scores voor de afzonderlijke items van de H.A.W.I.K. en de 

1 Onder 'achievement' wordt hier verstaan het leer-rendement of kortweg de school
vorderingen, gezien als leerprestaties. 
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variabelen van de lichaamsbouw in ons onderzoek zo gering bleken dat wij 

deze niet uitvoerig bespreken. Alle berekende correlaties tussen de 

H.A.W.I.K.-itemscores en de primaire componenten van de lichaamsbouw 

blijken in ons onderzoek niet hoger dan ± . 1 7 . 

Wel vermeldenswaard zijn enkele correlaties tussen de verbale en perfor-

male I.Q.'s enerzijds en sommige secundaire componenten van de 

lichaamsbouw anderzijds die in tabel 2 worden weergegeven. 

TABEL 2 

Correlaties tussen de secundaire morfologische componenten en de verbale en perfor
male I.Q. 's, gemeten met H.A. W.l.K. 

Jongens 

Verbaal I.Q. 
Performaal I.Q. 

Meisjes 

Verbaal I.Q. 
Performaal I.Q. 

ЛГ 

74 
75 

51 
51 

Dysplasie 

-.28 
-.18 

-.05 
-.01 

Gynandro-
morfie 

-.04 
-.03 

-.39 
-.34 

Texture 

.19 

.01 

-.06 
-.15 

Gemiddelde 

98.4 
106.2 

98.9 
103.7 

SD 

11.5 
13.5 

11.3 
12.6 

Uit de tabel blijkt een matige negatieve samenhang tussen het verbaal I.Q. 
van de jongens en de mate van dysplasie. Opvallend zijn verder de, voor 
deze zo verschillende aspecten, opmerkelijke correlaties bij de meisjes 
tussen gynandromorfie en hun verbale en performale I.Q.'s van respectie
velijk —.39 en —.34. Een en ander wijst er op dat moeilijk opvoedbare 
meisjes met jongensachtige kenmerken in de lichaamsbouw minder goede 
prestaties leveren bij het intelligentie-onderzoek dan meisjes die deze 
masculiene eigenschappen niet vertonen. Dit betekent niet dat gynandro-
morfe meisjes minder intelligent, maar misschien wel minder goed testbaar 
zouden zijn. Een bevredigende verklaring voor dit onverwachte verschijn
sel kunnen wij vanuit dit gedeelte van het onderzoek niet formuleren. Ook 
de vele publikaties op het gebied van de relatie tussen lichaamsbouw en 
intellectuele factoren bevatten, voorzover wij konden nagaan, geen in
spirerende aanknopingspunten die als voorlopige aanzet zouden kunnen 
dienen voor het formuleren van een wetenschappelijk acceptabel ant
woord. 

3. Covariatie tussen lichaamsbouw en gedragsbeoordeling 

a. Prealabele opmerkingen 

De in de natuurlijke omgeving verzamelde gedragsinformatie werd verkregen 

door middel van de gestandaardiseerde observatiemethode van Walker. De 

term 'natuurlijke omgeving' wordt hier uitdrukkelijk gebruikt in tegenstel-' 
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ling tot bijvoorbeeld de artificiële testsituatie. Met de gestandaardiseerde 
gedragsbeoordeling werd beoogd een zo adequaat mogelijke descriptieve 
registratie van waargenomen gedragskenmerken. Op de psychologische pro
blemen en de restricties die daarmee samenhangen hebben we eerder gewe
zen. Enkele praktische annotaties willen wij daaraan nog toevoegen. 
Bij het interpreteren van de resultaten van dit onderzoek moet rekening 
worden gehouden met het feit dat de morfologische variabelen vergeleken 
worden met de uitspraken van de observatoren over bepaalde fenotypische 
gedragseigenschappen van de observanten. De persoonlijkheidseigenschap
pen of gedragsaspecten die in het vervolg besproken worden zijn dus in 
feite de door de groepsleiding waargenomen en geïnterpreteerde zichtbare 
gedragingen. De gedragscategorieën of gesystematiseerde typologiseringen 
van gedragingen zijn te beschouwen als descriptieve en geïnterpreteerde 
uitspraken over de te beoordelen en gekwantificeerde fenotypische eigen
schappen. 

Wanneer er sprake is van een samenhang tussen aspecten van de lichaams
bouw en het gedrag dan bedoelen we met dit laatste de door de observa
toren gevormde visies en meningen over dat (gereduceerde) gedrag en niet 
de objectieve of concrete gedragsgegevens. Er zal dus a priori rekening 
gehouden moeten worden met de mogelijkheid dat de spreidingen niet 
uitsluitend door de feitelijke variatie tussen de kinderen zelf bepaald 
werden, maar ook door de wijze waarop de schaal werd gebruikt (vgl. Van 
de Geer 1963). Dit geldt onverminderd ook al hebben wij getracht deze 
moeilijkheid zoveel mogelijk te ondervangen door het samenstellen van 
een toelichting waarin iedere eigenschap zo univoque en inzichtelijk moge
lijk werd beschreven. 

Wanneer aan de gevonden waarden conclusies verbonden worden moet 
men wel in het oog houden dat, bij het beoordelen, een zekere aanpassing 
aan de groep ook een rol kan spelen (vgl. Wolff 1963, De Groot 1968). 
Met deze neiging van de beoordelaars om — op basis van ervaringen binnen 
de groep — eigen nonnen te hanteren (bekend als de ^Vet van 
Posthumus'), zal rekening gehouden moeten worden bij het interpreteren 
van de resultaten die besproken zullen worden. 

b. Procedure van informatiebewerking 
De kinderen werden door vier groepswerkers onafhankelijk beoordeeld op 
de eigenschapstermen van de 'Parents' Adjective Check List' van Walker. 
Overeenkomstig de instructie van Walker werd het gedrag beoordeeld op 
een vijf puntsschaal. 
De itemscores van iedere proefpersoon werden gemiddeld over de vier 
beoordelaars. 
Deze gemiddelde itemscores werden overeenkomstig de clusterindeling 
van Walker samengevoegd en gemiddeld tot clusterscores. 
De gemiddelden van de clusters werden voor de jongens en meisjes afzon
derlijk en voor de gehele groep berekend. 
Berekend werden verder de correlaties tussen de afzonderlijke primaire 
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morfologische variabelen: endo-, meso- en ectomorfie en de clusters van de 
gedragsschaal. 

Gezocht werd naar een eventuele samenhang tussen het tripartite somato-
type (de constellatie van de drie lichaamsbouwcomponenten) en de hoge 
en lage scores van de gedragsclusters. 
Correlaties werden berekend tussen de secundaire kenmerken van de 
lichaamsbouw en de gedragsbeoordeling. 
De matrix van de correlaties tussen de beoordelingen werd onderworpen 
aan een factoranalyse volgens de methode van de principale componenten. 
Er is een vergelijking uitgevoerd tussen de factorstructuren, gevonden bij 
het onderzoek van Walker en bij de Raphaël-groep2. 

4. Resultaten 

a. Gemiddelden van de clusterscores 
In tabel 3 worden voor iedere categorie de gemiddelden en de standaard
deviaties weergegeven, berekend over de jongens en meisjes afzonderlijk en 
over de gehele groep van 126 kinderen. Het theoretisch midden van de vijf
puntsschaal bedraagt 3.0. 

TABEL 3 

Gemiddelden en standaarddeviaties van de clusterscores, verkregen met de gedrags-
beoordelingsschaal van Walker. 

Jongens N=75 Meisjes N=51 Totaal N=126 
Cluster 

A Energiek, actief 
В Weetgierig, bedacht

zaam 
С Agressief, aan

matigend 
D Vreesachtig, bang 
E Sociaal, vriendelijk 
F Prikkelbaar, 

gespannen 
G Meewerkend, 

inschikkelijk 
H Opgewekt, opgeruimd, 

open 

Gemiddelde 

3.4 

3.4 

3.7 
3.1 
3.3 

3.6 

2.9 

3.4 

SD 

0.7 

0.6 

0.6 
0.6 
0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

Gemiddelde 

3.2 

3.2 

3.5 
3.2 
3.4 

3.3 

3.1 

3.4 

SD 

0.7 

0.6 

0.7 
0.6 
0.8 

0.7 

0.7 

0.6 

Gemiddelde 

3.3 

3.3 

3.6 
3.2 
3.3 

3.5 

3.0 

3.4 

SD 

0.7 

0.6 

0.7 
0.6 
0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

Deze berekende gemiddelden kunnen een aanwijzing zijn voor het feit, dat 
eigenschappen die duiden op een sterke geldingsdrang, bazigheid, vijandig
heid en dominant optreden, het meest van alle eigenschapstermen 

2 Aan Dr. R.N. Walker, die deze bewerking voor ons liet uitvoeren door het Yale 
Computer Center in New Haven, zeggen wij gaarne dank voor zijn royale medewerking. 
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zowel aan de jongens als aan de meisjes werden toegekend. De gemiddelde 
waarde van deze eigenschappen, samengevoegd in de hoofdkenmerken 
agressiviteit en aanmatigend gedrag (cluster C) bedraagt 3.6. Er blijken 
geen noemenswaardige interindividuele verschillen tussen de beoordeling 
van de jongens en de meisjes. Dit in tegenstelling tot de resultaten die Van 
Lieshout (1972) bij horende en dove kleuters vaststelde. Enigszins contras
terend met het bovenstaande is de beoordeling van eigenschappen die 
wijzen op: bereidwilligheid en tegemoetkomend zijn. De gemiddelde waar
den voor het gedragsaspect, gereduceerd tot de dimensie 'meewerkend en 
inschikkelijk' van cluster G is voor de beide seksen het laagst van alle 
hoofdkenmerken en bedraagt 3.0. 

De beoordelingsscores van deze beide gedragsaspecten zullen weinig ver
wondering wekken. Dit wordt ook door het in het dagelijkse leven waar
neembare gedrag gestaafd. Het gedrag van deze kinderen wordt namelijk 
gekenmerkt door de neiging om gauw tot de aanval over te gaan, conflic
ten uit te lokken en aanmatigend op te treden. Hun gebrek aan coöperatie 
en inschikkelijkheid, niet soepel zijn en het niet of slechts moeizaam 
kunnen accepteren van regels en normen (die thuis of in de geïnstitutiona
liseerde setting aan hen worden gesteld) is een substantieel kenmerk van 
hun non-conformerend gedrag. Grosso modo vertonen deze gemiddelden 
overeenkomst met die welke De Natris (1972) bij meisjes in een obser-
vatiehuis vaststelde, die beoordeeld werden met een gemodificeerde schaal 
van Cattell. 

De negatieve samenhang tussen cluster С en G in de beoordeling van 
moeilijk opvoedbare kinderen is wel begrijpelijk omdat het hier 'diffuge' 
eigenschappen betreft, die als incongruent ervaren worden. Het gedrag van 
moeilijk opvoedbare kinderen, die — al dan niet op basis van frustrerende 
ervaringen — een sterke geldingsdrang ontwikkelden, bemoeiingen van 
anderen niet kunnen verdragen en vlug opkomen voor hun eigen rechten, 
zal doorgaans niet gemakkelijk als sociaal aangepast in de zin van inschik
kelijk en soepel gewaardeerd worden 1 . De bevindingen van Walker (1962) 
bij het beoordelen van normale Amerikaanse kleuters wijzen in dezelfde 
richting. De dimensie 'coöperatie en inschikkelijkheid' bleek matig gecor
releerd met het aspect 'agressiviteit'. Het onwillige, niet-meewerkende 
kind werd, ook in dat onderzoek, door de leerkrachten beoordeeld als 
agressief en dominant. 

Met betrekking tot de intercorrelaties vermelden we nog de relatief hoge 
samenhang tussen de clusters E en H. Het is immers niet te verwonderen 
dat kinderen, die als sociaal en vriendelijk beoordeeld worden, ook als 
opgewekt, opgeruimd en open worden ervaren. 

Uit de berekende gemiddelde waarden voor de clusters blijkt vervolgens 
dat de waarde voor de gedragseigenschappen van cluster F, na cluster C, de 
hoogste is. Ook hierin kan men een bepaalde tendentie zien die voor dit 

Uit de correlatiematrix van intercorrelaties van de clusters blijkt een negatieve samen
hang tussen cluster С en G van —.50. Deze intercorrelaties staan vermeld in bijlage D in 
de appendix. 
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type kinderen wel begrijpelijk is. De emotionele onrust, labiliteit en 
wispelturigheid, geforceerdheid, ongeduld en humeurigheid suggereren een 
irritabel en gespannen gedragsbeeld. 
Met nadruk willen wij er op wijzen dat aan deze gemiddelde waarden geen 
absolute betekenis mag worden gehecht. Het gemiddelde wordt immers 
pedagogisch een valstrik wanneer het als een starre norm beschouwd 
wordt. Bij ontstentenis van een absolute schaal kan men in de gemiddelde 
waarden dan ook niet meer dan aanwijzingen zien. Gemiddelde waarden 
zijn anderzijds niet zonder belang, omdat men kinderen kan signaleren die 
boven, rond of onder de groepsgemiddelden worden gescoord. Deze 
signaalwaarde kan van praktisch belang zijn voor niet alleen de groeps-
werkers, maar deze informatie kan ook aanwijzingen opleveren voor de 
therapeutische disciplines. 

b. De factoranalyse 
Afhankelijk van de doelstelling van onderzoek worden er ten aanzien van 
het factoranalyseren zowel bedenkingen als voordelen aangevoerd. Vanuit 
de klinisch psychologische praktijk worden factoren vaak beschouwd als 
geabstraheerde, hypothetische reducties waarbij het caleidoscopisch gedrag 
van individuele personen verloren gaat. Door dit reductieproces, 
zo wordt gesteld, wordt de aspectenrijkdom van het gedrag in enkele 
dimensies gecomprimeerd. Dit nu kan een simplificatie van praktisch waar
devolle gegevens impliceren, waardoor de discriminantfunctie van het 
diagnostisch instrument afneemt. In de, in feite, nomothetische 
psychologie van Eysenck bijvoorbeeld wordt uitgegaan van dusdanige 
abstracties, dat het individu en de persoonlijkheid in laatste instantie niet 
meer zichtbaar zijn. Het uit enkele factoren samengestelde persoonlijk-
heidsbeeld is niet alleen een kunstprodukt, een artificiële creatie, maar het 
bezit bovendien weinig klinische nuttigheid in de benadering van individuen. 
In de klinische praktijk zijn juist de singuliere 'eigen-aardigheden' primair 
voorwerp van diagnostische kennis en/of behandeling. Bepaalde variabelen 
die beduidend boven of onder het middelmatige of gemiddelde uitsteken, de 
zogenaamde 'uitschieters', zijn voor bijvoorbeeld groepsonderzoek — waar
bij men algemene relaties wil aantonen — minder belangrijk. Want wanneer 
een dergelijke variabele in de factor is opgenomen wordt deze voor een groot 
deel genivelleerd. Maar wanneer men resultaten wil toepassen op individuele 
proefpersonen zijn dergelijke 'uitschieters' van groot belang en onmisbaar 
voor de praktijk. 

Van de andere kant mag men de praktische hanteerbaarheid van super
variabelen of factoren voor de gedragswetenschappen ook weer niet onder
schatten. Door reductie van een groter aantal variabelen — zoals bijvoor
beeld de clusters van een nog groter aantal gedragseigenschappen — tot een 
geringer aantal referentievariabelen, kunnen eventueel bepaalde grond
dimensies aangetoond worden, die het — door de beoordelaars geregistreer
de — gedrag beter kunnen verklaren. Daardoor krijgt men dus ook meer 
informatie over de intrarelaties, d.w.z. de onderlinge verwantschap van de 
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solitaire variabelen, die een rol spelen in het waargenomen gedrag. Vooral bij 
exploratief onderzoek en — zoals bij ons het geval is — wanneer er weinig 
bekend is over de relatieve relevantie van de gedragsclusters, is factoranalyse 
een geïndiceerde techniek (De Groot 1968). Informatie over de psychologi
sche relaties tussen de, arbitrair samengestelde, clusters van gedragseigen
schappen kan dus ook van praktisch belang zijn. 
Over de structurele relaties tussen de gedragsclusters kunnen ook de inter
correlaties van de clusters enige inlichtingen verschaffen. In de appendix 
hebben we deze voor de jongens en meisjes afzonderlijk opgenomen. Hier
uit blijkt dat van de 56 correlaties er 42 beneden .50 liggen. Geen van de 
correlaties bedraagt .80, de meeste liggen tussen .40 en .50. Zowel bij de 
jongens als de meisjes werd de grootste relatie vastgesteld tussen de 
clusters E (sociaal, vriendelijk) en H (opgewekt, open) nl. respectievelijk 
.77 en .79. Vervolgens tussen de clusters С (agressief, aanmatigend) en А 
(energiek, actief) van respectievelijk .68 en .67. Bij de meisjes blijkt er 
bovendien een sterk negatief verband tussen de clusters F (prikkelbaar, 
gespannen) en G (meewerkend, inschikkelijk) van —.70. 
Hieruit blijkt dat sommige gedragsvariabelen — hetgeen ook in andere 
gedragsstudies bij kinderen (vgl. Patterson et al. 1967) werd geconstateerd 
— een onderlinge afhankelijkheid vertonen, gebaseerd op een gemeen
schappelijke verwantschap. Deze onderlinge afhankelijkheid is — blijkens 
de genoemde correlaties — hoger dan men zou wensen en wel omdat 
daaruit blijkt dat de genoemde variabelen deels inhoudelijk hetzelfde 
'psychologisch gemeenschappelijke' meten. Van de andere kant blijken de 
betreffende variabelen ook weer niet identiek, zodat er nog een aanzien
lijke ruimte blijft bestaan voor een belangrijke differentiatie tussen de 
clusters. Praktisch betekent dit dat ook de hier vermelde afzonderlijke 
variabelen — ondanks een zekere onderlinge afhankelijkheid — specifieke, 
waardevolle informatie kunnen opleveren door een grotere variatiebreedte 
van gedragskenmerken. Op de vraag of aan deze geconstateerde afhan
kelijkheid eventueel een speciale of latente gedragsdispositie ten grondslag 
ligt kan een factoranalyse antwoord geven. 

Op de eerste plaats beogen we door middel van een factoranalyse niet 
over de waarde van de variabelen, maar over de relationele structuur van 
de clusters meer informatie te krijgen. Vervolgens kunnen we dan ook de 
door factoranalyse verkregen constellatie vergelijken met die welke door 
Walker werd gevonden. Dit is van belang omdat de eventuele factoren uit 
onze groep slechts betrekking hebben op het waargenomen gedrag van 
deze kinderen. Men kan in het algemeen wel veronderstellen dat in geheel 
andere groepen zich ook andere constellaties van factoren zullen voor
doen. Alleen daarom al leek het ons nuttig te factoranalyseren. 
De factoranalyse is uitgevoerd op de 8 clusters van de gedragsschaal waarvan 
de intercorrelaties werden berekend over 126 subjecten. De gebruikte 
methode was die van de principale componenten, waarmee 2 factoren 
werden verkregen. 
Het aantal factoren werd zodanig gekozen dat met een minimaal aantal 
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factoren zoveel mogelijk variantie verklaard werd. Dit resulteerde in een 

twee-factorenoplossing, die daarna varimax geroteerd werd op de Cambridge 

computer van de afdeling mathematische en statistische psychologie van het 

psychologisch laboratorium van de katholieke universiteit te Nijmegen. De 

gevonden resultaten staan vermeld in tabel 4. 

b 1. Bespreking van de resultaten van de factoranalyse op de gedragsbeoor-
delingsschaal van Walker4 

TABEL 4 

Resultaat van de factoranalyse, toegepast op de ctusterscores. 

Cluster 

A Energiek, actief 
В Weetgierig, bedacht

zaam 
С Agressief, aanmatigend 
D Vreesachtig, bang 
E Sociaal, vriendelijk 
К Prikkelbaar, gespannen 
G Meewerkend, inschik

kelijk 
H Opgewekt, opgeruimd, 

open 

Ongeroteerde factormatrix 
Factor I 

.84 

.05 

.77 
-.51 

.65 

.44 

-.48 

.71 

36% verklaar
de variantie 

Factor II 

-.05 

.50 
-.17 
-.28 

.54 
-.67 

.69 

.41 

22% verklaar
de variantie 

Gero teerde 
Factor I 

.71 

.29 

.59 
-.58 

.83 

.05 

-.09 

.81 

factormatrix 
Factor II 

-.45 

.42 
-.53 

.00 

.15 
-.80 

.84 

.01 

33% verklaar- 25% verklaar
de variantie de variantie 

Kr werden 2 factoren geëxtraheerd die samen 58% van de totale variantie 
verklaren. Wanneer wij de ladingspatronen inspecteren dan blijken de 
clusters E (sociaal, vriendelijk), H (opgewekt, open), A (energiek, actief) 
en С (agressief, aanmatigend) een hoge positieve lading te hebben, de 
cluster D (vreesachtig, bang) een sterke negatieve lading op de eerste 
factor, die 33% van de variantie verklaart. De andere factor wordt voor
namelijk bepaald door cluster F (gespannen en prikkelbaar) en С 
(agressief, aanmatigend) en anderzijds door cluster G (coöperatief, inschik
kelijk) en В (weetgierig, bedachtzaam), waardoor 25% van de variantie ver
klaard wordt. 

Hieruit kunnen wij concluderen dat het ladingspatroon ons wel inlichtingen 
bezorgt over de belangrijkste solitaire indicatoren, maar ook dat er tevens 
nog andere aspecten dan deze een rol spelen in het waargenomen gedrag van 
deze kinderen. 
Uitvoerig ingaan op de problemen die daarmee samenhangen, is hier niet 
op zijn plaats. Wel is het belangrijk zich hier nogmaals te realiseren dat 

De bespreking van de resultaten heeft betrekking op de geroteerde factormatrix. 
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wanneer we hier over het gedrag van de onderzochte kinderen spreken, 
bedoeld wordt wat Digman (1963) noemt: gedrag 'as filtered through a 
human data processing system'. Daarmee hangt volgens de auteur ook 
samen de vraag hoeveel covanantie 'is in the heads of the observers, or in 
the structure of the language which is an inevitable part of the data' (o.e. 
pag. 6). 

b 2 Interpretatie van de factoren 
Om verschillende redenen dient het identificeren en het benoemen van 
factoren steeds met de nodige prudentie en zuinigheid te gebeuren. Uit
gaande van de optredende factorladmgen tracht men zo goed mogelijk de 
identiteit van de psychologische verwantschap tussen de solitaire varia
belen vast te stellen. De interpretatie van de factoren is een tamelijk 
subjectieve aangelegenheid. 
Wanneer we de twee vectoren van correlatiecoefficienten nader be
schouwen dan blijken in factor I die gedragscategorieën het hoogst geladen, 
waarbij de sociale toewending en de affectieve aanspreekbaarheid en aan
passing centraal staan. De clusters E (sociaal en vriendelijk) en H (opge
wekt en open) zijn overtuigende indicatoren voor sociale betrokkenheid, 
positieve gevoelsexpressie, kortom voor een positieve communicatie met 
de omgeving. Tevens zijn ook de clusters A (energiek, actief) en С (agres
sief, aanmatigend) hoog geladen op factor I. Deze categorieën worden 
geacht gcdragseigenschappen te representeren die het aspect van activatie, 
exploratie en expansivitcit, kortom de aandrift en het dominante, agressief 
optreden betreffen, wat ook de negatieve lading van cluster D op deze 
factor verklaart. Daartegenover staat een gedragspatroon van faalangst, 
gauw ontmoedigd zijn, bezorgheid, gebrek aan zelfvertrouwen, zich niet 
geliefd voelen en teerhartigheid. Uitgaande van de connotatieve betekenis
sen van de eigenschapstermen kan factor I getypeerd worden als de 
dimensie van actieve sociale toewending, emotionele en actionele extra
versie versus introversie, inhibitie en passiviteit, l· actor I representeert een 
duidelijk beeld van participatie en actieve contactname versus reserve, 
terughoudendheid en isolatie. 

Voor de descriptieve benaming van factor II vinden we de belangrijkste 
aanknopingspunten m de hoge lading van cluster G (meewerkend, mschikke 
lijk) en В (weetgierig en bedachtzaam) enerzijds en de negatieve lading van 
cluster F (prikkelbaar en gespannen) en С (agressief, aanmatigend) ander
zijds. De m deze categorieën gecomprimeerde eigenschappen worden ken
merkend geacht voor een coöperatief, soepel, meegaand, toestaand en lege 
moetkomend gedrag, terwijl de items van cluster В een beeld van verhoogde 
oplettendheid en waakzaamheid vertegenwoordigen. Daartegenover staat 
het versatielc patroon, gekenmerkt door irritatie en geforcctrdheid, emotio 
nele onrust en instabiliteit en tevens ook door vijandigheid en veeleisend 
zijn. Deze eigenschappen kunnen geïnterpreteerd worden als aanwijzingen 
voor een gebrekkige beheersing en een wellicht daarmee samenhangende 
wijze van zclfdefensiv itcit in de vorm van afweer of verdediging. De persoon-
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lijkheidsdimensie voorgesteld door factor II wordt gekenmerkt door onge
duld versus meegaand-zijn, door intolerantie versus compassie. Als geheel 
willen we factor II globaal aanduiden met de benaming: stabiliteit of contro
le versus irritabiliteit en geforceerdheid. 

b 3. Vergelijking van twee factoranalyses 

De clusterscores van 61 Amerikaanse jongens en 45 meisjes die in de 
leeftijd van 21/4 tot 5 jaar door hun ouders werden beoordeeld, werden 
alsnog aan factoranalyse onderworpen. Om meer inzicht te kunnen ver
krijgen in het verband tussen de originele en de vertaalde schaal vergelijken 
wij de factorladingen van twee geëxtraheerde factoren bij Amerikaanse 
kleuters en de Nederlandse kinderen uit ons onderzoek. In tabel 5 worden de 
ladingen op de geroteerde factoren weergegeven. 

TABEL 5 

Vergelijking van twee factoranalyses, toegepast op de groep kleuters uit het onderzoek 
van Walker (1963) en de groep Raphael-kinderen. 

Walker Raphael 
Cluster 

A Energiek, actief 
В Weetgierig, bedachtzaam 
С Agressief, aanmatigend 
D Vreesachtig, bang 
E Sociaal, vriendelijk. 
F Prikkelbaar, gespannen 
G Meewerkend, inschik

kelijk 

H Opgewekt, opgeruimd, 
open 

Factor I 

.67 

.31 

.37 
-.66 

.73 
-.10 

.19 

.88 

Factor Π 

-.49 
.02 

-.57 
-.32 
-.10 
-.86 

.73 

.09 

Factor I 

.71 

.29 

.59 
-.58 

.83 

.05 

-.09 

.81 

Factor II 

-.45 
.42 

-.53 
.00 
.15 

-.80 

.84 

.01 

Wanneer wij de factorladingen overzien dan blijken de nagenoeg gelijke 
resultaten van de beide onderzoeken indrukwekkend. Zeker als wij daarbij 
bedenken dat én de subjecten én de beoordelaars in beide onderzoeken zo 
verschillend zijn. 

De gelijkvormigheid van de resultaten van de twee verschillende onder
zoeken is nog meer sprekend, wanneer we de factorladingen door middel 
van een grafische voorstelling visueel presenteren. Hierbij stellen de twee 
coördinaten de beide factoren voor die uit de factoranalyse resulteerden. 
De ordinaat stelt factor I, de abscis factor II voor. De twee coördinaten 
snijden elkaar loodrecht in een punt 0, waardoor het gevormde vlak in 4 
kwadranten wordt verdeeld. In het door de cartesische coördinaten ver
deelde vlak kan — door telling op de abscis en de ordinaat — iedere cluster 
gelokaliseerd worden overeenkomstig de projectie op deze coördinaten. In 
figuur 1 worden de constellaties van de factoren uit de twee onderzoeken 
gepresenteerd. 
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Δ Walker: Clusterscores van de gedragsbeoordelingsschaal bij 106 Amerikaanse kin

deren van 2-4 jaar. 
* Raphael: Clusterscores van de gedragsbeoordelingsschaal bij 126 Nederlandse kin

deren van 6-14 jaar. 

Figuur 1. Visuele voorstelling van de resultaten van de factoranalyses van het onder
zoek van Walker (1963) en ons onderzoek. 

Slechts zijdelings willen we opmerken dat de configuratie van de cluster

scores, zowel uit het onderzoek van Walker als uit ons onderzoek, een 

twee-dimensionale structuur in de data suggereert. Bij nader toezien 

blijken de punten namelijk half-cirkelvormig in het vlak opgesteld. Het is 

echter ook mogelijk dat de data een uni-dimensionale structuur vormen. 

De relaties tussen de gcdragsclusters zouden dan ook anders gedefinieerd 

moeten worden terwijl er bovendien een ander data-model noodzakelijk 

zou zijn. Het geometrisch model dat Roskam (1968) voorstelt voorziet in 

die mogelijkheid. Een dergelijke uni-dimensionale rangschikking van de 

clusters wordt dan verkregen door de uiteinden van de — denkbeeldige — 

halve cirkel (die door de clusters gevormd wordt) d.w.z. de clusters F: 

prikkelbaar, gespannen en D: vreesachtig, bang, recht te trekken tot één 
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strakke lijn. Welke uiteinden men daarvoor kiest is uiteraard arbitrair, 
maar wel afhankelijk van de interpretatie. In ons geval imponeren de 
clusters F en D duidelijk als extremen. 

Inspectie van de grafische voorstelling van beide onderzoeken toont helder 
de duidelijke verwantschap aan tussen de factoren uit ons onderzoek en 
die welke Walker vond bij de door hun ouders geobserveerde Amerikaanse 
— normale — kleuters. 
Om de overeenkomst tussen deze 2 factorstructuren na te gaan werd nog 
een congruentie rotatie uitgevoerd met de factorstructuur van Walker als 
criterium. De congruentiecoëfficiënt was .86, hetgeen zeer hoog is en wijst 
op een hoge mate van convergerende validiteit tussen de beide onderzoeks
technieken. 

Uit de vergelijking van de twee factoranalyses kan het volgende gecon
cludeerd worden. Er is een grote overeenstemming tussen de twee ge
vonden factoren en de factorstructuren, gezien de constantheid van de 
factorencompositie, welke uit de nagenoeg gelijke ladingen van de ver
schillende clusters op de twee factoren blijkt. Ook wanneer wij de kwanti
teit verklaarde variantie van de factoren uit de twee verschillende onder
zoeken vergelijken blijkt de constantie van de prioriteit van de factoren 
nagenoeg gelijk. In eerste instantie wijzen deze verwante resultaten bij 
Amerikaanse en Nederlandse kinderen op transculturele validiteit van deze 
beoordelingsschaal. Bovendien blijkt er een interpersonale invariantie van 
de twee factoren tussen twee verschillende leeftijdsgroepen. Ten slotte 
bestaat er een grote verwantschap tussen de door Walker verkregen 
factoren bij de observatie van 'home behavior' van normale kinderen, 
beoordeeld door hun moeders, en het door groepswerkers beoordeelde 
gedrag van kinderen met gedragsstoornissen, opgenomen in een instituut 
voor residentiële behandeling. Dit betekent dat er ook van een grote trans-
situationele verwantschap van de schaal gesproken kan worden. Op grond 
van deze methode-overeenkomst mogen we aannemen dat de gedrags
variabelen, gemeten met onze vertaalde en gemodificeerde schaal, dezelfde 
trekken meten en eveneens in staat zijn om verschillende gedragsdimensies 
te discrimineren tussen groepen kinderen met verschillen in lichaamsbouw. 
Samenvattend mogen wij stellen dat de factoranalyse waardevolle infor
matie heeft opgeleverd met betrekking tot de gcdragsbeoordelingsschaal 
omdat de gevonden factoren voldoen aan de eis van vergelijkbaarheid, 
waarvan én de relevantie én de betrouwbaarheid van de factoren afhan
kelijk zijn. Het factorpatroon toont een goede consistentie, terwijl de 
twee onafhankelijke gronddimensies statistisch en inhoudelijk zinvol ge
noemd kunnen worden. 

Wanneer wij de voor- en nadelen van de praktische bruikbaarheid van de 8 
clusters en de twee gevonden factoren afwegen dan prefereren wij voor de 
dagelijkse praktijk stellig het hanteren van het 'multi-factor'-persoonlijk-
heidsmodel om de volgende redenen. 

1. Het hanteren van twee, uit onderlinge correlaties verkregen, factoren stelt 
ons niet in staat om het complexe netwerk van de samenhangende persoon-
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lijkheidsdimensies in zijn geheel te overzien, zodat de aspectenrijkdom van 
het gedrag én de discriminantiefunctie van de gedragsschaal teloorgaan. 
2. Zowel voor de diagnostische praktijk als voor research is een gedrags
analyse in 8 variabelen van meer praktisch belang door de grotere variatie-
breedte van gedragskenmerken. Omdat de factoren slechts 58% van de 
variantie verklaren, is de resterende eigen variantie van de afzonderlijke 
gedragsvariabelen van zodanig informatief belang, dat zij voor de indivi
duele diagnostiek niet gemist kan worden. Wel moet opgemerkt worden 
dat de waarde hiervan mede afhankelijk is van onder meer de training van 
de observatoren en de objectiviteit van de schaal. 

Op grond van de resultaten van vier factoranalytische onderzoeken, toege
past op kinderpsychologische gedragsbeoordelingsschalen — inclusief de 
'Parents' Adjective Check List' van Walker — pleit ookDigman (1963) voor 
het gebruik van een méér-factorenmodel in de vorm van 7 of 8 goed gefun
deerde clusters. 

c. De clusterscores en de primaire morfologische variabelen 
De correlaties tussen de acht clusterscores en de primaire componenten: 
endomorfie, mesomorfie en ectomorfie worden gepresenteerd in tabel 6. 

TABEL 6 

Correlaties tussen de primaire morfologische componenten en de clusterscores van de 
gedragsschaal van Walker. 

Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

Cluster 

A Energiek, actief 
В Weetgierig, bedacht

zaam 
С Agressief, aan

matigend 
D Vreesachtig, bang 
E Sociaal, vriendelijk 
F Prikkelbaar, gespannen 
G Meewerkend, 

inschikkelijk 
H Opgewekt, opgeruimd, 

open 

Endo
morfie 

-.04 

.09 

.11 
-.09 

.31 
-.19 

.00 

.17 

Meso
morfie 

.63 

-.07 

.41 
-.45 

.23 

.10 

-.28 

.32 

Ecto
morfie 

-.35 

-.05 

-.30 
.41 

-.46 
.18 

.12 

-.43 

Endo
morfie 

-.05 

-.06 

-.04 
-.16 

.12 
-.12 

-.18 

.04 

Meso
morfie 

.54 

-.11 

.38 
-.05 

.06 

.47 

-.33 

.18 

Ecto
morfie 

-.31 

.02 

-.29 
.15 

-.17 
-.16 

.27 

-.25 

De variabelen mesomorfie en ectomorfie blijken het meest, endomorfie 
het minst met de gcdragsdimensies te correleren. De hoogste correlaties 
worden aangetroffen tussen de gedragsvariabelen en de mesomorfe com
ponent. Dit geldt zowel voor de jongens als voor de meisjes. Bij de meisjes 
is de covariatie tussen de gedragsclusters en de endomorfie nog geringer 
dan bij de jongens. 
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De mate van samenhang komt nog duidelijker tot uiting in de visuele 
voorstelling van tabel 6, weergegeven in de diagrammen van de figuren 2, 3 
en 4. 
Wat de samenhang van de variabelen betreft blijken de mesomorfe jongens 
in hoge mate beoordeeld te worden als energiek en actief, niet angstig en 
bang, maar agressief en aanmatigend. De mesomorfe jongens tenderen 
verder naar een meer opgewekt, open, sociaal en vriendelijk gedrag, maar 
worden beoordeeld als minder coöperatief en inschikkelijk. 
De mesomorfe meisjes werden in de gedragsobservatie eveneens ervaren als 
energiek en actief, agressief en aanmatigend, niet meewerkend en inschik
kelijk, maar meer prikkelbaar en gespannen en minder opgewekt en open 
dan de mesomorfe jongens. 

De aan ectomorfe jongens toegekende eigenschappen geven tezamen het 
beeld van een actioneel ingehouden en emotioneel gereserveerd, geremd 
gedrag. Deze jongens verschijnen vanuit de observatie als niet sociaal, 
gedistantieerd, onvriendelijk, somber gestemd, gesloten en vreesachtig. Ze 
tenderen naar een weinig energiek, niet agressief-dominant gedrag. 
De eigenschapstermen toegekend aan de ectomorfe meisjes suggereren 
tezamen het beeld van een inactief, niet dominerend kind met geringe 
geldingsdrang dat weinig opkomt voor zijn eigen rechten. Er bestaat een 
tendens om deze meisjes als tegemoetkomend en meewerkend en hun 
gestemdheid als bezorgd en somber te beoordelen. 
Het aantal belangrijke correlaties tussen de toegekende eigenschapstermen 
en de endomorfe component is in de groep jongens zeer gering en bij de 
meisjes zelfs nihil. Alleen tussen het gedragsaspect 'sociaal en vriendelijk' 
(cluster E) en de variabele endomorfie van de jongens bestaat er een 
samenhang. 
Het geringe aantal correlaties tussen endomorfie en gedragsaspecten in ons 
onderzoek is mogelijk ook verklaarbaar vanuit het feit dat de weinige 
endomorfen die in ons onderzoek voorkomen (vide hoofdstuk Vili) zoge
naamde 'gebalanceerde' somatotypen zijn. Dit betekent dat de lichaams
bouw wel gekenmerkt wordt door een prominente endomorfie maar 
tevens ook door een belangrijke intensiteitsgraad van de mesomorfe com
ponent. Deze parafrase lijkt ons van belang tegen de achtergrond van 
Sheldon's opvatting van het tripartite somatotype waarop wij later nog 
zullen terugkomen. 
Dat de variabele endomorfie weinig samenhang vertoont met de beoordeelde 
gedragsaspecten van geïnstitutionaliseerde, moeilijk opvoedbare kinderen is 
o.i. niet te verwonderen. Endomorfe kinderen (met weinig mesomorfie en 
ectomorfie) die, om in termen van Sheldon te spreken, een overwegend vis-
cerotoon gedrag vertonen, worden gekenmerkt door een positief sociale 
instelling, zijn gemakkelijk in de omgang, beminnelijk en vriendelijk, coöpe
ratief en inschikkelijk, opgewekt en open, ontspannen en verdraagzaam enz. 
Zulke, gemakkelijk opvoedbare, kinderen komen uiteraard niet in een der
gelijk behandelingsinstituut. De weinige 'zuivere' endomorfe kinderen die er 
wel komen vertonen een gedrag dat duidelijk afwijkt van wat gewoonlijk bij 
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Cluster Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

A: Energiek 

Β· Weetgierig 

С: Agressief 

D: Vreesachtig 

E: Sociaal 

F: Prikkelbaar 

G. Meewerkend 

H. Opgewerkt 

.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 

«s l iguur 2. Grafische weergave van de correlaties van de clusterscores met endomorfie. 



Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

Η· Opgewekt 

-.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 

Figuur 3. Grafische weergave van de correlaties van de clustcrscores met mesomorfie. 



Cluster Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

H: Opgewekt 

-.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 

¡S Figuur 4. Grafische weergave van de correlaties van de clusterscores met ectomorfie. 



kinderen met deze lichaamsbouw als gedrag optreedt. Bij de bestudering van 
de voorgeschiedenis van deze kinderen wordt men getroffen door de gepro
longeerde frustraties in de vroege jeugd, óf door een langdurige stress-situatie 
tengevolge van scheiding van de ouders, óf door permanent onbegrip van hun 
opvoeders waardoor een moeilijk te corrigeren gedrag werd ontwikkeld. 
Niet alleen de studies van vooral Spitz (1945), Goldfarb (1943, 1947) en 
Sullivan (1953), maar ook de beschikbare katamnestische gegevens van de 
endomorfe kinderen, laten daarover geen twijfel bestaan. Ook uit de 
praktijk is ons gebleken dat de kinderen die doorgaans door hun ouders en 
opvoeders ervaren worden als on of slecht aangepast — wat daar dan ook 
onder verstaan wordt — grotendeels ook een zwakke endomorfe com
ponent be¿itten. Helwig (1948) wijst m dit verband ook op het opvallend 
geringe aantal viscerotonen onder de slecht aangepasten. Van Meurs 
(1956) is van mening dat 'het pykmsche kind door zijn grote sociale en 
affectieve aanpassmgsmogehjkheden zelden klachten vertoont die aan
leiding geven tot een onderzoek aan het Medisch Paedagogisch Bureau'. 
Voor wat ons materiaal betreft lijkt ons deze psychologische verklaring 
wel aannemelijk. 

Los van deze interpretatie blijkt overigens dat ook door andere auteurs 
analoge onderzoeksresultaten werden vastgesteld. Zo vermeldt Child 
(1950) de minste significante correlaties geconstateerd te hebben tussen 
endomorfie en de resultaten van een zelfbeoordelingsschaal bij mannelijke 
'college'-studenten Ook bij dit onderzoek bleek de mesomorfe com
ponent het meest gerelateerd met de zelf toegekende gedragscigenschap-
pen. In een soortgelijk onderzoek gebaseerd op Kretschmer's typologie 
vond Cabot (1938) al de hoogste correlaties tussen de musculaire, atleto-
some lichaamsbouw en gedragsvariabelen bij jongens van de 'senior high 
school'. Hanley (1951) kwam bij het onderzoek van 'junior high school' 
jongens tot dezelfde bevindingen. Walker (1962, 1963) ten slotte vond én 
met zijn 'Nursery School Teachers' Ratings' én met de 'Parents' Adjective 
Check List' analoge resultaten. 

Een duidelijk verschil tussen de bevindingen van Walker en onze resultaten 
betreft cluster E (sociaal, vriendelijk). De endomorfe mannelijke kleuters 
werden noch door hun leerkrachten, noch door hun ouders als sociaal, 
vriendelijk beoordeeld, hetgeen enigszins in tegenstelling is tot de 
endomorfe jongens uit ons onderzoek. Bij de jongens stelden wij hogere 
correlaties vast tussen de primaire morfologische componenten en de 
beoordelingen op cluster A (energie en actiMtcit) dan op С (agressief, 
aanmatigend gedrag) in tegenstelling met de bevindingen van Walker 
(1962). Dit gegeven wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de 
jongens van de Raphael groep over het algemeen agressief zijn, waardoor 
de 'range' van agressiviteit ook beperkter wordt. Dit impliceert een 
restrictie van vanantie, waardoor ook lagere correlaties ontstaan. 
Uit dit correlatie-onderzoek kan geconcludeerd worden dat in ons onder
zoek de afzonderlijke primaire variabelen van de lichaamsbouw covaneren 
met een aantal gedragsbeoordehngsaspectcn bij jongens en meisjes. De 
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mate van deze relaties is aanzienlijk geringer dan die Sheldon heeft ver
meld over zijn onderzoek van volwassenen. De mate van samenhang is 
echter belangrijk groter dan die welke in vergelijkbare analoge onderzoeken 
bij jeugdigen door Child (1950), bij kleuters door Walker (1963), bij jongens 
van het middelbaar onderwijs door Musschoot (1963) en bij astmapatiënten 
van ± 13 jaar door Van Osch ( 196 8) werd geconstateerd. De verklaring hier
voor is mogelijk gelegen in het feit dat de eigenschapstermen in boven
genoemde onderzoeken niet werden gedefinieerd waardoor de trekken niet 
steeds eensluidend door de beoordelaars werden opgevat. 

ά Gedragsbeoordeling van kinderen met extreme morfologische variabelen 
De covariatie tussen de toegekende gedrags- en vormeigenschappen kan, 
met het oog op eventuele praktische gevolgtrekkingen van de in de vorige 
paragraaf beschreven correlaties, nog op een meer sprekende wijze worden 
aangetoond. Om na te gaan in hoeverre de geconstateerde correlaties van 
betekenis zijn en dus om te onderzoeken of de vastgestelde samenhang 
veroorzaakt wordt door de proefpersonen met hoge of lage waarderingen 
voor de variabelen van de lichaamsbouw, hebben we de scores van de 
gedragsbeoordeling van de kinderen, die duidelijk hoog en laag getaxeerd 
werden voor de primaire morfologische componenten, nader bestudeerd. 
Het wezen van de correlaties wordt immers niet bepaald door de 'middel
maat ' maar door het samengaan van de extremen. 

Uit de tabel van de frequentiedistributie werden voor iedere morfolo
gische component zogenaamde 'extreme' groepen gerubriceerd in twee 
categorieën 'laag' en 'hoog', afzonderlijk voor jongens en meisjes. Tot de 
categorie 'laag' rekenen we de kinderen met lage waarderingen voor één 
van de primaire componenten. Tot de categorie 'hoog' behoren de kin
deren met een hoge intensiteitsgraad voor de primaire variabelen van de 
lichaamsbouw. Deze twee groepen werden samengesteld door de 
frequentiedistributies te inspecteren en de 'kop en staart'-groepen, die 
ongeveer 1/4 tot 1/3 van de subjecten bevatten, te separeren (vide hoofd
stuk VIII, tabel 1). Vervolgens hebben we de percentages berekend van de 
kinderen behorend tot de 'extreme' groepen die hoger dan gemiddeld op 
de gedragsdimensies werden beoordeeld. In tabel 7 worden deze percen
tages weergegeven. 

Zoals verwacht kon worden is er een duidelijke overeenkomst tussen de 
contrasterende groepen en de geconstateerde correlaties. Daarnaast zijn er 
echter ook verschillen wanneer men de tabellen 6 en 7 nauwkeurig ver
gelijkt. 
Wat de endomorfie betreft bleek uit tabel 6 slechts een zinvolle correlatie 
van .31 met cluster E 'sociaal, vriendelijk'; uit tabel 7 blijkt dat deze 
samenhang bepaald wordt doordat jongens met een lage endomorfiescore 
ook laag gescoord werden op de dimensie sociale tocwending. Uit tabel 7 
blijkt niet dat jongens met veel endomorfie ook hoog gewaardeerd werden 
op deze cluster. Instructief komt dit verschil, evenals dat van de clusters E 

193 



TABEL 7 

Percentages van de extreme groepen die op de gedragsclusters hoger dan het gemiddelde 
scoren. 

Jongens Meisjes 
Endo- Meso- Edo- Endo- Meso- Ecto-
morfie morfie morfie morfie morfie morfie 
laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog laag hoog 
l-2'Л 4-7 1-3 4'/2-7 1-3 4'A-7 1-3 4¡6-7 l-ZVz 4-7 Ι-Ι'Δ 4,/г-7 

Ν 

Cluster 

A Energiek 
В Weetgierig 
С Agressief 
D Vreesachtig 
E Sociaal 
F Prikkelbaar 

21 

% 

52 
50 
38 
48 
33 
52 

G Meewerkend 57 
H Opgewekt 38 

21 

% 

43 
53 
62 
38 
57 
57 
57 
57 

21 

% 

10 
55 
24 
76 
19 
52 
67 
38 

22 

% 

82 
45 
68 
18 
50 
55 
41 
64 

29 

% 

55 
50 
59 
28 
59 
41 
52 
69 

21 

% 

19 
52 
33 
67 
19 
57 
57 
38 

8 

7o 

50 
50 
63 
63 
63 
75 
50 
38 

15 

% 

33 
53 
40 
47 
67 
53 
33 
40 

15 

% 

27 
60 
40 
47 
60 
33 
47 
40 

13 

% 

77 
62 
77 
38 
46 
85 
38 
62 

15 

% 

47 
53 
67 
33 
67 
67 
40 
53 

17 

% 

29 
53 
41 
47 
59 
47 
65 
41 

(sociaal, vriendelijk) en H (opgewekt, open) in de visuele voorstelling van de 
staafdiagrammen tot uiting (figuren 5, 6 en 7). 

Wat de mesomorfie betreft is er een duidelijk parallellisme met de corre
laties tussen de variabelen uit tabel 6. De jongens hoog gescoord op de 
clusters: energiek (A), agressief (C), sociaal (E) en opgewekt (H) blijken 
veel meer te behoren tot de groep met hoge taxatie voor de tweede com
ponent. Voor wat cluster A (activiteit) betreft blijkt uit tabel 7 dat de 
hoge correlatie met mesomorfie (.63) duidt op een meer algemene samen
hang tussen deze beide variabelen. Er werden slechts 10% hoog gewaar
deerd voor activiteit in de extreem lage en 82% in de extreem hoge 
mesomorfe groep. Voor cluster E (sociaal, vriendelijk) geldt een dergelijke 
algemene samenhang echter niet. Uit tabel 7 blijkt immers dat de corre
latie met mesomorfie (.23) voornamelijk wordt veroorzaakt in de groep 
met een geringe mesomorfe component. In de groep met hoge waardering 
voor mesomorfie is er geen verband met het gedragsaspect van cluster E. 
De jongens met een hoge score voor vreesachtigheid (cluster D) en 
coöperatie (cluster G) zijn veel talrijker in de groep met geringe meso
morfie vertegenwoordigd. 

De vergelijking van de extreme groepen bij de meisjes geeft over het 
algemeen een beeld analoog aan dat van de jongens. Een belangrijke uit
zondering daarop maken de meisjes met hoge scores voor cluster F (prik
kelbaar, gespannen) die in een veel hoger percentage worden aangetroffen 
in de groep met hoge mesomorfiewaardering, dan in die met lage taxaties. 
Ten slotte, wat de ectomorfie betreft, differentiëren de extreme groepen 
parallel met de correlaties van de variabelen in tabel 6. De jongens die laag 
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Cluster 

A Energiek 

Jongens 
l _ l lage score voor endomofie (N=21) 

• I hoge score voor endomorfie (N=21) 
Meisjes 

l _ l lage score voor endomorfie (N=8) 

^ 1 hoge score voor endomorfie (N=15) 

G Meewerkend 

H Opgewekt 

Percentages 
hoger dan het 
gemiddelde 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

i- Figuur 5 Visuele voorstelling van de gevonden percentages bij hoog en laag op 
u> endomorfie getaxeerde kinderen, die op de gedragsclusters hoger dan het gemiddelde 



Cluster 

Λ: Energiek 

В: Weetgierig 

С: Agressief 

D: Vreesachtig 

E: Sociaal 

F: Prikkelbaar 

G: Meewerkend 

H: Opgewekt 

Percentages 
hoger dan het 
gemiddelde: 

Jongens 

l_J lage score voor mesomorfie (N-21) 

hoge score voor mesomorfie (N-22) 
Meisjes 

I I lage score voor mesomorfie (N-15) 

^ 1 hoge score voor mesomorfie (N=13) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Figuur 6. Visuele voorstelling van de gevonden percentages bij hoog en laag op 

mesormorfie getaxeerde kinderen, die op de gedragsclusters hoger dan het gemiddelde 



Cluster 

A Energiek 

В Weetgierig 

С. Agressief 

D· Vreesachtig 

£: Sociaal 

F: Prikkelbaar 

G. Meewerkend 

H. Opgewekt 

Percentages 
hoger dan het 
gemiddelde: 

Jongens 

' ' lage score voor ectomorfie (N=29) 

^ 1 hoge score voor ectomorfie (N=21) 
Meisjes 

I—I lage score voor ectomorfie (N=15) 

H hoge score voor ectomorfie (N=17) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Figuur 7. Visuele voorstelling van de gevonden percentages bij hoog en laag op 

ectomorfie getaxeerde kinderen, die op de gedragsclusters hoger dan het gemiddelde 

scoren. 



en hoog getaxeerd werden voor de variabele ectomorfie vertonen duide
lijke verschillen op de gedragsbeoordelingsschaal voor wat betreft de 
dimensies van cluster A (activiteit), С (agressief en dominant optreden), D 
(vreesachtigheid), E (sociale toewending) en H (opgewektheid, openheid). 
Tussen de groepen laag en hoog op ectomorfie gescoorde meisjes zijn de ver
schillen voor wat betreft de aspecten agressiviteit (C), coöperatie (G), prik
kelbaar en geforceerd zijn (F), het meest sprekend. 
Ondanks het feit dat de groepen die we in dit classificatiesysteem ver
geleken hebben klein zijn, blijken ze toch duidelijk te differentiëren. De 
gedragscategorieën: activiteit, dominant en agressief gedrag, vreesachtig
heid, sociale toewending en het emotioneel-expressieve aspect, suggereren 
treffende verschillen in de gedragsbeoordeling van kinderen met 'extreme' 
lichaamsbouwkenmerken. 

e. Samenhang tussen de gedragsbeoordeling en de secundaire morfolo
gische componenten 
In het vorige hoofdstuk bespraken wij enkele problemen, inherent aan de 
meetmethodiek van de accessoire morfologische kenmerken, die de regi-
streerbaarheid bemoeilijken. In ons onderzoek werden desondanks enkele 
correlerende variabelen gevonden, wat de secundaire componenten ook 
betekenen. In tabel 8 wordt de mate van samenhang tussen deze secundaire 
kenmerken en de toegekende gedragseigenschappen weergegeven. 
In de figuren 8, 9 en 10 worden de correlaties visueel voorgesteld. In de 
bespreking verwaarlozen we de correlaties lager dan .20 omdat deze niet 
op een feitelijke samenhang wijzen. 

TABEL 8 

Correlaties tussen de scores van de secundaire morfologische componenten en de clus-
terscores van de gedragsschaal van Walker. 

Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

Dys- Gynan- Texture Dys- Gynan- Texture 
Cluster plaste dro- plaste dro-

morfie morfie 

A Energiek, actief 
В Weetgierig, bedacht

zaam 
С Agressief, aanmati

gend 
D Vreesachtig, bang 
E Sociaal, vriendelijk 
F Prikkelbaar, gespan

nen 
G Meewerkend, 

Inschikkelijk 
H Opgewekt, opgeruimd, 

open 

-.23 

-.11 

-.12 
.31 

-.25 

.14 

-.05 

-.24 

-.19 

- .03 

.04 

.26 
-.12 

.22 

-.09 

-.12 

.33 

.16 

.18 
-.26 

.26 

-.12 

-.02 

.28 

-.44 

-.10 

- .23 
.01 

-.15 

-.24 

.11 

-.27 

.02 

-.04 

.16 
-.09 

.15 

.19 

-.18 

.05 

.31 

-.05 

.21 
-.13 

.19 

.19 

-.15 

.21 

198 



Cluster Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

Λ: Energiek 

В: Weetgierig 

С: Agressief 

O: Vreesachtig 

E: Зосіалі 

F: Prikkelbaar 

G: Meewerkend 

H: Opgewekt 

-.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 

Figuur 8. Visuele voorstelling van de correlaties tussen de clusterscores en dysplasie. 



g Cluster Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

A: Energiek 

В: Weetgierig 

С: Agressief 

D: Vreesachtig 

£: Sociaal 

F: Prikkelbaar 

G: Meewerkend 

H: Opgewekt 

.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 

Figuur 9. Visuele voorstelling van de correlaties tussen de clusterscores en gynandromorfie. 



Cluster Jongens (N=75) Meisjes (N=51) 

Λ: Energiek 

В. Weetgierig 

С: Agressief 

D: Vreesachtig 

E. Sociaal 

F: Prikkelbaar 

G: Meewerkend 

H: Opgewekt 

-.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 .00 .10 .20 .30 . .40 .50 .60 

Figuur 10. Visuele voorstelling van de correlaties tussen de clusterscores en texture. 



Bij nadere inspectie van de tabel en de figuren vallen enkele punten direct 
in het oog. Op de eerste plaats is er een tendentie van positieve correlaties 
tussen texture en de gedragsclusters en voorts een tendentie van negatieve 
correlaties tussen dysplasie en de gedragsaspecten. Dit geldt zowel voor de 
jongens als voor de meisjes. Vervolgens is de mate waarin gynandromorfie 
correspondeert met de beoordeelde persoonlijkheidskarakteristieken in 
het algemeen geringer dan van de beide andere accessoire kenmerken. Bij 
de jongens zijn er slechts twee correlaties boven .20; bij de meisjes wordt 
dit niveau zelfs niet bereikt. Of en in hoeverre dit samenhangt met de 
extra moeilijkheid om bij kinderen — en vooral bij meisjes — de mate van 
gynandromorfie juist te taxeren, mede als gevolg van de onvoltooide 
geslachtelijke rijping en het nog geheel of gedeeltelijk afwezig zijn van 
pubes- en overige terminaalbeharing, is moeilijk aan te tonen. De ons 
meegedeelde ervaringen van experts — Alexander en Walker — wijzen 
echter op aanvaardbare argumenten voor deze assumptie. 
In de tabellen 9, 10 en 11 wordt de samenhang tussen de secundaire 
morfologische componenten en de clusterscores weergegeven aan de hand 
van viervelders. 

e 1. Dysplasie: 

Wanneer wij de correlatiecoëfficiënten met behulp van tabel 9 verder 
analyseren dan blijkt, wat de dysplasie betreft, onder meer het volgende. 
Bij de jongens is er een positieve samenhang tussen de mate van dysplas
tische kenmerken en de gedragsbeoordeling op het aspect vreesachtig en 
bang van cluster D (.31). Ook blijkt er een negatieve correlatie (—.25) met 
het aspect van de sociale betrokkenheid (cluster E) evenals met cluster H 
(opgewekt, open, —.24) en het activiteitsniveau (cluster A, —.23). Deze, 
hoewel niet hoge, correlaties wijzen toch op een — zij het niet sterke — 
neiging om het gedrag van jongens met weinig dysplastische kenmerken 
positief te waarderen voor wat betreft de persoonlijkheidseigenschappen: 
activiteit, vreesachtigheid, sociale aanpassingszin en opgewektheid en 
openheid, hetgeen uit tabel 9 blijkt. 

Bij de meisjes zijn de dysplastische kenmerken blijkbaar aan andere persoon-
lijkheidsaspecten gerelateerd. Opvallend is de relatief hoge negatieve corre
latie met cluster A, energiek en actief (—.44). Aan dysplastische meisjes 
worden voorts minder eigenschappen toegeschreven die wijzen op irritabili-
teit en geforceerdheid. De correlatie met cluster F (prikkelbaar en gespan
nen) is—.24. Ook heeft de dysplasiescore nog een negatieve correlatie met de 
clusters H (opgewekt, open) en С (agressief, aanmatigend). Bij deze meisjes 
blijkt er, in tegenstelling met de jongens, geen enkele samenhang met de 
gedragsbeoordeling van eigenschappen die wijzen op vreesachtigheid. Enige 
acceptabele verklaring voor deze bevindingen moeten wij schuldig blijven. 
Voor de geconstateerde samenhang tussen dysplastische kenmerken en een 
verminderde aanpassing zijn er in de literatuur wel aanknopingspunten te 
vinden. Sheldon (1949) acht een samenhang tussen aanpassingsmocilijk-
heden en dysplasie waarschijnlijk, vooral wanneer dysplasie samengaat met 
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TABEL 9: 

Het verband tussen dysplasie en clusterscores, weergegeven met behulp van viervelders. 

jongens 

Cluster A Laag 
Energiek, Hoog 
actief 

Totaal 

Cluster D Laag 
Vreesachtig, Hoog 
bang 

Totaal 

Cluster E Laag 
Sociaal, Hoog 
vriendelijk 

Totaal 

Cluster H Laag 
Opgewekt, Hoog 
open 

Totaal 

1 > 2 Й 

5 7 
17 9 

22 16 

Tot. 

12 
26 

38 

r = -.23 

1 > 2 Й 

16 6 
6 10 

22 16 

Tot. 

22 
16 

38 

r=.31 

1 >2lA 

7 9 
15 7 

22 16 

Tot. 

16 
22 

38 

r = -.25 

1 >2lA 

5 7 
17 9 

22 16 

Tot. 

12 
26 

38 

r = -.24 

Meisjes 

Cluster A Laag 
Energiek, Hoog 
actief 

Totaal 

Cluster С Laag 
Agressief, Hoog 
aanmatigend 

Totaal 

Cluster F Laag 
Prikkelbaar, Hoog 
gespannen 

Totaal 

Cluster H Laag 
Opgewekt, Hoog 
open 

Totaal 

1 

4 
11 

15 

r = -

> 2 Й 

7 
0 

7 

-.44 

Tot. 

11 
11 

22 

1 

6 
9 

15 

г = -

> 2 t ó 

5 
2 

7 

-.23 

Tot. 

11 
11 

22 

1 

5 
10 

15 

r = -

> 2 Й 

6 
1 

7 

-.24 

Tot. 

11 
11 

22 

1 

4 
11 

15 

r = -

>гк 

5 
2 

7 

.27 

Tot. 

9 
13 

22 

een lage texture. Eenzelfde opinie wordt door Seltzer (1946, 1964, 1966) 

gedeeld die een samenhang constateerde tussen disharmonische lichaams

bouw (disproporties) en een hogere frequentie van kenmerken die wijzen 

op een geringere capaciteit tot sociale aanpassing. Petersen (1959) uit — 
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vanuit eigen observatie — het vermoeden dat 'uitgesproken dysplastische 
kinderen, vooral wanneer hun texture niet zo goed is, een algemene 
onzekerheid aan de dag leggen, terwijl hun integratiemogelijkheden als 
beperkt en hun kwetsbaarheid als vergroot werden aangevoeld'. Van Meurs 
(1956) vond een groot aantal disharmonische gemengde typen in zijn 
M.O.B.-na-onderzoek. Dit feit zou, volgens de auteur, verklaard kunnen 
worden door het verband tussen een disharmonische lichaamsbouw en 
aanpassingsstoomissen. 

e 2. Gynandramorfie: 

TABEL 10: 

Het verband tussen gynandromorfie en clusterscores, weergegeven met behulp van vier-
velders. 

Jongens 

Cluster D Laag 
Vreesachtig, Hoog 

bang 
Totaal 

1 

17 
9 

26 

r = 

>2Vi 

4 
7 

11 

.26 

Tot. 

21 
16 

37 

Cluster F Laag 
Prikkelbaar, Hoog 
gespannen 

Totaal 

1 

14 
12 

26 

r = 

> 2 Й 

1 
10 

11 

.22 

Tot. 

15 
22 

37 

Bij de jongens blijken gynandromorfe kenmerken enigszins samen te 
hangen met gedragseigenschappen die wijzen op onzekerheid, bezorgd
heid, bang voor mislukkingen, gauw ontmoedigd zijn, kortom het persoon-
lijkheidsaspect vreesachtigheid van cluster D (.26). Ook worden de jongens 
uit ons onderzoek met feminiene trekken in hun lichaamsbouw als gespan
nen, ongeduldig, humeurig, wispelturig en prikkelbaar beoordeeld (cluster 
F, .22). 

Tussen de gedragsbeoordeling van de meisjes en hun masculiene lichaams
kenmerken is er in het algemeen weinig of geen samenhang. Geen van de 
berekende correlaties bereikt het niveau van .20. 

De gedragskarakteristieken die samenhangen met feminiene morfologische 
kenmerken bij de jongens vertonen overeenkomst met de resultaten van 
Seltzer (1945). Deze auteur vermeldt dat het gedrag van mannen met een 
geringe masculiene component gekenmerkt werd door een grotere mate 
van: instabiliteit, geremdheid, vreesachtigheid en onvoldoende sociale 
adaptatie. Bij de jongens uit ons onderzoek komen enkele van deze 
gedragskarakteristieken eveneens als tendensen tot uiting. 

e 3. Texture: 

Bij de jongens werden er vier correlaties geconstateerd tussen .26 en .33. 

Er blijkt een matige samenhang tussen texture en de dimensie activiteit 

204 



TABEL 11: 

Het verband tussen texture en clusterscores, weergegeven met behulp van viervelders. 

Jongens 

Cluster A 
Energiek, 
actief 

Cluster D 
Vreesachtig 
bang 

Cluster E 
Sociaal, 
vriendelijk 

Clutter H 
Opgewekt, 
open 

Laag 
Hoog 

Totaal 

Laag 
.Hoog 

Totaal 

Laag 
Hoog 

Totaal 

Laag 
Hoog 

Totaal 

<2Й 

15 
6 

21 

>ЗЙ 

7 
12 

19 

Tot. 

22 
18 

40 

г =.33 

<2й 

8 
13 

21 

>ЗЙ 

14 
5 

19 

Tot. 

22 
18 

40 

г = -.26 

<2Й 

14 
7 

21 

>т 

6 
13 

19 

Tot. 

20 
20 

40 

г = . 2 б 

<2Й 

11 
10 

21 

>ЗЙ 

5 
14 

19 

Tot. 

16 
24 

40 

г = .28 

Meisjes 

Cluster A 
Energiek, 
actief 

Cluster С 
Agressief, 
aanmatigenc 

Cluster H 

Opgewekt, 
open 

Laag 
Hoog 

Totaal 

Laag 
Hoog 

Totaal 

Laag 
Hoog 

Totaal 

<2Й 

12 
5 

17 

>ЗЙ 

4 
5 

9 

Tot. 

16 
10 

26 

г = .31 

<2Й 

8 
9 

17 

>ЗЙ 

2 
7 

9 

Tot. 

10 
16 

26 

г =.21 

<2Й 

9 
8 

17 

>ЗЙ 

2 
7 

9 

Tot. 

11 
15 

26 

r = .21 

van cluster A (.33). Ook de indicatie voor een positieve gevoelsexpressie 
(cluster H) van deze jongens is — contrair met de dysplastische jongens — 
niet onaanzienlijk nl. .28. Er is dus, blijkens tabel 11, een tendentie om 
het gedrag van de jongens die over een betere texture beschikken ook 
positiever te beoordelen ten aanzien van eigenschappen die wijzen op het 
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aspect opgewektheid en openheid. Bovendien blijkt er een positieve 
tendens (.26) met betrekking tot de sociale toewending (cluster E). Ten 
slotte is er een negatieve correlatie tussen de texture en de gedrags
karakteristieken vreesachtig, bang (cluster D, —.26). Dit laatste is op
vallend omdat dysplasie en gynandromorfie bij de jongens positief cor
releren met persoonlijkheidseigenschappen die wijzen op vreesachtigheid, 
onzekerheid en insufficiëntie. 

De texture bij de meisjes correleert — evenals bij de jongens — positief met 
de toegekende eigenschappen van cluster A (energie en activiteit, .31). Er 
is een duidelijk verschil in de beoordeling van het gedragsaspect van cluster 
С (agressiviteit en dominantie) tussen de meisjes met een goede texture en 
de dysplastische meisjes. Ook tussen het aspect van de positieve gevoels
expressie (cluster H) en de texture bij de meisjes blijkt er een tendentie 
van .21 . Deze indicatie is weer in tegenstelling met de negatieve tendens 
tussen de gedragseigenschappen van cluster H en de dysplasie. 
In de spaarzame literatuur over dit onderwerp zijn er enkele resultaten die 
overeenstemmen met de bovenstaande waarnemingen. Seltzer (1946) con
stateerde een positieve samenhang tussen personen met morfologische 
kenmerken die wijzen op gaafheid, soliditeit en degelijkheid van de 
lichaamsbouw ('soundness') en gedragskarakteristieken die wijzen op sta
biliteit, integratie en vitaliteit. Sheldon (1949) vermeldt een significante 
correlatie geconstateerd te hebben tussen een lage texture en insufficiën-
tiegevoelens. 

Resumerend kunnen de meest saillante punten over de samenhang tussen 
de beoordeelde gedragsdimensies en de secundaire componenten als volgt 
geformuleerd worden. 
Zo goed als alle gevonden correlaties tussen de gedragsaspecten en 
dysplasie en texture gaan, bij de jongens en de meisjes, in tegengestelde 
richting. Aan jongens met weinig dysplastische kenmerken worden weinig 
karakteristieken toegekend die wijzen op onzekerheid, faalangst, in
sufficiëntie en vreesachtigheid evenals aan jongens met weinig gynandro-
morfe trekken. Jongens met een goede texture worden eveneens als weinig 
angstig en onzeker beoordeeld. Persoonlijkheidskenmerken die wijzen op 
gespannenheid, rusteloosheid en prikkelbaarheid (gebrekkige controle en 
neiging tot dysregulatie) worden meer aan jongens met hoge taxaties voor 
gynandromorfie toegekend. Jongens met weinig dysplasie en goede 
texture worden hoog gescoord op de dimensie energie en activiteit, op het 
aspect van sociale toewending en betrokkenheid én op de dimensie van de 
positieve gevoelsexpressie. 

Bij de meisjes is er een samenhang tussen dysplastische karakteristieken en 
een inactief, weinig energiek gedrag. Bovendien is er een tendentie voor 
een meer gedrukte, dysfoor gekleurde stemming. Bij de meisjes met 
masculiene trekken is, in ons onderzoek, geen samenhang met het beoor
deelde gedrag geconstateerd. Wel zien wij een samenhang tussen de texture 
en een actief, energiek gedrag en een opgewekte stemming. 
Hoewel de gevonden correlaties tussen de accessoire kenmerken van de 

206 



lichaamsbouw en de persoonlijkheidstrekken in het algemeen niet hoog 
zijn, lijkt het ons wel van belang de secundaire componenten in het onder
zoek naar mogelijke samenhangen tussen morfologische en gedragseigen
schappen te betrekken. 

ƒ. Relatie tussen de clusterscores en de somatotypen 
Tot nu toe hebben wij alleen solitaire morfologische variabelen vergeleken 
met een aantal gedragsaspecten. In deze paragraaf gaan wij na of het 
betrekken van het complete somatotype, d.w.z. de combinatie van de drie 
morfologische varianten als geheel, in de bestudering van de relatie 
lichaamsbouw en gedrag meer informatie kan verschaffen dan de gecon
stateerde samenhang tussen de intensiteitsgraden van de afzonderlijke 
primaire componenten en de beoordeelde gedragsaspecten. 
Bij het exploreren van het beschikbare materiaal is ons gebleken dat de 
uitkomsten van het statistisch onderzoek naar een samenhang tussen een 
indeling naar de morfologische klassen en de persoonlij kheidsdimensies 
geen enkel bruikbaar resultaat hebben opgeleverd. Om die reden hebben 
wij er ook van af gezien deze berekeningen hier op te nemen. Dat er geen 
verband tussen deze ongelijksoortige data werd geconstateerd is, zoals 
eerder gezegd, o.i. meer een gevolg van de gebrekkige rubricering van 
verschillende somatotypen in morfologische klassen dan van een absentie 
van een dergelijke samenhang. Daarom hebben wij, om na te gaan of er 
tussen de somatotypepatronen als geheel en de gedragsaspecten meer 
duidelijke samenhangen bestaan dan tussen de solitaire componenten van 
de lichaamsbouw en de persoonlij kheidsdimensies — evenals Walker (1962, 
1963) — twee methoden gebruikt die de samenhang tussen het totale 
morfologische patroon en de clusters van de gedragsbeoordelingsschaal 
evalueren. De resultaten van die twee methoden worden beschreven in de 
paragrafen 1 en 2. 

Het toepassen van deze twee methoden impliceert dat wij — overeen
komstig de doelstelling van ons onderzoek — de aandacht gericht hebben 
op de mogelijkheid om vanuit het somatotype het gedrag te kunnen voor
spellen. Het is ook mogelijk om vanuit een ander gezichtspunt te werk te 
gaan, namelijk de mogelijkheid te onderzoeken om vanuit de hele set 
gcdragsclusters de somatotypologische variabelen (endo-, meso- en 
ectomorfie) te voorspellen. Dit kan door middel van een algemene 
canonische correlatie-analyse. Hoewel wij deze methode eveneens op onze 
gegevens hebben toegepast gaan wij op de resultaten daarvan niet in. In 
een andere publikatic hopen wij hier op terug te komen. 

ƒ 1. Multiple correlaties 
Per cluster werd de multiple correlatie berekend met de drie componenten 
van het somatotype. Deze correlaties worden weergegeven in tabel 12 voor 
de jongens en meisjes afzonderlijk. 

De coëfficiënten vertonen enkele verschillen tussen de jongens en de 
meisjes. Met name komen deze tot uiting in de correlaties van de clusters 
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TABEL 12 

Multiple correlaties tussen somatotypepatronen en clusterscores van de gedragsbeoor 
deling 

Cluster 

A 
В 
С 
D 
E 
F 
G 
H 

Variabele 

Energiek, actief 
Weetgierig, bedachtzaam 
Agressief, aanmatigend 
Vreesachtig, bang 
Sociaal, vriendelijk 
Prikkelbaar, gespannen 
Meewerkend, inschikkelijk 
Opgewekt, opgeruimd, open 

Jongens 

64** 
13 
42** 

.48** 
46** 
32* 
29 
44** 

(N= :75) Meisjes (N=51) 

54** 
19 

.44* 
17 
17 
4 9 * * 
37 
30 

•significant op 05 niveau 
••significant op 01 niveau 

D en E en in mindere mate m die van F en H. Bij de jongens werden meer 
significante correlaties aangetroffen dan bij de meisjes. Bij de jongens 
blijken 5 multiple correlaties weinig te verschillen met de correlaties 
tussen de gedragsaspecten en de solitaire mesomorfe component. De corre
laties van de clusters E, F en H verschillen echter aanzienlijk. Bij de meisjes 
komt markanter naar voren dat de multiple correlaties weinig hoger zijn 
dan de correlaties met de afzonderlijke mesomorfe variabele 
Van de 16 correlaties bleken er meer dan de helft, namelijk 9, significant, 
waarvan 8 tussen 42 en .64. 

ƒ 2 . Discrtminantanalyse 
Bij maten zoals somatotypescores — waarbij het relatieve patroon van de 
tripartite compositie belangrijker is dan de intensiteitsgraden van de 
solitaire componenten — verschaft de lineaire combinatie van de afzon 
derlijke scores geen volledige informatie over de grootte van de onderzochte 
samenhang. 

Om de relatie tussen het totale somatotypepatroon en de gedragsaspecten 
beter te kunnen evalueren maken we daarom gebruik van de door o.a. Pamell 
(1958) en Walker (1962, 1963) aangewende grafische techniek die we voor 
dit doel als de best passende methode beschouwen. 
De distributie van de somatotypen werd door projectie op het twee
dimensionale diagram van de somatotypenkaart weergegeven De op deze 
wijze gerangschikte somatotypen worden aldus beschouwd als punten in 
een plat vlak De/c wijze van visuele voorstelling is stellig te verkiezen 
boven de wel / t e r arbitraire rubricering in morfologische klassen. Door het 
bepalen van de ruimtelijke positie van de somatotypen op het vlak ge 
vormd door de assen \an de endomorfe (7 1 1), mesomorfe (1 7 1) en 
ectomorlc component (1 1 7) worden de variaties in lichaamsbouw in hun 
verschillende intensitcitsgradcn accuraat gerepresenteerd, zoals uit de af 
bcclding (zie fig. in Bijlage A) moge blijken. Op deze wijze komt de ruimte-
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lijke relatie van alle voorkomende somatotypenvariaties grafisch tot uitdruk
king. 
Allereerst hebben we voor jongens en meisjes afzonderlijk de somatotypen 
op de distributiekaart gelokaliseerd. Vervolgens werd deze positie met een 
zwarte stip aangeduid als de cluslerscore van het betreffende kind op een 
bepaald gedragsaspect boven het gemiddelde van zijn groeps- en seksegeno
ten uitsteeg. Wanneer de clusterscore ónder dat gemiddelde lag, werd de po
sitie aangeduid met een cirkeltje. 

De mate en de significantie van de samenhang tussen de somatotypen en 
de beoordeelde gedragsaspecten werd berekend nadat het vlak in twee 
parten was verdeeld door een discriminantanalyse volgens het puntenwolk-
model 5 . Voor een uitvoerige uiteenzetting van deze methode wordt ver
wezen naarde pubhkatievan Van de Geer (1967). 

In het kort samengevat is het resultaat van deze methode een snijlijn die 
het aantal somatotypen in twee, ongeveer gelijke aantallen verdeelt. De 
door deze snijhjn gevormde delen van de somatotypenkaart bevatten nu 
een zo groot mogelijk aantal zwarte stippen in het ene deel en een zo 
groot mogelijk aantal cirkeltjes in het andere deel. 

Om de homogeniteit van de twee frequentieverdelingen in de twee delen 
van de somatotypenkaart te vergelijken werd gebruik gemaakt van de χ 2 

toets. Daarna konden de tetrachonsche correlaties worden berekend van 
de tot twee dimensies gereduceerde — tripartite — somatotypencate-
gonecn die in tabel 13 worden weergegeven. Deze coëfficiënten werden als 
index van de relatie beschouwd omdat ze — wanneer ze voldoen aan 
bepaalde voorwaarden — ook als numerieke equivalenten van de Pearson-
correlatie aangemerkt kunnen worden (Guilford 1965). 
Aan de hand van figuur 11 bespreken we nu de resultaten die wijzen op 
een samenhang tussen de somatotypen en het beoordeelde gedragsaspect 
van cluster A. In fig. 11 zijn alle somatotypen van de jongens (N=75) in 
kaart gebracht, waarbij de zwarte stippen die jongens representeren die 
boven het gemiddelde van hun seksegenoten werden beoordeeld op het 
aspect energiek, actief van cluster A. De cirkels stellen de jongens voor die 
voor dat gedragsaspect ónder dat gemiddelde werden gewaardeerd. Een 
eerste blik op de somatotypenkaart geeft al een duidelijke impressie van 
de tendens. De zwarte stippen liggen overwegend in de bovenste helft, de 
cirkels in de oiidcrste helft en meer geconcentreerd in de richting van de 
cetomorfe as. De optimale snijli|n, die de totale somatotypendistributie in 
ongeveer twee gelijke delen verdeelt en een optimale separatie van stippen 
en cirkels aanbrengt, geeft een nog sprekender en meer exact beeld van de 
spreiding. Van de groep die op cluster A laag gescoord werd (cfr. tabel 13) 
ligt 74% onder de optimale lijn terwijl er 76% van de jongens aan wie méér 
dan gemiddeld activiteit en energie werden toegekend, boven de lijn ver-

5 Hierin verschilt de door ons toegepaste methode van die van Walker, die door grafische 
schatting ('by inspection') de verspreide puntenwolk in ongeveer twee gelijke helften ver
deelt (Walker 1962, 1963). 

209 



spreid liggen. Deze verschillen corresponderen met een tetrachorische 
correlatie van .73, significant op .01 niveau. 
Dezelfde methode en berekeningen werden op alle 8 clusters toegepast, 
afzonderlijk voor jongens en meisjes, waarvan we de resultaten presenteren 
in tabel 13. Deze worden weergegeven in percentages lage en hoge scores 
op de gediragsclusters, die onder de getrokken optimale lijn liggen en in de 
tetrachorische correlaties. 

TABEL 13: 

Percentages van kinderen, waarvan het somato type onder de optimale snijlijn ligt, die 
onder, respectievelijk boven het gemiddelde van de gedragsdimensies werden gescoord; 
en de corresponderende tetrachorische correlaties. 

Cluster 

A Energiek, actief 
В Weetgierig, bedachtzaam 
С Agressief, aanmatigend 
D Vreesachtig, bang 
E Sociaal, vriendelijk 
F Prikkelbaar, gespannen 
G Meewerkend, inschikkelijk 
H Opgewekt, opgeruimd, open 

Jongens (N=75) 

Optimale snijlijn 

% 
Laag 
onder 
de lijn 

74 
37 
62 
28 
66 
39 
37 
67 

% 
Hoog 
onder 
de lijn 

24 
56 
37 
72 
30 
66 
55 
36 

η 

.73** 

.30 

.40* 

.65** 

.54** 

.41* 

.30 

.48** 

Meisjes (N=51) 

Optimale snijlijn 

% 
Laag 
onder 
de lijn 

75 
62 
78 
38 
67 
79 
40 
82 

% 
Hoog 
onder 
de lijn 

26 
40 
29 
55 
36 
30 
61 
38 

»•f 

.68** 

.31 

.70** 

.27 

.44* 

.70** 
.31 
.64** 

'significant op .05 niveau 
"significant op .01 niveau 

Uit de tabel blijken bij de jongens 6 en bij de meisjes 5 van de 8 coëffi
ciënten indicatief voor een wezenlijk verschil tussen de door de lijn gesepa
reerde distributies. 
Bij de jongens blijkt de meest sterke samenhang tussen de somatotypen en 
het gedragsaspect: energiek, actief (cluster A), daarna volgt cluster D, 
vreesachtig, bang. Deze beide aspecten bleken ook het sterkst gekoppeld 
aan de solitaire variabele mesomorfie. Vervolgens cluster E, sociaal en 
vriendelijk, gevolgd door cluster H, opgewekt, open, daarna cluster F, 
prikkelbaar en gespannen, en ten slotte cluster C, agressief en aanmati
gend. 

En passant merken we op dat ook Walker (1963) bij de Amerikaanse 
mannelijke kleuters, die door hun moeders werden beoordeeld, een 
analoge samenhang vaststelde tussen de somatotypen van de jongetjes en 
de clusters A, E, G en H. Ook in dat onderzoek bleek de relatie met 
cluster C, evenals bij de jongens uit ons onderzoek, twijfelachtig. Dat 
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in ons onderzoek — anders dan bij Walker — geen associatie tussen de 
gedragskenmerken van cluster G (meewerkend, inschikkelijk) en de 
somatotypen van de jongens én de meisjes kon worden vastgesteld is 
mogelijk te verklaren vanuit het verschil tussen de beide groepen. Het 
laagste gemiddelde van alle hoofdkenmerken van de gedragsbeoordelings-
schaal (tabel 3, pag. 178) betrof bij de Raphaël-kinderen immers ook die 
eigenschappen van cluster G die wijzen op een meewerkend, tegemoet
komend en coöperatief gedrag. 
Bij de meisjes blijken nu respectievelijk de variabelen: prikkelbaar, ge
spannen, agressief en aanmatigend, energiek en actief, opgewekt en open 
en het aspect sociaal, vriendelijk het meest sterk gekoppeld aan hun 
morfologisch patroon. 
Wanneer we tabel 13 met tabel 6 (pag. 187) vergelijken dan worden de 
verschillen tussen de relaties van de solitaire morfologische variabelen 
enerzijds en van de complete somatotypen anderzijds met de persoonlijk-
heidsdimensies sprekend. 

Wij bespreken nu de resultaten van de grafische methode en beperken ons 
tot die clusters waarvan de tetrachorische correlatie het niveau van .40 
bereikt. 
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Jongens (Ν = 75) Mesomorfie 

Figuur 11. Distributie van somato typen, hoog en laag gescoord op cluster A: energiek, 
actief. 

Zoals eerder gezegd is in figuur 11 het aantal jongens dat hoog gewaardeerd 

werd op het gedragsaspect energie en activiteit boven de lijn drie 

maal zoveel als het aantal jongens aan wie eveneens deze eigenschappen in 

hoge mate werden toegekend, maar die onder de lijn liggen. Hieruit blijkt 

dat de gedragskenmerken die wijzen op algemene motorische activiteit en 

expansief bezig zijn, significant meer werden toegeschreven aan jongens 

met een prominente mesomorfe component. Op de somatotypenkaart is 

duidelijk te zien dat naarmate de mesomorfie afneemt, de distributie van 

de cirkeltjes meer concentratie vertoont en wel in de richting van de 

ectomorfe as. Het overgrote deel van de jongens met deze — niet domi

nante mesomorfe — somatotypen wordt duidelijk als weinig energiek en 

inactief beoordeeld. De tetrachorische correlatie bedraagt .73 en is signifi

cant op .01 niveau. 
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Figuur 12. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster Λ: energiek, 
actief. 

Figuur 12 representeert de meisjes, die hoog en laag gescoord werden op 
het activiteitsniveau. Ook hier worden de somatotypen met een beduiden
de mesomorfe component door de snijlijn gescheiden van die met geringe 
mesomorfie. Meisjes met dominant mesomorfe kenmerken worden signifi
cant meer beoordeeld als motorisch actief en ondernemend dan de meisjes 
met lagere taxaties voor de mesomorfe component. In de sectoren van de 
somatotypen met een prominente endomorfe en een dominante ecto-
morfe lichaamsbouw worden de meeste meisjes aangetroffen waarvan het 
gedrag als rustig en bedaard, weinig energiek en weinig motorisch ex
pansief beoordeeld werd. De tetrachorische correlatie bedraagt .68 en is 
significant op .01 niveau. 
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Jongens(Ν 

• hoog op vreesachtig 
o laag op vreesachtig 

rt=.65** 

415 

Endo"1011 

hoog en laag gescoord op cluster D: vrees-Figuur 13. Distributie van somatotypen 
achtig, bang. 

In figuur 13 worden de hoge en lage scores weergegeven die betrekking 
hebben op het persoonlijkheidsaspect: vreesachtig en onzeker. De trend, 
aangegeven door de getrokken snijlijn, separeert eveneens de jongens met 
een prominente mesomorfe lichaamsbouw, d.w.z. de mesomorfen en de 
endomorfe en ectomorfe mesomorfen, van de groep met minder of weinig 
mesomorfie (de mesopenen). De combinatie van eigenschappen die wijzen 
op angst, vertwijfeling, insufficiëntie en gebrekkige zelfestimatie werden 
beduidend minder waargenomen bij mesomorfe jongens. 
Naarmate de intensiteit van de ectomorfe component toeneemt worden 
persoonlijkheidskenmerken zoals: faalangst, gauw ontmoedigd zijn, 
bezorgdheid — kortom: een te grote aanspreekbaarheid van het gemoed — 
meer aan deze jongens toegekend. Het is bekend dat deze eigenschappen 
in de kliniek als indicatief beschouwd worden voor ik-zwakte, een grotere 
emotionele kwetsbaarheid en een conflictueus bestaan. 
De tetrachorische correlatie tussen lage scores onder en hoge boven de lijn 
bedraagt .65 en is significant op .01 niveau. 
In figuur 14 zijn de somatotypen van de meisjes overwegend heterogeen 
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Figuur 14. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster D: vrees
achtig, bang. 

gedistribueerd, waaruit blijkt dat de hoge en lage scores voor het aspect 
vreesachtig en onzeker niet gekoppeld zijn aan de totale componenten
constellatie van de somatotypen bij de meisjes. De tetrachorische corre
latie bedraagt .27 en is niet significant. Dit is in tegenstelling met de 
covariantie tussen deze variabelen bij de jongens, bij wie wel een duidelijke 
samenhang tussen deze persoonlijkheidsdimensie en het tripartite morfolo
gisch patroon werd waargenomen. 
Ons materiaal Iaat echter niet toe dit geregistreerde verschil nader te 
expliciteren, laat staan er een afdoende verklaring voor te geven. Wel dient 
er in dit verband op gewezen te worden dat er een groot verschil bestaat 
tussen de distributie van de somatotypen van de jongens en die van de 
meisjes. Bij de meisjes uit ons onderzoek komt de overwegend mesomorfe 
lichaamsbouw slechts zeer incidenteel voor. Wanneer de afwezigheid van 
persoonlijkheidseigenschappen zoals onzekerheid en angst samenhangt 
met een prominerende mesomorfe lichaam'bouw, zoals bij de jongens blijkt, 
dan wordt het wel enigszins begrijpelijk waarom deze samenhang niet bij de 
meisjes uit dit onderzoek werd geconstateerd. 
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Figuur 15. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster E: sociaal, 
vriendelijk. 

In tiguur 15 zien we hoe de optimale lijn de somatotypengroepen met 
predominante ectomorfie separeert van die met een overwegende meso
morfe component. Instructief komen de verschillende varianten van 
sociale aanpassing tussen de morfologische typen hier tot uiting. 
De somatotypen van jongens, hoog gescoord op het aspect van de sociale 
betrokkenheid, aan wie dus meer dan gemiddeld gedragseigenschappen 
werden toegekend die wijzen op een positieve communicatie met hun 
omgeving en op vriendelijke contactname, liggen grotendeels aan de linker
kant van de snijlijn.· De lichaamsbouw van jongens bij wie de sociale 
adaptatie ongunstig werd beoordeeld concentreert zich voornamelijk naar
mate de ectomorfie toeneemt. Anders geformuleerd: hoe meer ectomorfie 
in de lichaamsbouw hoe meer contactschuwheid en neiging tot isolatie en 
hoe minder sociale participatie in het sociaal interactief gedrag van de 
jongens werd waargenomen. 

De tetrachorische correlatie bedraagt .54 en is significant op .01 niveau. 
In Figuur 16 blijken de meisjes, laag beoordeeld op het aspect van de 
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sociale betrokkenheid, beduidend meer onder de snijlijn aangetroffen te 
worden. Een aanzienlijk aantal (67%) van de somatotypen, bij wie de 
sociale aanpassing negatief beoordeeld werd, tendeert voornamelijk naar 
de ectomorfe en mesopene (absentie van mesomorfie) pool. Van de 
meisjes, aan wie meer dan gemiddeld eigenschappen werden toegekend die 
wijzen op positief sociaal interactief gedrag zijn er 64% boven de lijn 
geplot. De lichaamsbouw van deze meisjes wordt voornamelijk geken
merkt door een overwegende endomorfe en mesomorfe component. Het 
grootste aantal van de meisjes dat toch hoog gescoord werd op deze 
dimensie, maar qua lichaamsbouw onder de snijlijn ligt, blijkt gekenmerkt 
door een somatotype waarvan de endomorfe component toch nog 4 of 
meer bedraagt. 

Er blijken dus duidelijke aanwijzingen voor het aanvaarden van een samen
hang tussen verschillende sociale gedragsstijlen en specifieke morfologische 
eigenschappen. 
De tetrachorische correlatie bedraagt .44 en is significant op .05 niveau. 
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Mesomorfic 

Figuur 17 Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster H opge
wekt, open 

In figuur 17 zijn de hoge en lage beoordelingen op het aspect van de 
gevoelsexpressie weergegeven. Er zijn twee maal zoveel jongens onder de 
getrokken lijn, bij wie men deze combinatie van persoonlijkheidskenmer
ken negatief beoordeelde als boven de lijn Van de groep die hóóg op deze 
gedragscluster werd gescoord liggen er slechts 36% onder en 64% boven de 
lijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat jongens met een overwegend 
mesomorfe en endomorfe lichaamsbouw significant meer ervaren werden 
als opgewekt, transparant en onbekommerd dan jongens met een predomi
nant ectomorf somatotype. 
De somatotypen van de jongens aan wie minder dan gemiddeld eigen
schappen werden toegekend die indicatief geacht worden voor een positief 
en open stemmingsleven d.w.z. voor een goede affectieve aanpassing, zijn 
voornamelijk gedistribueerd in de ectomorfe zone van de somatotypen-
kaart. Het gedrag van deze jongens werd significant meer gekarakteriseerd 
door een ernstige, bekommerde stemming en gedeprimeerde trekken dan 
de jongens waarvan de somatotypen in de mesomorfe zone gelokaliseerd 
werden. Deze gegevens kunnen geïnterpreteerd worden als een aanwijzing 
voor het feit dat ook de communicatie van gevoelens (en gedachten) met 
de omgeving bij deze ectomorfe jongens bemoeilijkt wordt. Tevens voor 
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Figuur 18. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster H: opge
wekt, open. 

het feit dat de relatie tot de wereld door hen blijkbaar als meer conflict
matig wordt doorleefd. 
De tetrachorische correlatie bedraagt .48 en is significant op .01 niveau. 

In figuur 18 blijkt, sterker nog dan bij de jongens, een duidelijke aan
wijzing voor de samenhang tussen de somatotypepatronen van de meisjes 
en de persoonlijkheidsdimensie opgewekt en open. 
Weer separeert de snijlijn de somatotypen met een belangrijke mesomorfe 
component van die met een geringe tweede component in de lichaams
bouw. Onder de snijlijn worden 82% aangetroffen van de meisjes bij wie 
de affectieve aanpassing en de spontane positieve gevoelsexpressie onder 
het gemiddelde gewaardeerd werden. De meisjes met somatotypen onder 
de snijlijn worden derhalve significant meer dan meisjes waarvan de 
lichaamsbouw boven de lijn werd gelokaliseerd, ervaren als kinderen die 
hun gevoelens niet of nauwelijks laten blijken en die qua stemming als 
bekommerd, neerslachtig en weinig open worden beoordeeld. Boven de lijn 
worden slechts 18% van de op deze dimensie laag beoordeelden aange
troffen. 
De tetrachorische correlatie bedraagt .64 en is significant op .01 niveau. 
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Jongens (Ν 

• hoog op prikkelbaar 
o laag op prikkelbaar 

316-
^ c ' o m o t f c « 

Figuur 19. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster F: prikkel
baar, gespannen. 

Figuur 19 geeft de distributie weer van de jongens die hoog en laag beoor

deeld werden op het gedragsaspect prikkelbaar, gespannen. Opvallend is de 

nagenoeg verticale stand van de optimale lijn die de linker en rechter helft 

van de somatotypenkaart in bijna gelijke parten verdeelt. Van de groep 

aan wie meer dan gemiddeld eigenschappen werden toegeschreven die 

wijzen op een irritabel, instabiel en geforceerd gedrag ligt 66% aan de 

rechter zijde, d.w.z. in de richting van de ectomorfe zone van de somato

typenkaart. 

Van de groep aan wie deze eigenschappen in minder dan gemiddelde mate 

werden toegekend, ligt slechts 39% in de ectomorfe sector. Met andere 

woorden kan men zeggen: naarmate de endomorfie in de lichaamsbouw 

toeneemt blijkt het gedrag van deze jongens als minder prikkelbaar, 

minder geforceerd en emotioneel rustiger ervaren te worden. 

De tetrachorische correlatie bedraagt .41 en is significant op .05 niveau. 

In figuur 20 wordt de relatie voorgesteld tussen de door de snijlijn gesepa

reerde groepen somatotypen van de meisjes die hoog en laag gescoord 

werden op het aspect prikkelbaar, gespannen. Er liggen veel meer somato

typen van meisjes n.l. 79% die laag gescoord werden op deze cluster, dan 
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van de jongens, onder de getrokken lijn. Van de somatotypen met hoge 
scores op dit aspect zijn er 70% boven de lijn geplot. 
De tetrachorische correlatie bedraagt .70 en is significant op .01 niveau. 
De meisjes van wie het gedrag geïnterpreteerd werd als emotioneel rustig, 
stabiel en niet geforceerd, blijken voornamelijk gekenmerkt door een over
wegend endomorfe en/of ectomorfe lichaamsbouw met geringe meso
morfe component. De somatotypen van de meisjes, aan wie meer dan 
gemiddeld eigenschappen werden toegekend die wijzen op een irritabel, 
onrustig, instabiel en gespannen gedrag, bezetten voornamelijk de sector 
van de endomorfen met een beduidende mesomorfe component. De 
meisjes met een dergelijke lichaamsbouw vertonen in hun gedrag blijkbaar 
een deficiënte controle in de zin van een gebrekkige beheersing van de 
motiliteit, gepaard gaand met een geringe tolerantie voor onlustvolle 
spanningen. Deze, door Fenichel (1945) beschreven 'intolerance of 
tension', die tot uitdrukking komt in een 'niet kunnen dulden', in impulsi
viteit en wispelturig, instabiel gedrag, wordt doorgaans geïnterpreteerd als 
een substantiële eigenschap van een gestoorde ik-functie (Schouten 1967) 
en ids kenmerk van ik-zwakte (Cassée 1967). 
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Jongens (Ν = 75) Mesomorfie 

Figuur 21. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster C: agressief, 
aanmatigend. 

Figuur 21 laat de verdeling zien van de jongens die meer en minder dan ge

middeld beoordeeld werden op de persoonlij khcidsdimensie agressiviteit en 

aanmatigend gedrag. Van degenen aan wie deze kenmerken van hostiele 

dominantie, competitie en geldingsdrang meer dan gemiddeld werden toege

schreven, blijkt 6 3 % boven de getrokken lijn te liggen, terwijl er 62%, die 

minder dan gemiddeld op dit aspect beoordeeld werden, onder de lijn ligt. 

De lijn separeert de overwegend mesomorfe somatotypen van de jongens 

met een predominante ectomorfe component. Hieruit mag afgeleid worden 

dat naarmate de ectomorfie toeneemt, de jongens als meer submissief en 

bescheiden, minder bazig en veeleisend worden ervaren. 

De tetrachorische correlatie bedraagt .40 en is significant op .05 niveau. 
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Figuur 22. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster C: agressief, 
aanmatigend. 

In figuur 22 worden de somatotypen van de meisjes met prominente 
mesomorfe component duidelijk gescheiden van die met dominante 
endomorfe en ectomorfe component in de lichaamsbouw. De hoogste 
concentratie van meisjes, hoog gescoord op het aspect agressief, aan
matigend gedrag, ligt in de zone van de mesomorfe endomorfen en de 
endomorfe mesomorfen. Naarmate de ectomorfie toeneemt, blijkt ook het 
aantal cirkels in die regio te vermeerderen. In de sector van de prominente 
endomorfen worden slechts sporadisch meisjes aangetroffen met meer dan 
gemiddelde scores op cluster C. 

De tetrachorische correlatie is aanmerkelijk hoger dan bij jongens nl. .70 
en is significant op .01 niveau. 
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Jongens (Ν = 72) Mesomorfie 

Figuur 23. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster B: weet
gierig, bedachtzaam. 

Omdat er geen significante samenhang tussen de somatotypen van zowel 

de jongens als de meisjes en de beoordelingen op de persoonlijkheids-

dimensie van de clusters В (weetgierig, bedachtzaam) en G (meewerkend, 
inschikkelijk) weid geconstateerd, worden deze resultaten niet besproken. 
Als illustratie van de heterogene distributie van op deze aspecten beoor
deelde jongens en meisjes worden wel de betreffende diagrammen weer
gegeven in de figuren 23, 24, 25 en 26. 
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Meisjes (Ν = 51) 

• hoog op weetgierig 
o laag op weetgierig 

t 0 n O r / - e £ n d i tnd«1"01 
te b e t o n d 

Figuur 24. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster B: weet
gierig, bedachtzaam. 
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Jongens (Ν = 75) 

• hoog op meewerkend 
o laag op meewerkend 

Mesomorfie 

452 353 254 
miv4v 

^ ^ 
ton>orfen 

Endotno 

Figuur 25 Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster G- mee

werkend, inschikkelijk 
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Meisjes (Ν = 51) 

• hoog op meewerkend 
o laag op meewerkend 

Mesomorfic 
171 

/ " ^ 372 
ƒ У 261 

4· 47)' 262 
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Figuur 26. Distributie van somatotypen, hoog en laag gescoord op cluster G: mee
werkend, inschikkelijk. 
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Jongens (N=75) Λ Actief 

D Niet angstig 

С Agressief 

Η Opgewekt 
E Sociaal 
F Niet prikkelbaar 

Endomoi 
, l ( e Ectomotfc« 

Λ Inactief 
D Angstig 
£ Niet sociaal 
Η Niet opgewekt 
F Prikkelbaar 
С Niet agressief 

Figuur 2 7 . Combinatie van de relevante snijlijnen. 
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С Agressief 
F Prikkelbaar 
A Actief 
H Opgewekt 
E Sociaal 

Mesomorfie 
171 

Meisjes (N=51) 

M 4 415 

£n<Omorfen budo"»0' 

С Niet agressief 
F Niet prikkelbaar 
A Inactief 
Η Niet opgewekt 
E Niet sociaal 

Figuur 2 8 . Combinatie van de relevante snijhjnen. 
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f 3. Conclusies betreffende de discriminantanalyse 
De resultaten van ons onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 
Zelfs bij moeilijk opvoedbare kinderen — bij wie de gedragsstoornissen het 
'natuurlijke gedrag' en de 'eigen aard' ernstig kunnen versluieren — worden 
er verschillen waargenomen in bepaalde persoonlijkheidseigenschappen die 
gekoppeld zijn aan verschillen in lichaamsbouw. Bij het formuleren van 
deze conclusies gaan wij niet in op de correlaties tussen de solitaire 
morfologische variabelen en de beoordeelde gedragsaspecten. Belangrijker 
is de constatering dat er combinaties van persoonlijkheidskenmerken 
bestaan, die samenhangen met empirisch vast te stellen morfologische 
patronen van somatotypen. 

Gebleken is dat de gedragsverschillen tussen en de gedragsovereenkomsten 
binnen de groepen somatotypen in overeenstemming zijn met een aantal 
resultaten van onderzoek bij normale kleuters, oudere kinderen en volwas
senen. Binnen deze somatotypengroepen bestaan er uiteraard individuele 
verschillen in persoonlijkheidskarakteristieken die samenhangen met de 
individuele levensgeschiedenis, de verschillen in cognitieve aanlegfactoren, 
sociale omstandigheden en opvoedkundig milieu. Ondanks deze belangrijke 
gedragsdeterminanten blijken het actioneel aspect, de mate van dominantie 
en agressie, de stemmingsdimensie, sociale gedragsstijlen en andere gedrags
preferenties of responsiecategorieën, gekoppeld aan bepaalde morfologische 
eigenschappen. 

De samenhang tussen de lichaamsbouw en bepaalde gedragspatronen kan 
samenvattend als volgt geformuleerd worden aan de hand van de figuren 
27 en 28, waarin alle relevante snijlijnen gecombineerd zijn weergegeven. 
De jongens van wie de somatotypen in de bovenste helft van de somato-
typenkaart werden geprojecteerd — de mesomorfen, inclusief de endo
morfe en ectomorfe mesomorfen — worden duidelijk anders beoordeeld in 
hun gedrag dan die van wie de somatotypen in de onderste helft van de 
kaart geplot werden — de groep ectomorfen en endomorfen. 
Aan de groep jongens in de mesomorfe zone werden, in het algemeen, 
eigenschappen toegekend die indicatief geacht worden voor activiteit. 
Deze kinderen imponeren als energiek, krachtig, vitaal en avontuurlijk. 
Het gedrag van deze jongens verwijst voorts naar een grote mate van 
zelfvertrouwen en wordt geïnterpreteerd als onbevreesd, niet beschroomd, 
koen en stoutmoedig. Overwegend worden aan de mesomorfe jongens, 
plus een deel van de endomorfen met veel mesomorfie, ook meer ken
merken toegekend die wijzen op een sterke geldingsdrang, een agressief, 
veeleisend en hostiel-dominant gedrag. De stemming en gevoelsexpressie 
van deze jongens werd beoordeeld als monter, blijmoedig, levenslustig, 
onbekommerd en open. De relatie tot de wereld wordt door hen zelf 
schijnbaar als conflictloos beleefd al vertonen zij, in de ogen van hun 
opvoeders, een geringe aanpassingszin. 

Het overgrote deel van de mesomorfen en van de endomorfen vertoont 
een grotere mate van sociale participatie dan de jongens met een over
wegend door ectomorfie gekenmerkte lichaamsbouw. Deze mesomorfe en 
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endomorfe jongens blijken meer sociabel en vriendelijk te zijn in de om
gang, knopen gemakkelijk betrekkingen aan met en vinden gauw aan
sluiting bij anderen. 
De groep somatotypen, gelokaliseerd in de onderste helft van de somato-
typenkaart, d.w.z. de endomorfen en ectomorfen worden gekenmerkt 
door een geringe mate van energie en activiteit. Deze jongens blijken niet 
motorisch-expansief en weinig actioneel-dynamisch ingesteld. 
De ectomorfe jongens worden beoordeeld als vreesachtig en geneigd tot 
bangheid. Zij vertonen weinig zelfvertrouwen, zijn gauw ontmoedigd, 
voelen zich dikwijls eenzaam en niet geaccepteerd. Ze worden gekenmerkt 
door een geringe sociale betrokkenheid, vertonen weinig affiliatiegedrag en 
neigen meer tot vermijding van sociale interactie. De beoordelaars vinden 
jongens met deze lichaamsbouw meer op afstand, koel en gereserveerd in 
de omgang, schuchter en bedeesd of teruggetrokken. Deze jongens ver
tonen een geringe geldingsdrang en hun gedrag wordt ook als meer onder-
worpen ervaren. De communicatie van gevoelens wordt bemoeilijkt en is 
weinig positief. De stemmingsdimensie wordt gekenmerkt door absentie 
van levenslustigheid, door een ernstige, vreugdeloze of gedrukte stemming. 
Het syndroom van gedragskenmerken dat voornamelijk aan ectomorfe 
jongens wordt toegeschreven is, klinisch gezien, indicatief voor een 
emotioneel kwetsbaar, ik-zwak, weinig autonoom gedrag. In de waar
neming dat jongens met een belangrijke ectomorfe component ook meer 
beoordeeld voorden als prikkelbaar, geforceerd en emotioneel onrustig kan 
een aanwijzing gezien worden voor een niet kunnen dulden van onlustvolle 
spanningen en voor de neiging tot dysregulatie in stress-situaties. 
De jongens met somatotypen in de linkerhelft van de somatotypenkaart, 
dus de endomorfen en die met endomorfe-mesomorfe lichaamsbouw, ver
tonen in hun gedrag meer evenwichtigheid en zijn minder gespannen dan 
de jongens uit de ectomorfe sectoren. 

Wat de meisjes betreft blijken op de eerste plaats de optimale separatie-
lijnen in het algemeen meer congruent dan die op de somatotypenkaarten 
van de jongens (cfr. figuren 27 en 28). Vervolgens blijken alle snijlijnen 
ook beneden het denkbeeldige midden (somatotype 4 4 4) van de somato
typenkaart, wat uiteraard samenhangt met het verschil tussen de somato-
typendistributies van de beide seksen. 

Ook bij de meisjes is er een duidelijk verschil in gedragsbeoordeling van de 
kinderen met verschillen in lichaamsbouw. 
De mesomorfe endomorfen en de endomorfe mesomorfen6 vertonen een 
zelfdefensief, agressief, dominant gekleurd en aanmatigend gedrag. Deze 
meisjes worden verder gekenmerkt door eigenschappen die wijzen op een 
gebrekkige controle en op irritabiliteit zoals: rusteloosheid, gebrekkige 
tolerantie voor onlustvolle spanning, humeurigheid en gespannenheid. 

6 Ectomorfe mesomorfe meisjes komen in onze groep bijna niet voor evenals in de groep 
van de Nederlandse kinderen uit het onderzoek van Petersen (1959) en de groep van 4000 
vrouwelijke 'coUege'-studenten van Sheldon (1954). 
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Deze meisjes worden ook als energiek en actief beoordeeld. De somato-
typen van de meisjes met een positieve gevoelsexpressie, waarvan de 
stemming als opgewekt en goedgehumeurd ervaren wordt, liggen over
wegend in deze mesomorfe en mesomorfe-endomorfe sectoren. Deze 
meisjes vertonen blijkbaar ook meer sociale participatie en worden in de 
omgang als aangenaam en gezellig aangemerkt. 
In tegenstelling hiermee is de gedragsbeoordcling van de meisjes, van wie 
de lichaamsbouw voornamelijk gekenmerkt wordt door een prominente 
ectomorfe component. De groepen ectomorfen, endomorfe ectomorfen en 
ectomorfe endomorfen werden in het algemeen laag gescoord op het 
aspect agressiviteit en aanmatigend gedrag, hetgeen wijst op een geringe 
geldingsdrang. Hun gedrag werd beoordeeld als bescheiden, toegeeflijk en 
onderworpen. Gelijkmatige, kalme geaardheid of stabiliteit verschijnt als 
een zichtbare gedragseigenschap. Het activiteitsniveau werd bij deze meisjes 
laag gewaardeerd. In deze sectoren van de somatotypenkaart zijn aan
merkelijk meer meisjes met een ernstig, gedrukt of onlustvol stemmings-
leven dan bij die met een dominante mesomorfe component. In deze door 
ectomorfie gekenmerkte regio's worden ook meer meisjes aangetroffen 
van wie de sociale betrokkenheid negatief werd beoordeeld. Evenals de 
ectomorfe jongens neigen deze meisjes meer tot vermijding van sociaal 
interactief gedrag en isolatie dan tot actieve sociale deebame. 
Wat de verschillen tussen de jongens en de meisjes betreft blijkt dat er bij 
de jongens wel een duidelijke samenhang vastgesteld kort worden tussen 
persoonlijkheidseigenschappen die wijzen op vreesachtigheid en angst en 
hun somatotypen, terwijl deze eigenschapstermen bij de meisjes niet 
corresponderen met hun morfologische patronen. 

Merkwaardig is bovendien het verschil tussen de mate van samenhang 
tussen de somatotypepatronen van de jongens en van de meisjes enerzijds 
en de beoordeling van de dimensies agressief en aanmatigend gedrag en 
prikkelbaar, gespannen anderzijds. Bij de jongens uit ons onderzoek zijn 
deze eigenschappen, hoewel significant, aanmerkelijk minder sterk aan de 
verschillende somatotypen gekopppeld dan bij de meisjes. Vanuit ons 
onderzoek kunnen wij deze constateringen niet verklaren; het verschil in 
morfologische distributie speelt hierin mogelijk een rol. Ook de vraag in 
hoeverre deze geconstateerde verschillen enigermate veroorzaakt worden 
door een eventueel beoordelingseffect — samenhangend met geslachts
specifieke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke sekse-rol attributen 
zoals bijvoorbeeld het door Adler beschreven niet-bij-meisjes-passende 
'mannelijke protest ' — ofwel door 'verschillen in situationele orpstandig-
heden waarin jongens en meisjes verkeren' (Van Lieshout 1972, pag. 122) 
kunnen wij, vanuit dit onderzoek, niet beantwoorden. 

f 4. Conclusie betreffende de methode van onderzoek 
Wanneer we de twee methoden vergelijken waarmee de samenhang tussen 
het gehele somatotypepatroon en de data van de gedragsbeoordcling werd 
onderzocht, dan blijkt dat de evaluatie van deze gegevens door middel van 
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discriminantanalyse (de grafische, methode) méér inzicht verschaft in de 
samenhang tussen het tripartite somatotype en de toegekende gedrags
eigenschappen, dan door middel van multiple correlatietechniek en af
zonderlijke correlaties. Vooral bij de meisjes zijn de meeste tetrachorische 
correlaties aanzienlijk hoger dan de multiple correlaties. Voor cluster H is 
dit verschil zelfs zeer groot. Ook bij de jongens zijn de tetrachorische 
correlaties hoger dan de multiple correlaties, al zijn de verschillen over het 
algemeen geringer dan bij die van de meisjes. 

Op grond van deze resultaten is de conclusie gerechtvaardigd dat de 
grafische methode als vorm van discriminantanalyse de samenhang tussen 
de somatotypenconstellaties en de gedragsbeoordeling adequater en beter 
representeert dan de multiple correlatietechniek en de afzonderlijke 
correlaties van de solitaire morfologische varianten. 
Stellig is deze grafische methode te verkiezen boven de vruchteloze 
pogingen om zeer arbitrair gerubriceerde klassen van somatotypen aan te 
wenden voor het onderzoek naar de samenhang tussen morfotypologische 
en psychologische eigenschappen. 
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Hoofdstuk Χ 

Nabeschouwingen. Implicaties voor de praktijk 

'Le corps est la baraque où notre existence est 
campée.' 

Joseph Joubert, Carnets 

In ons onderzoek werd samenhang geconstateerd tussen eigenschappen 
van de lichaamsbouw en gedragskenmerken. In dit hoofdstuk willen wij 
die empirisch verzamelde gegevens evalueren en proberen ze te verklaren. 
Vanuit methodologisch standpunt wordt gesteld dat correlaties echter 
niets prejudiceren over de aard en zelfs niet over de aanwezigheid van een 
als causaal te beschouwen relatie. Een verklaring, dis antwoord op de vraag 
welke betekenis aan de geaardheid van die covariatie mag worden toe
gekend, zal dus op een andere wijze gezocht moeten worden. 
Omdat zowel de morfologische structuur van het organisme als het gedrag 
complexe variabelen zijn, is het te verwachten dat de interactie tussen 
beide gecompliceerd zal zijn. Het interpreteren en verklaren van factoren 
die ten grondslag liggen aan complex gerelateerde onderzoeksdata in de 
gedragswetenschappen is voorwaar geen eenvoudige zaak, omdat dergelijke 
gegevens als 'causaalnetten' beschouwd moeten worden. De Groot (1968) 
zegt daarover dat het bij deze systemen van interacties, waarbij een reeks 
van samenhangende factoren óf als oorzaak óf als gevolg van de andere 
kan fungeren, een ordening naar oorzakelijke en effectvariabelen bij
zonder moeilijk is. Maar, hoewel men daaruit niet afzonderlijke factoren 
kan afsplitsen zonder aan de werkelijke interacties in de situatie te kort te 
doen, is het — volgens de auteur — wel nuttig bepaalde factoren als 'oor
zaken', andere als 'gevolgen' op te vatten. Daarbij is het goed om te 
bedenken dat in de gedragswetenschappen meestal vrij complexe en 
grotendeels onbekende tussenliggende processen moeten worden veronder
steld tussen wat wij als causale factor en wat wij als effect beschouwen: 
Tussen situatie- of persoonlijkheids-'oorzaak' en gedrags-'effect' moe
ten wij interveniërende psychische processen aannemen, die wij mis. 
schien wel steeds verder zullen kunnen onderzoeken, maar die toch altijd 
voor een belangrijk deel onbekend blijven,' aldus De Groot (o.e. pag. 347 
e.V.). 

Het probleem rondom de afhankelijkheidsstructuur van de verschillende 
variabelen wordt nog gecompliceerder wanneer wij de relatie tussen onge
lijksoortige aspecten van lichaamsbouw en persoonlijkheid aan de orde 
stellen. Bovendien moeten persoonlijkheidseigenschappen hier worden 
opgevat als door de beoordelaars toegekende eigenschappen, met andere 
woorden als de opinie of de impressie die de beoordelaars zich daarover 
hebben gevormd. In ons onderzoek worden deze fenomenale data, of 
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gedragsbeoordelingen, als criterium beschouwd en het is goed dit te be
denken wanneer we in het volgende een poging doen om een ordening 
naar causale en effectvariabelen te formuleren. 
Aangezien ons materiaal niet gericht werd op het toetsen van hypothesen, 
zullen wij steunen op de eigen onderzoeksresultaten, op onze ervarings
gegevens gestoeld op longitudinale klinische waarnemingen en op de em
pirische resultaten van andere onderzoekers. Deze feiten zullen we dan 
parafraseren en combineren met de theorie, in de hoop meer inzicht te 
verwerven in de geconstateerde samenhang. 

a. Genetisch-biologische fundering 
In de literatuurstudie hebben we een aantal publikaties gereleveerd die 
pleiten voor de hyppthese van een genetisch-biologische fundering van een 
aantal vorm- en gedragseigenschappen. 
Hoewel een respectabel aantal onderzoekers afwijzend staat tegenover de 
opvatting van Sheldon over de fundering van de kiembladcntheorie, zien 
velen in de variabiliteit van de lichaamsbouw een wezenlijke bevestiging 
van veronderstelde verschillen in de genetisch bepaalde constitutie. In deze 
opvattingen worden de verschillen in lichaamsvorm beschouwd als mani
festaties van fundamentele variaties in het 'body-compositum', de functies 
van het fysiek organisme of de organische levensprocessen. 
In het biologisch substraat worden de fundering en grondvoorwaarden 
vermoed voor de individuele ontwikkelingsvarianten, verschillen in het 
effect van voeding, oefening of training en andere psychomotorische vari
abelen zoals 'physical fitness'. De constitutionele verschillen worden even
eens medeverantwoordelijk gesteld voor de verscheidenheid in aanleg voor 
bepaalde ziekten alsook voor een specifieke, psychische vulnerabiliteit van 
het gestel voor psychische stress en individuele verschillen in ontvankelijk
heid voor ongunstige omgevingsfactoren (cfr. hoofdstuk V en VI). 
Bepaalde gedragstendenties en gedragingen worden geacht samen te 
hangen met de in het organisme verankerde fysico-chemische processen en 
de fysiologische activiteiten. Deze worden beschouwd als antecedenten 
van de lichaamsbouw en van de gedragsdimensies: 'It is not asserted, and 
cannot be asserted, that physique causes or determines some tempera
mental traits. But it seems reasonable to assume that physique, through 
the organs of the body, glandular secretions, and the particular chemo-
type, limits in individuals the range of temperamental traits and predis
poses, together with other variables, towards some traits more than 
toward others . . .' (Cortes en Gatti 1965, pag. 438). Zelfs ten aanzien van 
de individuele, instinctieve responsies op het fysiek uiterlijk en de gebaren 
van anderen beweert Tanner (1956): 'a proportion of the individual dif
ferences in gesture and reaction is innate in origin' (o.e. pag. 637). 
In deze opvattingen fungeert de gedachte dat er genetische verschillen 
bestaan in het algemeen activitcitsnivcau, in de mate van agressie en impul
siviteit en in sociale introversie of extraversie (vgl. Balint 1948, Irwin 
1930, Diamond 1957, Schacfcr en Bayley 1963, Patterson et al. 1967, 
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Scarr 1969). Dergelijke gedragsaspecten en fundamentele emotionele 
houdingen die tot uiting komen in diverse belevingsmodi en in de individu
ele wijze van reageren op bijvoorbeeld exteroceptieve bedreiging, worden 
geacht samen te hangen met constitutionele verschillen, die ook in morfo
logische eigenschappen tot uiting komen. Overwegend mesomorfe mensen 
zouden, vanuit hun musculaire wapenuitrusting, op bedreiging primair 
reageren met een onbevreesde houding, met weerstand bieden of met 
aanvallen. Ectomorfen zouden van nature meer geneigd zijn om op bedrei
gende situaties te antwoorden met een zich terugtrekken, vluchten of met 
inhibitie van de op de omgeving gerichte activiteit. Deze verschillende 
wijzen van zelfhandhavingsgedrag kunnen, binnen het kader van de 
humane psychobiologie, beschouwd worden als zinvolle biopsychische 
antwoorden op, in betekenis verschillende, situaties (vgl. Groen 1969). 
Ondanks de diversiteit van de omgevingsfactoren zouden deze, met het 
gestel samenhangende, preferente reactiewijzen op situaties met een be
dreigende signaalwaarde en de genetisch bepaalde psychische eigenschap
pen, het bestaan en de houding van het individu kenmerken. 
De veronderstelling dat alle gedrag aangeleerd zou zijn blijkt steeds moei
lijker vol te houden. Een aantal resultaten van onderzoek motiveert het 
aanvaarden van ook bij mensen aangeboren receptorische schema's en 
actieschema's in de zin van preferente responsiecategorieën op, voor het 
individu bepaalde signaalwaarde bezittende, prikkelpatronen (vgl. 
Diamond 1957, Mussen et al. 1969). Gebleken is dat een aantal van derge
lijke, vanaf de geboorte waarneembare grondkenmerken en grondstrevin-
gen in weerwil van verschillen in opvoeding en sociale omgeving gedurende 
een aanzienlijk aantal jaren een grote invariantie vertoonde (vgl. Scarr 
1969). Uit longitudinale studies kwam vast te staan (vide hoofdstuk IV en 
V) dat bepaalde, bij kinderen geconstateerde gedragspatronen, die ge
koppeld zijn aan de lichaamsbouw, duurzaam blijken te zijn tot in de 
volwassenheid (vgl. o.a. Krech et al. 1970). 

Over de aard en mate van samenhang tussen bepaalde lichamelijke aspec
ten en gedragingen tast men voor een deel in het duister, al blijkt een 
aantal aspecten van het gedrag niet los gedacht te kunnen worden van 
bijvoorbeeld de isocortex, de secretorische factoren en de lichaamssamen
stelling. Steeds meer wordt ook van biologische zijde benadrukt hoe moei
lijk het is een scherpe grens aan te geven tussen de vormgevende activiteit 
en de psychologische activiteit van gedragingen, omdat het ene vaak in het 
andere overgaat (Sinnott 1963). Deze opvatting komt geheel overeen met 
die van Sheldon die het gedrag beschouwt als Organische structuur in 
actie'. 

Constitutionele factoren die in de functionele aard en de structurele aspec
ten (morfologie) van het organisme gereflecteerd worden, dienen opgevat 
te worden als genetisch gefundeerde disposities. Deze endogeen bepaalde 
eigenschappen zijn van directe en indirecte invloed op het gedrag. Dit wil 
niet zeggen dat de verschillende aspecten van het organisme eenzelfde of 
evenveel invloed zouden hebben op het gedrag. Dergelijke variabelen en 
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condities zijn immers niet genoegzaam te isoleren voor experimenteel 
onderzoek. Daarom zal het wellicht nooit geheel mogelijk zijn om em
pirisch aan te tonen dat deze of gene — wel bepaalde — variant geheel en al 
verantwoordelijk gesteld kan worden voor het optreden of tot stand ko
men van een bepaald gedragspatroon. Vooralsnog zullen we er goed aan 
doen én het lichamelijk aspect én het gedragsaspect te beschouwen vanuit 
het oogpunt van een multi-conditionele bepaaldheid. 

Gedragspreferenties en bepaalde attitudes kunnen in deze zin deels be
schouwd worden als een partiële exteriorisatie van bepaalde constitutione
le eigenschappen waaronder verstaan worden de individuele mate van ener
gie en de sensitieve receptiviteit. Een aantal auteurs (Walker, Child, Hall en 
Lindzey) zijn de overtuiging toegedaan dat verschillen in actie- en reactie
bereidheid van bepaalde kinderen samenhangen met de meerdere of min
dere mate van energie waarover zij 'van nature ' beschikken. Het ligt voor 
de hand dat een kind met een surplus aan activiteitscapaciteiten ook een 
grotere psychologische behoefte heeft aan actie en toenadering en dus 
meer geschikt en geneigd is om krachtig en fel te reageren of sterk en 
moedig weerstand te bieden. De relatief hoge correlaties tussen mesomor-
fic en gedragskenmerken die wijzen op energieke eigenschappen — in ons 
onderzoek en herhaaldelijk ook door andere auteurs geconstateerd — zou
den mogelijk verklaard kunnen worden vanuit het feit dat het gedrag van 
mesomorfe kinderen relatief meer door musculaire impulsen wordt geregu
leerd en bepaald, dan van endomorfe en ectomorfe kinderen, die blijkbaar 
veel minder activiteit vertonen. Deze resultaten kunnen althans in principe 
een dergelijke verklaring steunen. 

Anderszins is het ook begrijpelijk dat kinderen met verschillen in emotio
nele gevoeligheid voor bepaalde stimuli, overeenkomstig hun karakteristie
ke receptiviteit voor indrukken, anders zullen responderen, afhankelijk 
van de intensiteit van het bemerken en het subjectief beleven van deze 
prikkelpatronen. De samenhang tussen lichaamsbouwvariabelen en de be
oordeling van de dimensie Opgewekt en open' (cluster H) zou op dit 
verschil in emotionele aanspreekbaarheid en op het verschil in ervaring van 
het uitnodigend karakter van de situatie — althans gedeeltelijk — kunnen 
berusten. De correlaties tussen de morfologische kenmerken en de gedrags
eigenschappen van cluster E (sociaal, vriendelijk) steunen ook de veronder
stelling dat verschillen in het sociaal adaptief systeem, zelfs bij moeilijk 
opvoedbare kinderen, gekoppeld zijn aan bepaalde aspecten van de 
lichaamsbouw. 

In tegenstelling tol behavioristische opvattingen blijken er — ook zonder 
te vervallen in een exclusief organisch denken — aanvaardbare argumenten 
voor het aanvaarden van genetisch bepaalde responsiecategorieën en ge
dragspreferenties, waarop trouwens reeds door Gesell (1943, 1945) werd 
gewezen. Het is bovendien redelijk om aan te nemen dat biologische vari
abelen de samenhang tussen lichaamsbouw en gedrag beïnvloeden. 
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b Ervanngsmodus van het lichaam als gedragsdeterminant 
Als verschillen in aandrift, kracht, motorische impulsen, energie en emo
tionele aanspreekbaarheid samenhangen met constitutionele variaties, dan 
is het meer dan waarschijnlijk dat deze \erschillen in fysieke mogelijk
heden van invloed zijn op de subjectieve zelfervanng via het doorleven van 
het eigen lichaam. 

De theone over het 'body image' en over de 'body-experience' (Fisher 
1970) kan hier bruikbaar zijn voor een beter verstaan van de factoren en 
condities die het gedrag direct of indirect medebepalen. Het lichaam als 
psychologisch object heeft immers een indringende invloed op het leven 
van het individu. De perceptie van het eigen lichaam, zo werd in hoofd
stuk VI gesteld, wordt beschouwd als een van de eerste ontwikkelingsfasen 
in de formatie van het ego en blijkt derhalve van grote betekenis in de 
ontwikkeling van de ik-functies. 

In het algemeen wordt aangenomen dat de formatie van het 'body-image' 
in hoge mate afhankelijk is van de proprioceptieve en interoceptieve sensa
ties, kortom van de lichaamskennis (somatognosis) en de subjectieve erva
ring van het eigen lichaam. De perceptie van de relatie tussen het eigen 
lichaam en de objecten wordt, behalve door de kinesthetische, optische en 
vestibulaire indrukken, ook door het tactiele bemerken van tastindrukken 
en grijpen ('muscle sense') ervaren (vgl. Prick 1959). De continue impres
sie die iemand via de lichamelijke zelfbeleving van het eigen kunnen en van 
zichzelf verwerft, door een herhaaldelijk succes of beloning van zijn in
spanning of handelen, is stellig mede-afhankelijk van de wijze waarop zijn 
omgeving deze honoreert. Deze indruk is echter tevens en primair ook 
afhankelijk van de handelende, met zijn lichaam geïdentificeerde persoon, 
die in de reciprociteit van het contact met de wereld al vroeg zijn eigen 
fysieke mogelijkheden en grenzen ervaart. Calon en Prick (1962, pag 119) 
drukken het als volgt uit 'Het Ik presenteert zich het eerst in de lichame
lijke beleving. . . . Op de bodem van onze motorische activiteiten vatten 
wij dus de realiteit van een beeld van ons zelf, van een beeld van een 
lichamelijk Ik.' Hel lichaam is dus de primordiale voorwaarde voor het 
bewegen en exploreren, een complex van gedragsvoorwaarden 
Het doorleven van het eigen lichaam en de subjectieve waardering van het 
fysiek uiterlijk is volgens een aantal auteurs (e.g. Secord en Jourard 1953, 
Fisher 1970) in hoge mate bepalend voor de formatie van het /elfbeeld 
Gevoelens van eigenwaarde en zelfbewustheid hangen daarvan af. De de
preciatie van het eigen lichaam en cen falende ervaring van het сіцсп zelf 
beïnvloeden de zelfestimatie negatief De verschillende ervaringsmodi van 
het lichaam zijn een belangrijk facet van de 'réalité vécue' Volgens Beets 
(1961, pag 175) kan het lichaam verschijnen als grens, als weerstand, als 
ergernis die overwonnen moet worden Het lichaam kan storen en cen 
bron van genot zijn 

De beschikking over en de ervaring van cen fors en krachtig gebouwd 
lichaam begunstigt het jonge kind al vroeg voor de ontwikkelingvan zekcr-
hcidsgevoelcns, waardoor /ijn optreden vrijer en moediger wordt, in tegen 
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stelling tot een kind met een zwak, smalgebouwd en minder robuust 
lichaam. Aangenomen mag worden dat voortreffelijke fysieke kwaliteiten 
en fysieke deficiënties niet in één, maar in meerdere aspecten tot uiting 
komen zoals in: ontwikkelingstempo, gestalte, postuur, motorische be
kwaamheden en sociale aanpassing. Ook is het goed denkbaar dat een 
algemene biologische 'zwakte' , als een basale, onderliggende factor, werk
zaam kan zijn in de gedragsontwikkeling en bij een kind zich simultaan 
kan manifesteren in: vertraagde somatische ontwikkeling, late fysieke rij
ping, geringe inspanning bij motonsche activiteiten en weinig sociale toe
nadering. De resultaten van longitudinaal onderzoek (Drilhen 1964) bij 
prematuur geboren baby's tonen aan dat kinderen met een laag 
geboortegewicht, in het verloop van hun ontwikkeling, een fysieke én een 
psychologische ontwikkelingsachterstand vertoonden (vgl. ook Barker 
1971, pag 31). Eveneens deelt Malhorta (1972) mee, op grond van onder
zoek bij 1170 kinderen, dat die kinderen met een geboortegewicht van 
minder dan 2500 gr. naast meer neurologische dysfuncties, ook meer psy
chische retardatieverschijnselen en minder goede schoolprestaties vertoon
den dan de kinderen met een hoger geboortegewicht (vgl. ook Van Wierm-
gen 1972, pag. 180). 

Datgene wat iemand 'aan den lijve' ervaart heeft ontegenzeggelijk conse
quenties voor het beeld dat hij zich vormt via het lichaam als modus van 
het eigen zelf en daardoor ook voor zijn gedragsontwikkehng. Aanwijzin
gen voor het feit dat — stellig in onze cultuur — zekcrheidsgevoelens en 
zelfbewustheid begunstigd worden door een musculaire lichaamsbouw 
kunnen wij putten uit ons onderzoek, waarbij duidelijk samenhang geblc 
ken is tussen mesomorfe kenmerken en afwezigheid van persoonlijkheids
eigenschappen die wijzen op onzekerheid, vreesachtigheid en angst. Ook 
de m hoofdstuk VI gerefereerde onderzoeken wijzen op een samenhang 
tussen morfologische variabelen en het 'body-image', het 'body concept ' en 
het zelfbeeld Daarnaast, of hiermee samenhangend, is in ons onderzoek 
ook een duidelijk verband waargenomen tussen mesomorfie en actionele 
extraversie en tussen ectomorfie en een meer ge introverteerde, inactieve 
houding van kinderen die blijkbaar meer 'stimulus avoidance' vertonen 
Het is klaarblijkcnd dat mesomorfe kinderen met meer dan gewone cner-
giecapacitciten, motorische behoeften en neiging tot avontuur, kortom: 
kinderen met een 'desire for stimulation', meer in actioneel contact 
komen met de omringende mensen en de materiele omgeving Dit impli
ceert de mogelijkheid om ook meer in conflict te komen met de ge en 
verboden van die omgeving (vgl Walker 1962) Uit ervaring weten wc dat 
deze contacten vooral dan gemakkelijk als storend ervaren worden, wan
neer het kind met een surplus aan energie de anderen in zijn omgeving in 
hun doen of laten belemmert. Vanuit zijn fysieke kracht en agerende 
houding is het mesomorfe kind — in tegenstelling tot het meer bescheiden, 
minder opdringerige en minder moedige ectomorfe kind — ook goed uitgc 
rust om zijn \erlangens aan anderen op te dringen en zijn eisen persiste 
rend door te drijven. Op dergelijke constitutionele verschillen in 'persisten-
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ce' en 'resistence' wordt o.a. door Eysenck (1959) gewezen. 
Dergelijke condities, die samenhangen met een grote actiebereidheid, kun
nen aanleiding worden tot een permanente afkeurende of verbiedende 
houding van de omgeving (negatieve sociale reinforcement) waardoor het 
kind gefrustreerd wordt, wat dan weer een sterke inhibitie van bepaalde 
gedragsaspecten tot gevolg kan hebben. Het is echter ook mogelijk dat het 
organisme op de rejectie en inperking met nog meer inzet en hyperactivi
teit zal reageren (Dollard en Miller 1950). Op deze wijze kunnen constitu
tionele gedragstendenties ook door de interactie met de omgeving gepro
voceerd worden en in exuberante, onaangepaste vorm in het gedrag tot 
uiting komen. Hyperactiviteit kan op deze wijze predisponeren tot bij
voorbeeld een onrustig-expansief, overmatig ambitieus, impulsief-storend 
gedrag, of tot een hostiel-vijandig zelfdefensief optreden. 
In verband met het bovenstaande is het van belang er op te wijzen dat de 
aspecten activiteit en energie blijkbaar een multidimensionaal karakter 
hebben, waarvan de factoren nog niet duidelijk bepaald konden worden, 
hetgeen uit de publikatie van Cromwell (1963) over een aantal relevante 
studies blijkt. Van belang is tevens dat er in een aantal studies (Bayley en 
Schaefer 1963, Hinsey et al. 1961, Patterson 1963) duidelijke correlaties 
werden vastgesteld tussen het activiteitsniveau en de mate van agressie en 
zelfhandhavingsgedrag. Onze eigen resultaten wijzen in dezelfde richting, 
hetgeen afgeleid kan worden uit de tabel van de intercorrelaties tussen de 
clusters die in de appendix is opgenomen. Patterson et al. (1967) zijn de 
overtuiging toegedaan dat verschillen in agressiviteit deels een functie zijn 
van een psychologisch-genetische variabele. 

Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat de lichaamservaring en 
zelfbeleving van invloed zijn op de zelfaffirmatie en een belangrijke func
tie vervullen in het ontstaan van het gevoel van eigenwaarde, waardoor 
ook de instelling ten opzichte van de omgeving beïnvloed wordt. Witkin et 
al. (1954) beweren op grond van hun bevindingen, dat er parallellen be
staan tussen de wijze waarop een individu zijn lichaam ervaart en de wijze 
waarop hij andere personen en objecten waarneemt (vgl. ook Russell 
1958, Reich 1960, Niederland 1965). Hiermee bevinden we ons midden in 
de gecompliceerde verhouding van het kind tot zichzelf en tot zijn omge
ving. 

Het is o.i. aannemelijk dat deze verschillende ervaringsmodi van kinderen 
met verschillen in morfologie als gedragsdeterminanten fungeren en dus
danig de samenhang tussen lichaamsbouw en gedrag beïnvloeden. 

c. Vroege conditionering 
In de beschouwing over de samenhang tussen vorm- en gedragseigenschap
pen kunnen ook de leertheoretische inzichten zinvol geïntegreerd worden. 
Zonder twijfel speelt de sociaal-culturele omgeving in de gedragsontwik
keling en de gedragsstructuur een niet geringe rol. Vanuit de ontwikke
lingspsychologie is bekend dat sommige gedragsveranderingen, die op het 
eerste gezicht een gevolg van rijping lijken, bij nadere bestudering veroor-
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zaakt worden door een actief ingrijpen van omgevingsfactoren. Bepaalde 
omstandigheden of houdingen van de omgeving kunnen gedragsmodifica
tie induceren of zelfs provoceren. Bepaalde grondfactoren kunnen daar
door versterkt worden zoals we in de vorige paragraaf hebben beweerd. De 
aanleg is echter niet ongelimiteerd plastisch. Gedragswijzigingen zijn niet 
onbeperkt, maar — bijvoorbeeld voor wat de dimensie activiteit betreft — 
slechts binnen bepaalde grenzen mogelijk, zoals door Fries (1944) op 
grond van haar longitudinale studie van een aantal kinderen werd aange
toond. Hoewel Patterson et al. (1967) konden vaststellen dat het agressief 
en zelfhandhavingsgedrag van kleine kinderen door andere kinderen aan
zienlijk beïnvloed konden worden, constateerden deze onderzoekers ech
ter ook grote intenndividuele verschillen in de mate waarin zulke jonge 
kinderen deze invloed ondergaan. Deze resultaten wijzen derhalve op 
vroegtijdig constateerbare verschillen in ontvankelijkheid voor en responsi-
viteit op beinvloedingsstimuli. De rol van de milieufactoren en opvoeding 
moet daarom ten aanzien van de gedragsdeterminatie niet overschat wor
den (Langer 1969). In de literatuur wordt de schijnbare tegenstelling tus
sen aangeboren en geleerd gedrag dan ook steeds minder beklemtoond 
(vgl. Monks 1971). 

Een factor die binnen het sociaal referentiesysteem en de gedragsontwik
keling van belang geacht moet worden is de positieve of negatieve impres
sie die de opvoeders zich van het kind en zijn gedrag vormen. Deze indruk, 
die samenhangt met de eigen emotionele instelling, de attitudes en ver-
wachfingen van de ouders en opvoeders, wordt door het kind al zeer vroeg 
ervaren. Vooral is dit het geval wanneer het uiterlijk of het gedrag van het 
kind niet overeenstemt met de gekoesterde verwachtingen of verlangens 
van de ouders. Een mooi gelaat blijkt niet alleen een goede aanbeveling, 
zoals het klassieke spreekwoord zegt, maar het tegengestelde is wellicht 
evenzeer waar. Dat deze opinie of beoordeling van het gepercipieerde 
gedrag ook samenhangt met de vigerende opvattingen en normen binnen 
bepaalde socio-culturcle groepen, behoeft geen betoog, maar maakt de 
problemen nog meer ingewikkeld. 

De subjectieve waardering en beoordeling van de ouders of andere opvoe
ders impliceert een suggestieve werking op hun houding en optreden. De 
uiterlijke verschijning en het gedrag van het kind inviteren en initiëren op 
die wijze ook bepaalde gedragingen van hun ouders, induceren in zekere 
zin eveneens de pedagogische maatregelen die zij treffen. 
Deze bewering kunnen wij met een aantal praktijkvoorbeelden illustreren 
waarvan we er twee kort vermelden. 

liet eerste geval betreft een 10-jange, extreem endomorfe jongen voor wie, bij iedere 
halfjaarlijkse stafvergadering en enkele keren tussentijds, door de groepsleiding met 
meer dan gewone aandrang aan de arts verzocht werd een streng dieet voor te schrijven 
terwijl aan de psycholoog en de zenuwarts de vraag werd voorgelegd in hoeverre een 
drastische matiging van voedsel voor deze jongen frustrerend zou kunnen zijn. Bij een 
teambespreking over de vraag waarom deze verzoeken steeds weer en krachtiger her
haald werden bleek 'dat je nergens met deze jongen in het openbaar kunt verschijnen' 
en 'dal iedereen naar je kijkt als je met hem over straat loopt.' 
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Met dit voorbeeld willen we aangeven dat de waardering van het uiterlijk 
directe gevolgen kan hebben voor het verzorgend en pedagogisch op
treden. 
De tweede exemplarische illustratie betreft een overwegend mesomorfe jongen van 
zeven jaar — opgenomen wegens hyperactiviteit en uitermate ondernemend, opeisend 
en sociaal onaangepast gedrag — die volgens de vader zelf grote gelijkenis met hem 
vertoont. In ons gesprek, bedoeld om de ouders hun rol in deze gedragsontwikkeling te 
laten zien, deelde de vader ons mee het erg prettig te hebben gevonden toen hij de 
indruk kreeg dat de jongen zoveel op hem leek en zijn gedrag overeenkomst vertoonde 
met het actieve en stoutmoedige gedrag uit zijn eigen jeugdjaren. Al in de peuter- en 
kleuterleeftijd werd de dynamische instelling van dit kind door de vader gestimuleerd 
en aangevuurd. Gedurfde prestaties, waaghalzerij en overwinningen bij het vechten 
werden beloond: . . .'Het was een lust om te zien, alle kinderen in de buurt waren 
bang voor hem, de buren ook, op de kleuterschool was hij al niet te houden, stilaan 
kon ik hem zelf niet meer de baas en toen liep het fout . . ., pakt u hem ook maar 
stevig aan . . . hebben ze met mij ook gedaan . . . niet dat het veel geholpen heeft, want 
de politie kijkt wel uit als ze mij zien.' 

Deze voorbeelden kunnen wij met talloze andere aanvullen. Telkens zou 
weer blijken dat de vroege conditionering — aanvankelijk door de ouders 
en later ook door andere opvoeders en groepsgenoten — vermoedelijk de 
oorspronkelijke erfelijke tendens versterkt en steunt en de gedragsstruc
tuur stabiliseert. 

Het behoeft geen betoog dat ook het kind zelf — zelfs zonder expliciete 
appreciatie van zijn uiterlijk en zijn gedrag — ervaart of het al dan niet 
beantwoordt aan de door zijn opvoeders gekoesterde verwachtingen of aan 
het ideaalbeeld dat hun — als 'kinderen' van hun tijd — voor ogen staat. In 
dit verband wijst Walker (1962, 1963) op het feit dat actief-dynamische 
(mesomorfe) kinderen zowel door hun ouders als door hun leerkrachten 
tevens als niet-meewerkend en weinig inschikkelijk werden ervaren. Deze 
gegevens werden in ons onderzoek bevestigd en verlenen steun aan de 
verklaring dat de opinie die opvoeders zich van het gedrag vormen althans 
de mogelijkheid impliceert van een bepaalde roltoekenning. 
Of en in hoeverre binnen de wisselwerking tussen opvoeders en kinderen 
aan deze laatsten een dergelijke rol — met een positieve of negatieve rein-
forecrende functie — toegeschreven of opgedrongen wordt, hangt in hoge 
mate af van de attractiviteit van het uiterlijk, van het gedrag en van de 
betekenis welke de volwassenen daaraan toekennen. Zo is het goed voor
stelbaar dat sommige opvoeders zich meer betrokken voelen bij energieke, 
sociaal-vriendelijke en opgeruimde kinderen, waardoor zulke kinderen ook 
eerder en meer sympathiek ervaren worden dan kinderen met contraire 
gedragskenmerken. Dergelijke sympathieën of antipathieën zijn eveneens 
belangrijke voorwaarden voor een positief of negatief sociaal en emotio
neel leerproces. 

De waardering van particuliere verschillen in lichaamsbouw en gedrag fun
geert als een 'social stimulus value', zodat kinderen met extreme morfolo
gische kenmerken een verschillend klimaat van opvoeding, d.w.z. verschil
lende situaties van sociaal leren aantreffen (vgl. Lindzcy en Hall 1965). 
Volgens Walker (1962) kunnen daardoor al bij kleuters constitutioneel 
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bepaalde gedragsaspecten óf bekrachtigd óf onderdrukt worden. Het is 
immers mogelijk dat de appreciatie en depreciatie van de fysieke kenmer
ken door de omgeving, ook door het kind geïncorporeerd worden. De 
ervaring van die waardering en van de reacties op morfologische eigen
schappen door de opvoeders en leeftijdgenoten, kan opgenomen worden 
in het zelfconcept. Deze beleving kan de satisfactie of de ontevredenheid 
over het eigen lichaam, de zelfwaardering en het zelfbeeld gunstig of on
gunstig beïnvloeden. Daardoor kan een neiging tot conformisme aan de 
permanente verwachtingen, die de ouders van een kind met een bepaalde 
lichaamsbouw koesteren, versterkt worden zodat sommige gedragingen 
worden aan- of omgeleerd. 

Het is niet onmogelijk dat meer inzicht in de rol van de attractiviteit van 
de lichaamsbouw en het daaraan gekoppelde gedrag, vruchtbare aankno
pingspunten kan bieden voor het identificatieproces (vgl. Diamond 1957) 
en de door Bandura (1969) beschreven ontwikkelingsidentificatie. In ons 
onderzoek is gebleken dat mesomorfe jongens als energiek, niet bang, 
sociabel en opgewekt beoordeeld worden, terwijl ectomorfe jongens daar
entegen als inactief, vreesachtig, teruggetrokken en niet opgeruimd en 
open werden ervaren. In het licht van die waarneming lijkt het belangrijk 
dat opvoeders zich — meer — bewust worden van de wijze waarop zij én de 
lichaamsbouw én het gedrag van kinderen positief of negatief waarderen 
en daardoor bepaalde gedragingen eventueel bekrachtigen. 
Enkele woorden nog over de theorie die de samenhang tussen lichaams
bouw en persoonlijkheidskenmerken louter als een functie van de beoor 
delaars beschouwt, zoals Kouwer (1963) m zijn befaamde 'vaasjestheone'. 
Tegen deze eenzijdige opvatting kan het volgende aangevoerd worden. In 
ons onderzoek is er een duidelijke samenhang tussen de primaire morfolo
gische componenten en de beoordeelde gedragsaspecten en zijn er boven
dien enkele duidelijke en een aantal minstens tentatieve covanaties gecon
stateerd tussen de — zelfs voor ingewijde somatotypers bijzonder moeilijk 
te beoordelen — secundaire componenten en de persoonlijkheidstrekken. 
Het is naar onze mening niet mogelijk te achten dat deze samenhang een 
exclusieve resultante zou zijn van de naïeve indruk welke de groepsleiding 
zith, eventueel, van de vaak subtiele morfologische verschillen bij de kin
deren heeft gevormd en wel omdat het overgrote deel de kinderen nooit 
geheel naakt heeft gezien. De opvatting dat de beoordeelde persoonlijk 
heidstrekken, geheel los van de individuele eigenschappen van de observan
ten, louter door het 'impressionistisch' appèl van de morfologische vari
abelen bepaald worden, is een assumptie die o.i. geen algemene geldigheid 
bezit. 

Lvenzo is het eenzijdig om de samenhang tussen lichaamsbouw en gedrag 
geheel te verklaren als een effect van vroege conditionering. Het is wellicht 
meer reëel om naast de uitwerking van het sociaal leerproces ook de 
constitutionele \crschillen in capaciteit om de door hel milieu gehanteerde 
normen te internaliseren, (vgl Eysenck 1964, 1967) in de interpretatie 
van deze samenhang te betrekken. Dit omdat gebleken is dat mesomorfen, 
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die overwegend actioneel extravert ingesteld zijn, een geringe conditio-
neerbaarheid vertonen in tegenstelling tot de, introverte, ectomorfen 
(Cortés en Gatti 1972). Uit eigen ervaring kunnen wij daaraan toevoegen 
dat — blijkens de anamnestische gegevens — het merendeel van de meso
morfe kinderen uit de Raphaël-groep al in de vroege jeugd een geringe 
sociale leerbaarheid vertoonde, hoewel slechts enkelen van hen uit zwak 
sociale milieus komen. 

d. Prestigewaarde van het fysieke uiterlijk 
Een belangrijke factor, die als effcctvariabele van de lichaamsbouw be
schouwd kan worden en dusdanig het gedrag kan beïnvloeden, is de presti
gewaarde van het fysieke uiterlijk. Afgezien van het feit dat bepaalde 
lichaamsvormen zich zowel in de houding als in het gedrag weerspiegelen, 
moet er ook rekening mee gehouden worden dat — in onze cultuur — iemand 
met een robuust en fors gebouwd lichaam in het algemeen meer positief door 
zijn omgeving wordt gewaardeerd dein iemand met een klein, corpulent of 
extreem langgerekt, smalborstig lichaam. 

Zonder twijfel heeft de prestigewaarde van de lichaamsbouw te maken 
met de sociaal-culturele waardering. Bayley en Tuddenham (1944) bewe
ren in dit verband: 'To be a girl and large, and to be a boy and small, are 
both contrary to the ideals of the culture'. Beets (1958) is van mening dat 
zeer snel groeiende meisjes en traag groeiende jongens meer last hebben 
van het uit de toon vallen dan langzaam groot wordende meisjes en snel 
groeiende jongens. 

Het (onbewust) inviterend of dwingend appel dat van de uiterlijke gestalte 
en de verschijningsvorm uitgaat werd door empirisch onderzoek — vooral 
door experimenten met foto's en silhouetten van verschillende somato-
typen — door een aantal onderzoekers (Sugerman en Haronian 1964, Wells 
en Siegel 1961, Staffieri 1967, Lerner 1969, 1972 en Kugel 1969) aan
getoond. 
Het is meer dan waarschijnlijk dat een positieve of negatieve aantrekkings
kracht op de omgeving, binnen de sociale interactie, implicaties heeft voor 
het reactieve zelfbeeld en voor de gedragsontwikkeling omdat daardoor 
bepaalde gedragstendenties kunnen worden uitgelokt of uitgedoofd. De 
reputatie en sociometrische positie van de voor sport, spel en vechtpartijen 
goed uitgeruste mesomorfe jongen (die vaak op een groot aantal succes
volle prestaties en overwinningen kan bogen) zal bij zijn groepsgenoten 
hoog genoteerd worden. Evenzeer ligt het voor de hand dat kinderen met 
een relatieve afwezigheid van een mesomorf arsenaal, die op deze terreinen 
weinig presteren (waardoor de motivatie voor sportieve en competitieve 
bezigheden eerder zal af- dan toenemen, met als gevolg vlug opgeven), een 
lage sociale status en geringe populariteit bij hun groepsgenoten (en opvoe
ders) zullen genieten. In dit verband zegt Allport (1961) '. . . the fat 
child, like the thin, learns that the playground gives the rewards to the 
mesomorph, not to him.' Uiteraard spelen een aantal additionele factoren 
zoals: de ontwikkelingsfase, de leeftijd, de sekse en de groep waarvan het 
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kind deel uitmaakt hierbij ook een rol. Met betrekking tot de puberteits
periode konden de bovenstaande beweringen over de relatie tussen reputa
tie en lichaamsbouw door Hanley (1951) bevestigd worden. Een aantal 
voorbeelden waaruit blijkt dat er een dergelijke samenhang bestaat bij 
jongere kinderen, werd in hoofdstuk VI vermeld. 

Walker (1962) geeft naar aanleiding van de aantrekkingskracht en inne
mendheid van het fysieke uiterlijk, op grond van zijn onderzoek bij kleu
ters, het advies om dergelijke gedragsdeterminanten al veel vroeger, m het 
sociale contact tussen jongere kinderen en hun opvoeders en tussen vriend
jes, op te sporen. Vanuit onze ervaring kunnen we dit advies onderstrepen. 
Dat de sociale erkenning en reputatie niet alleen afhankelijk zijn van het 
appèl van de prestigewaarde, die sterk met de lichaamsbouw verweven kan 
zijn, maar ook vervlochten zijn met bepaalde stereotype overtuigingen 
brengt ons tot het volgende punt 

e. Sociale stereotypie 
Binnen het proces van menselijke interactie kunnen de zich eigen gemaak
te overtuigingen, die niet op eigen aanschouwing of overleg berusten, de 
perceptie van de werkelijkheid vervormen. Er is geen reden voorhanden 
om aan te nemen dat dit niet ook zou kunnen gebeuren met betrekking 
tot het waarnemen van gedragsaspecten in relatie tot de lichaamsbouw. In 
het voorgaande hebben we op deze mogelijkheid van stereotypering ge
wezen. Op andere plaatsen hebben we aandacht geschonken aan de popú
lame opvattingen over de relatie tussen lichaamsbouw en gedrag, die van 
alle tijden m het leven van alledag werd vermoed en 'waargenomen' en ook 
in de wereldliteratuur telkens weer aangetroftcn kan worden. Deze ge
meenzame overtuigingen verdienen onze aandacht '. . es konnte sein, 
dasz Dinge, die die Phantasie der Volker in jahrhundertlangen Traditionen 
auskristallisiert, objektive volkerpsychologische Dokumente waren, 
Niederschlage von Massenbeobachtungen, auf die vielleicht auch fur den 
Forscher ein kleiner Seitenblick sich verlohnt' (Kretschmer 1967, pag. 1). 
ben aantal onderzoeken naar de ontwikkeling van sociale stereotypen m 
de samenhang tussen vorm- en persoonlijkheidseigenschappen (Brodsky 
1954, MtCandless 1961, Staffieri 1967 en Lerner 1969, 1972) hebben we 
eerder genoemd. Deze resultaten bevestigen de hypothese dat er — al bij 
jongens rond de 5 à 6 jaar — een gemeenschappelijke stereotype opvatting 
bestaat over de samenhang tussen lichaamsbouw en gedrag. De resultaten 
uit het onderzoek van Walker bij kleuters en uit ons onderzoek correspon
deren eveneens in niet geringe mate met de populaire concepten over 
mesomorfen en ectomorfen. 

De gevolgtrekking dat de covanatie louter uit deze stereotype beelden zou 
resulteren is inderdaad wel attractief maar ook voorbarig Tanner zegt in 
dit verband van mening te zijn dat deze voorstelling niet beschouwd moet 
worden als een 'novel creation or flash in the pan' De auteur ontkent niet 
dat een dergelijk beeld ten collectieve culturele fantasie zou kunnen zijn, 
maar hij acht het waarschijnlijker dat deze . . . 'will be shown to have a 
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firm grounding in biological events' (Tanner 1956, pag. 636, vgl. Tanner 
1964a, pag. 396). 
Er zijn dus acceptabele argumenten om aan te nemen dat stereotype over
tuigingen over de samenhang tussen het gestel en het gedrag geworteld zijn 
in de biologische werkelijkheid Een dergelijk stereotyp beeld, dat door de 
eeuwen heen ongewijzigd is gebleven, ligt diep verankerd m de intuïtie, is 
gestoeld op eeuwenoude ervaringen en gebaseerd op waarnemingen uit het 
leven van alle dag. 
Hoewel psychologen nogal geneigd zijn om sociale stereotypen als folklo
ristische vooroordelen of falsificaties van de werkelijkheid uil hun onder
zoek te weren, is het o.i. raadzaam om dergelijke voorstellingen over de 
relatie tussen lichaamsbouw en gedrag met zonder meer aan te merken als 
bronnen van dwaling bij wetenschappelijk onderzoek, maar deze, als voor
wetenschappelijke, vaak intuïtieve evidenties, in het psychologisch onder
zoek te betrekken: ' . . . even if they are not determined by developments 
in the embryo, they are self-perpetuating and effective forces in the social 
environment' (Wells en Siegel 1961, pag. 78). Het is zinvoller rekening te 
houden met het feit dat dergelijke factoren, die in de ervaring en beleving 
van kinderen (en volwassenen) blijkbaar een belangrijke rol spelen, bepaal
de gedragspreferenties kunnen bekrachtigen of gedragsgewoonten kunnen 
verharden of modificeren. Dat deze stereotypen potentieel fungeren als 
contaminatiefactoren, is een reden te meer om deze voorstellingen toch in 
het onderzoek te betrekken. Want als de opvoeders — hetzij op observatie 
berustende, hetzij uil bijgeloof of magisch denken stammende — vastge
roeste vooroordelen, voorstellingen of verwachtingen koesteren over de 
samenhang tussen lichaamsbouw en gedrag, dan zullen deze verwachtingen 
ook kunnen bijdragen tot het vormen van hel opvoedingskhmaat waarin 
het kind leeft en opgroeit. Deze bij opvoeders levende voorstellingen kun
nen in zekere mate een verschillende sociale realiteit creëren voor kinderen 
met extreme verschillen in lichaamsbouw (vgl. Walker 1962, Lindzey 
1967) 

De informatieve waarde van stereotypen voor het opvoedingsgebeuren be
staat hierin dat deze een bijdrage kunnen leveren in het analyseren van de 
verwachtingspatronen van ouders en opvoeders omtrent hun kinderen. 
Ook om die reden is het belangrijk stereotype factoren in het onderzoek 
te integreren in plaats van dit verschijnsel zonder meer als bron van dwa
ling te elimineren. 
De bovenstaande inzichten kunnen ons inziens eveneens meer en vrucht
baar geïntegreerd worden in de sociale leertheorie omdat dergelijke stereo
type voorstellingen aangemerkt kunnen worden als condities die een be
paalde opvoedingsstijl en het sociale leerproces kunnen bevorderen of be
lemmeren. '. . . stereotyping can be a useful response as well as a danger
ous one' (Miller et al. 1968, pag. 359). 

ƒ. Circulaire interactie 
In het bovcnslaande werd getracht in de geconstateerde samenhang tussen 
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vorm- en persoonlijkheidseigenschappen determinanten te onderscheiden, 
in de hoop op die wijze een theorie te kunnen ontwikkelen die dit verband 
zou kunnen verklaren. Steeds weer bleek een duidelijke isolatie en identifi
catie van dergelijke verklarende factoren niet wel mogelijk omdat de vari
abelen elkaar steeds wederkerig beïnvloeden en zo een kringloop van wis
selwerking vormen. Daarom stuiten we bij het classificeren en identifice
ren van 'causale' en 'effect'-variabelen telkens weer op functies van een 
dynamisch samentreffen en verweven zijn van organische, psychogene en 
sociogene factoren waarin bovendien de sekse, het leeftijdskoloriet en de 
ontwikkelingsfase vervlochten zijn. 

Vragen die betrekking hebben op de menselijke gedragsgenese en op de 
etiologie van gedragsstoornissen, kortom vragen die gericht zijn op het 
afbakenen van grondfactoren en effectvariabelen binnen de complexe ge
dragsstructuur, kunnen niet voldoende door louter empirisch onderzoek 
beantwoord, noch door leertheorieën toereikend verklaard worden. Men
selijk gedrag is immers nimmer een 'summative' resultante of een accu
mulatie van een aantal gedragsdeterminerende deelfactoren. 
De 'oorzaak' van de empirisch geconstateerde covariatie tussen lichaams
bouw en gedrag moet daarom niet gezocht worden óf in het organisme óf 
in de omgeving — want dat zijn ten aanzien van het fenomeen gedrag 
slechts abstracties — maar in deze beide bronnen, die fungeren als condi
ties, d.w.z. variabelen die aan een effect voorafgaan én de daartussen 
permanente dialectische verhouding: '. . . nurture does play a role, but not 
an exclusive one. It is always nature and nurture working together' (Cortés 
en Gatti 1965). 

Ons standpunt is dat de klassieke constitutieleer een herformulering van 
het deterministische uni-causale model behoeft. De theorie van het één
richtingsverkeer vanuit het organisme, als voornaamste bron van menselijk 
gedrag, dient vervangen te worden door een poly-factorieel model. In zo'n 
systeemtheorie moet rekening gehouden worden met de reciproke beïn
vloeding en cumulatieve werking van een aantal variabelen binnen het 
cyclisch ontwikkelingsproces van de biopsychische uitrusting en de psy
chologische en sociale gedragsdeterminanten. Een dergelijk model, waarin 
somatologische, psychologische en sociale aspecten geïntegreerd worden, 
zou tevens een grondslag kunnen vormen voor een jcugdantropologie. 
Om het bedoelde systeem beter te kunnen voorstellen hebben we in aan
sluiting op onze verkenning van constitutioneel onderzoek getracht een 
schema op te stellen (figuur 1) en zullen we nu het model samenvattend 
beschrijven. 

1. Het lichaam vertegenwoordigt een fundamentele structuur van de mens. 
Uitgegaan wordt van de, niet ongegronde, hypothese dat in het gestel 
bepaalde genotypische hoedanigheden, brontrekken, grondfactoren — of 
hoc men die noemen wil — als voorwaarden, prefiguratief, verankerd zijn. 
Deze condities bepalen deels, dus niet zonder meer, de ontwikkelings
mogelijkheden en grenzen. Als zodanig kunnen beschouwd worden: de 
vitaliteit, de mate van energie en kracht, de individuele wijze van open-
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staan voor stimuli uit het 'milieu extérieur', de sensitiviteit, specifieke 
reactiedisposities, bepaalde kenmerken van de lichaamsbouw en individu
ele verschillen in groeitempo (groot, klein, smal zijn, 'dysmaturitas' enz.). 
Een aantal van deze variabelen vertoont een — zekere mate van — trans-
situationele constantie. 
2. Binnen de ervaringsmodus van het lichaam onderkennen we psycholo
gische reacties op deze biofysische, morfologische en biopsychische facto
ren die als motieven van gedragsontwikkeling fungeren. Deze reacties op 
de eigen ervaring van de biopsychische uitrusting en de fysieke prestaties 
spelen een belangrijke rol in de formatie van het 'body-image', het zelf
beeld, de ik-ontwikkeling en zijn — via de wisselwerking tussen zelfwaar
neming en de wijze waarop anderen worden waargenomen — ook van 
invloed op de omgang met anderen. 

3. Het effect van de organisch gefundeerde variabelen (groei, ontwikkeling 
en sommige vormkenmerken) is stellig in betekenende mate afhankelijk 
van exogene invloeden vanuit het milieu zoals: voeding, welstand en hygië
ne, die de fysieke ontwikkeling en rijping bevorderen of belemmeren. Zo 
zijn er overtuigende aanwijzingen voor veranderingen in het fysieke groei
en ontwikkelingspatroon van populaties en toename van de volwassen 
lengte, gezien over een langdurig tijdperk. Deze verschijnselen, bekend 
onder de naam 'seculaire groeiverschuiving' worden beschouwd als gevol
gen van sociaal-economische verbetering (Van Wieringen 1972). 

4. De uitwerking van met het gestel samenhangende psychologische grond-
factoren of voorwaarden wordt eveneens voor een belangrijk deel bepaald 
door de omgeving. In het opvoedingsmilieu, dat weer ingebed is in een 
bepaald socio-cultureel klimaat, zijn er determinanten te onderscheiden 
die de gedragsontwikkeling en het sociaal leren beïnvloeden. Men denke 
aan de toegenegenheid en grondhouding van de opvoeders, de opvoedings
normen en stijlen van opvoeding die zij hanteren, de gedragspatronen die 
zij van hun kinderen verwachten enz. Hiertoe kan men rekenen opvoe
dingscondities zoals: het al of niet positief accepteren van fundamentele 
gcdragspreferenties met name de tolerantie voor actionele exploratie, de 
instelling t.o.v. bepaalde responsiecatçgorieën zoals vermijdingsreacties op 
voor het kind verstorende en bedreigende situaties, attituden van de op
voeders t.o.v. emotioneel gesloten kinderen enz. 

5. Ook de verwachtingen en de subjectieve waardering die de opvoeders 
van het fysiek uiterlijk en van de lichaamsbouw hebben, kleuren en zijn 
van invloed op het opvoedingsproces. Afhankelijk van deze appreciatie en 
depreciatie zullen opvoeders geneigd zijn maatregelen te treffen zoals ver
andering van voedingsregime, stimuleren tot extra sportbeoefening enz. 
om bijvoorbeeld de corpulentie of de fysieke maturiteit te wijzigen, al 
naar gelang hun bezorgdheid daarover. 

6. De voorstellingen en/of vooroordelen van opvoeders over het bij een 
bepaalde sekse, leeftijd en lichaamsbouw behorend gedrag, kunnen al heel 
vroeg bepaalde gedragspreferenties versterken of — binnen bepaalde gren
zen — afleren of wijzigen, waardoor habi tude gedragskenmerken gevormd 
worden. 
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7. De prestigewaarde, de attractiviteit van het fysiek uiterlijk en van de 
fysieke prestaties die het kind levert, bezorgen hem een bepaald 'social-
image', geven hem reputatie. Wederkerig beïnvloeden deze sociale erken 
ning vanwege opvoeders en de sociometrische status, toebedeeld door 
groepsgenoten, de gedragsontwikkeling via het 'body-image', het gevoel 
van eigenwaarde en het reactieve zelfbeeld Zo kan de geringe appreciatie 
van fysiek 'minne' kinderen door hun groepsgenoten beschouwd worden 
als een determinant in de sociale aanpassingsproblemen die zulke kinderen 
veelal vertonen. 
8. Gedragsdimensies vertonen in verschillende ontwikkelingsfasen van de 
levensloop een eigen koloriet. De actieve gerichtheid op de omgeving en de 
agressieve dominantie manifesteren zich in verschillende intensiteit en 
modaliteiten bij bijvoorbeeld kleuters en pubers. Bepaalde opvoeders 
waarderen de motorische dynamiek van een kleuter in hoge mate, maar 
ervaren dit actioneel gedrag van hetzelfde kind in de puberteit als onrusti 
ge drukdoenenj wat met dwang en straf afgeleerd moet worden Er heeft 
dus ook een terugkoppeling plaats van het opvoedingseffect. 

Uit deze systeemtheorie zal het duidelijk zijn dat WIJ het organisme met 
als een op zichzelf bestaand wezen beschouwen Het gestel is niet de enige, 
noch de voornaamste variabele, waarin het gedrag aangeboren en van ge
boorte tot dood onwijzigbaar zou zijn vastgelegd. Ook de exogene invloe
den uit de omgeving zijn niet allesoverheersende determinanten. De ge-
dragsontwikkelmg is niet louter resultaat van sociaal leren omdat biologi
sche variabelen het effect van opvoeding en conditionering tot op zekere 
hoogte bepalen door de limieten van de individuele responsiemogehjk-
heden. In de complexe interactie tussen organisme en milieu zijn er, naast 
deze, nog belangrijke intervenierende variabelen te onderkennen die alle 
een additieve bijdrage leveren in de kringloop van het ontwikkelingsproces 
waarin ook de lichaamsbouw en andere fysieke kenmerken een niet te 
verwaarlozen rol spelen. 

Terugblikkend op de resultaten van het onderzoek naar de samenhang 
tussen kenmerken van de lichaamsbouw en persoonlijkheidseigenschappen 
willen we terugkeren naar ons uitgangspunt waarin we de visie op de 
rehabilitatie van het gestel aan de orde hebben gesteld. 
Ons persoonlijk standpunt in dezen, op grond van praktijkervaring én op 
basis van fundamentele gedachten vanuit de filosofie van het lichaam, is dat 
we het lichaam niet moeten beschouwen als object maar als een facet van 
onze bestaanswijze. Aan dit lichamelijk facet kunnen we verschillende 
aspecten onderscheiden die we aanduiden als het instrumentele, het perso
nale en het sociale karakter van het lichaam. In de werkelijkheid van het 
bestaan zijn deze aspecten echter met te scheiden maar hangen ten nauw
ste met elkaar samen, beïnvloeden elkaar wederkerig en spelen een rol in 
de dialectische vcihouding tussen het individu en zijn situatie waarmee de 
mens een eenheid vormt 
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ƒ 1. Onder het instrumentele karakter van het lichaam verstaan wij de op de 
biologische constitutie gebaseerde bestaansvoorwaarden. In termen van de 
'filosofie van het lichaam' zou men kunnen spreken van de vóór-bewuste 
prefiguratie van het Ik-lichaam. In deze gedachtengang wordt, al op het 
niveau van het organisme, het lichaam beschouwd als een waarnemend 
organisme, 'l ' instrument général de ma compréhension' (Merleau-Ponty 
1945). Dit lichaam is tevens het centrum van de relatie tussen het Ik en de 
omgeving. Via dit lichaam ervaart de mens de confrontatie met zijn wereld 
en realiseert hij een vóór-persoonlijke ontmoeting, d.w.z. de dialoog met 
de mundane werkelijkheid op vóór-bewust niveau. De structurele aspecten 
van het organisme hangen hiermee ten nauwste samen: het vitaal aange
daan worden, de gestemdheid, het openstaan voor indrukken en de inten
siteit van het bemerken. Dit lichaam is echter niet geheel en al 'overgele
verd' aan alle invloeden die er uit zijn wereld op afkomen. Het lichaam 
waardeert, selecteert, organiseert, m.a.w. structureert wat het bemerkt en 
waarneemt. In die zin is het lichaam: 'zinopvattend en betekenis verle
nend' (Prick 1971, pag. 45). 

ƒ2. Het personale karakter van het lichaam 
De subjectieve ervaring van het functionerend organisme, de verschillende 
toestanden waarin het lichaam kan verkeren, de beleving van fysieke attri
buten zoals kracht, zwakheid, gestalte, mannelijkheid, kwetsbaarheid enz. 
spelen een belangrijke rol in het door de mens gevoelde lichaam en zijn zo 
van indringende invloed op zijn leven. Dit lichaam is ons ieder moment 
voorhanden; het is de onvermijdelijke begeleiding van ons bewustzijn 
waarvoor we niet kunnen vluchten. In deze zin is het lichaam een belang
rijk deel van onze identiteit, van onszelf, synoniem zelfs met ons bestaan. 

f3. Het sociale karaktervan het lichaam 
In de lichamelijke verschijning presenteren wij ons ook aan de wereld. Dit 
lichaam heeft 'Darstellungswert', is expressiemedium, boodschap aan de 
omgeving. In het structurele gewaad van het lichaam zijn de virtuele inten
ties en preferente responsiemogelijkhcden ingekleed. Het fysiek uiterlijk 
fungeert als een veld van karakteristieke gerichtheden op de wereld en de 
ander. De met morfologische karakteristieken samenhangende fcnoty-
pische gedragspatronen kunnen gezien worden 'als vertolkingen van grond
houdingen, van een op zeer bepaalde wijze in betrekking staan tot de 
wereld, tot de ander en het andere' (Calon en Prick 1962, pag. 132, vgl. 
ook Frijda 1958, pag. 130, Prick 1971, pag. 178 c.v.). Afhankelijk van de 
persoonlijkheidstheorieën welke men huldigt kunnen deze verschillende 
modaliteiten van preferente gedragstendenties die in de lichaamsbouw tot 
uiting komen globaal aangeduid worden als drie basale modi van ingesteld 
zijn, te weten: emotioneel extravert, actioneel extravert en introvert. 
Samenvattend: de morfologie van het lichaam heeft voor ons de betekenis 
van een uitwendig waarneembaar aspect van de constitutie d.i.: de biolo
gisch gefundeerde matrix van het bestaan op komst (vgl. Prick en Calon 
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1967, pag. 121), of - zoals Prick (1971, pag. 35) het uitdrukt - 'de vóór
afbeelding van het te verwachten toekomstige bestaan van het in ontwik
keling zijnde individu'. 
Ook vanuit de inzichten uit de filosofie van het lichaam blijkt het evenmin 
mogelijk om in de bestudering van het menselijk gedrag afzonderlijke 
factoren te identificeren die geheel óf door het organisme óf door zijn 
omgeving worden veroorzaakt. Noch voor de psychologie, noch voor de 
kliniek, noch voor de opvoeding ligt daar de kernvraag. Belangrijker is het 
te weten op welke wijze organisme, aanleg en omgeving samenwerken in 
het actualiseren van menselijk gedrag en in het tot stand komen van ge
zondheid, afwijking en ziekte. Organische of constitutioneel georiënteerde 
theorieën en leertheorieën moeten niet opgevat worden als tegenstrijdige 
uitgangspunten of elkaar uitsluitende methodische aspecten: '. . . Es 
kommt vielmehr darauf an, die Rolle des Lernens innerhalb der Gesamt
organisation des Verhaltens, Befindens und Erlebens zu erkunden, und 
zwar gesondert für jede einzelne, funktionelle Beziehung' (Leyhausen 
1967, pag. 176). 

Het lag niet in onze bedoeling te trachten tot een algehele herformulering 
van de constitutiepsychologie te komen. We hebben getracht de verschil
lende inzichten in de gedragsdeterminanten, binnen het morfotypologisch 
referentiekader, in een meer hanteerbare context te plaatsen om de aan
dacht te vestigen op de gebondenheid van het menselijk gedrag aan de 
constitutionele verschillen die in de lichaamsbouw tot uiting komen. De 
psychologie kan hieraan niet zonder schade voorbijgaan. Daarom besluiten 
we deze nabeschouwing met een citaat van Buytendijk (1965) die, spre
kend over de dubbelzinnigheid van het lichaam en verwijzend naar de 
opvatting van Merleau-Ponty (1945), zegt: 'De psycholoog dient zich van 
deze ambigui'teit rekenschap te geven en wel in de concreetheid van zijn 
wetenschappelijke arbeid. Daarvoor is het echter nodig, dat hij het lichaam 
kent als 'un ensemble de chemins déjà tracés, de pouvoirs déjà constitués' 
en tevens als een 'existence figée ou généralisée' (o.e. pag. 13). 

Implicaties voor de praktijk 

Al in het tweede hoofdstuk hebben we in grote lijnen gewezen op de 
belangrijkheid van morfologische informatie in functie van de individuele 
diagnostiek en de beslissingsstrategie bij moeilijk opvoedbare kinderen. 
Hier willen wij het belang en de praktijkwaarde van de somatotypering aan 
de orde stellen en concreet trachten aan te geven op welke wijze genuan
ceerde kennis van de lichaamsbouw vruchtbaar gemaakt kan worden voor 
de klinische psychodiagnostiek, de therapie, de pedagogie en de orthope
dagogische beïnvloeding. 

a. Psychodiagnostiek 
De geconstateerde samenhang tussen lichaamsbouw en persoonlijkheids
eigenschappen impliceert althans de mogelijkheid om de somatotypering 
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toe te passen in de klinische beoordeling. 
In de psychologie beschikken we over weinig methodieken om constitutio
neel gekoppelde transsituationele, relatief constante gedragskarakteristie
ken te bestuderen. De somatotypologie kan een manier zijn om meer te 
leren over belangrijke variabelen van het organisme als grondvoorwaarde 
tot gedrag zoals de lichaamsstructuur, de kracht en de energie ervan, de 
zwakheden en gevoeligheden en de gedragsresponsies die verwacht mogen 
worden bij een bepaalde lichaamsbouw. 
Op de eerste plaats betekent kennis van het somatotype een adjuvans in de 
persoonhjkheidspsychologie. Bij de individuele toepassing, binnen de dia
gnostiek, heeft de psycholoog steeds te maken met de unieke persoonlijk
heid. Van de ene kant staat de klinisch diagnosticus hier voor de opgave 
om tot een zo groot mogelijk concreet totaalbeeld van het individu te 
komen, ook al wordt hij steeds gedwongen tot een wetenschappelijke 
reductie. Van de andere kant kan hij slechts deelaspecten van het com
plexe gedrag onderzoeken. De kennis van het somatotype kan hier een 
bijdrage leveren tot het beter begrijpen en interpreteren van de ook op 
andere wijze verworven informatie zoals: anamnestische gegevens, pedago
gische observaties en resultaten van testonderzoek. Observatie, capacitei
ten-, schoolvorderingen- en projectieve tests, somatisch en psychiatrisch 
onderzoek zijn gericht op verschillende deelaspecten. De constitutionele 
approach kan het denken over deze partiele gebieden wijzigen of de visie 
op een bepaald niveau corrigeren Somatotypologie kan fungeren als refe
rentiekader voor de resultaten van biografisch, psychologisch en psychia
trisch onderzoek. Het hoeft geen nader betoog dat de chnicus zich bij het 
convergeren en construerend verklaren van de multi-disciphnaire data niet 
zal laten verleiden tot een 'anticiperende interpretatie' (vgl. Bierkens 
1966). 

Dat we in ieder geval beter kunnen diagnostiscren (hetgeen impliciet ook 
steeds een voorspellen insluit) wanneer de constitutie in de klinische ap
proach deskundig betrokken wordt, dan alleen op grond van psychodia-
gnostisch laboratoriumonderzoek, willen we in het volgende nader staven. 
Uit ervaring kunnen wij meedelen dat informatie over het somatotype kan 
bijdragen tot een beter inzicht in de ernst van bepaalde stoornissen of 
deviant gedrag. Wanneer bijvoorbeeld de gedragsmoeihjkheden of stoor
nissen van een kind grote overeenkomst vertonen met het gedrag dat wel 
als typerend beschouwd kan worden voor zijn lichaamsbouw, maar dan m 
sterk overdreven mate, dan kunnen deze veelal als minder pathologisch (en 
prognostisch gunstiger) aangemerkt worden dan wanneer het gedrag in 
scherp contrast is met het 'te verwachten' gedrag voor zo'n lichaams
bouw. Bij dergelijke gevallen hebben we meermalen kunnen constateren 
dat de gedragsmoeihjkheden voornamelijk als reactiepatroon op conflict
situaties met de omgeving — die een ander gedrag van dit kind wenste of 
verwachtte — beschouwd moesten worden. Als een kind daarentegen een 
sterk contrasterend gedrag te zien geeft met het gedrag dat gewoonlijk met 
zijn bepaalde lichaamsbouw geassocieerd is, dan is het belangrijk om n'a. te 
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gaan of bepaalde ervaringen misschien bijzonder verstorend voor dit kind 
zijn geweest, ofwel, of het kind zelf bepaalde verwachtingen koestert die 
met reëel voor hem zijn omdat ze de beperkingen van zijn ontwikkelings
mogelijkheden te buiten gaan. Vanuit de vaststelling dat kinderen met 
duidelijk verschillende somatotypen zeer verschillend kunnen reageren op 
bedreiging, conflictsituaties en met name op frustratie van gratificatie 
door hun ouders — omdat soortgelijke teleurstellende omstandigheden 
voor zulke kinderen een andere betekenis kunnen hebben — is het van 
belang hiermee rekening te houden. 

In de praktijk werden we getroffen door twee zusjes die we vijf jaar hebben kunnen 
volgen en die onder nagenoeg dezelfde frustrerende omstandigheden hun vroege jeugd 
hebben doorgebracht, maar die een zeer contrasterende gedragsstructuur en zeer ver
schillende gedragsstoornissen vertoonden Het ene kind is een dysplastisch, extreem 
ectomorf meisje met somatotype 3 2Ά 5 lÁ, het zusje een weinig dysplastisch, endo-
morf meisje met mesomorfe kenmerken, somatotype 5të Зй 2Ά Van het ectomorfe 
meisje hebben we de somatotypefoto onder no 482 en van het endomorfe kind onder 
no 213 ter illustratie in de Bijlagen opgenomen. 
Vanuit de directe observatie en vanuit het psychologisch en psychiatrisch onderzoek 
werd het ectomorfe meisje voornamelijk gekenmerkt door een weinig energiek, over-
waakzaam, angstig, onvriendelijk, gespannen, geremd en somber gestemd gedrag Van 
klinische zijde werd vooral de nadruk gelegd op de controverse binnen de persoonlijk
heidsstructuur, tussen enerzijds de affiniteit tot geremd gedrag en anderzijds de neiging 
tot dysregulatie en gebrekkige impulscontrole Het gedrag van het endomorfe meisje 
werd gekarakteriseerd door een inactief, lusteloos, sloom, enigszins apathisch gedrag, 
maar ook door openlijke agressie in stress situaties. De gedragsvcrschillen bleven gedu 
rende de vijf jaren in aanzienlijke mate stabiel In tegenstelling lot het ectomorfe 
meisje werd er bij het endomorfe kind wel een duidelijke toename van de aanpassings 
zin waargenomen 

De bovenstaande illustraties duiden er op dat de chnicus, ook al zijn 
gedragsstoornissen ongetwijfeld poly-conditioneel bepaald, ten aanzien van 
de enologie steeds oog dient te hebben voor en rekening moet houden met 
de biologische basis waarop ontwikkelingsstoornissen gebaseerd kunnen 
zijn. Het betrekken van somatotypologische informatie kan dusdanig in 
een aantal gevallen bruikbare inzichten verschaffen voor de differentiatie 
van persoonhikheids- of van gedragsproblemen en de onderscheiding tus
sen normale gedragsmoeihjkheden en moeilijk opvoedbare gedragsstoornis
sen. 

Binnen het kader van het persoonlijkheidsonderzoek is het ook belangrijk 
de karakteristieke gcdragsconstanten zowel m het klinisch als in het ont
wikkelingspsychologisch onderzoek binnen het referentiekader van de 
lichaamsbouw te interpreteren Etiologisch beschouwd kan het nuttig zijn 
om te weten of een bepaald hyperactief, zeer cxploratief of agressie! 
gedrag samenhangt met een prominente mcsomorle component, ofwel 
— bij een geringe mate van mesomorfic — voornamelijk als een vorm van 
conflicthantering gezien moet worden. Hetzelfde kan gezegd worden van 
overmatig geremd gedrag of andere vormen van zclfhandhavingsgcdrag bij 
bedreiging of conflictsituaties, die voor de verschillende morfologische 
typen waarschijnlijk een andere betekenis hebben 
Zelf werden WIJ in ons wei к ook geconfronteerd met onrustige, hypcrac-
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tieve, dominant agressieve kinderen met geringe mesomorfie voor wie 
sommige vormen van acute spanningsontladingen of motorische transfor
matie van spanningen, in dienst staan van hun ego-syntone tunctie. Deze 
versatiele activiteit die wij overwegend bij ectomorfe kinderen aantroffen 
verwijst met naar een overschot aan energie of naar een krachtige vitaliteit 
maar moet veeleer — op een ander (psychodynamisch) verklaringsniveau — 
beschouwd worden als een mechanisme om het 'ik' te beveiligen door 
ventilering en ontlading van spanningen. 

Het zou niet van klinisch inzicht getuigen wanneer beweerd werd dat 
mesomorfen per se actief en agressief zijn en dat ectomorfen inactief en 
niet agressief zijn. Het is bekend dat er ook, en wellicht veel, agressie 
zonder geweld bestaat (vgl. o.a Storr 1968). Deze vorm van vijandigheid 
hebben wij duidelijk kunnen constateren wanneer opvoeders de 'natuurlijke 
geaardheid' van het kind grotelijks negeren of deze in zijn ontplooi
ing belemmeren Vormen van zulke indirecte agressie zagen wij over
wegend bij gefrustreerde ectomorfe kinderen die, vooral in hun verbeel
dingen tijdens de therapie, dikwijls blijk gaven van felle, naar binnen ge
richte vijandigheidsgevoelens. Op grond van deze waarnemingen lijkt het 
ons mogelijk onder andere door middel van somatotypologische kennis, de 
formatie van afweermechanismen, de reactiepatronen op frustraties en 
deprivatie en de verschillende affiniteiten tot bepaalde regulatiemechanis
men beter begrijpelijk te maken. 

Ook van kinderpsychiatrische zijde wordt er op gewezen dat ieder kind 
zijn eigen psychologische 'defences' ontwikkelt, die deels afhankelijk zijn 
van constitutionele factoren. Zo blijkt, volgens bepaalde auteurs (e.g. 
Barker 1971 ), ook de drempel ten aanzien van het ontwikkelen van neuro
tische angsten individueel sterk te verschillen. Het ene kind ontwikkelt 
neurotische angstsymptomen onder slechts zeer bepaalde stress-toestan
den, andere kinderen daarentegen reageren hiermee als een responsie op 
gewone, alledaagse levensomstandigheden. Het somatotype garandeert wel 
niets over h t t al dan niet voorkomen van agressie of geremd gedrag bij een 
bepaalde lichaamsbouw, maar het kan wel meer licht werpen op de deter
minanten van bepaalde vormen van agressie, angst en overmatige rem
mingen. 

Freud (1948) en andere analytici (eg. Fenichel 1945, Niederland 1965) 
hebben er eveneens op gewezen dat de vorming van defensie- en afweer
mechanismen ook afhankelijk gesteld moet worden van lichamelijke con 
ditics De kennis van het somatotype kan hierbij instructief zijn omdat 
deze een aanwijzing kan geven in hoeverre reactieformaties of adaptatie 
patronen mcdcbepaald /ijn door het zogenaamde 'körperliches Entgegen 
kommen' (vgl. Freud 1948) In de beoordeling van verschillende gedrags-
typen en afwijkingstypen bij kinderen die onder nagenoeg gelijke depriva
tie invloeden toch een duidelijk verschillende ontwikkeling vertonen 
— zoals door Zdenek Matcjcck (1969) werd aangetoond — kan het betrek 
ktn van de kennis van de lichaamsbouw een belangrijke bijdrage beteke
nen Met betrekking tot gedragsafwijkingen bij kinderen, die als resultaat 
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beschouwd worden van zulke ongunstige omgevingsfactoren zegt Barker 
(1971): 'It may well be that constitutional factors are of importance in 
determining the final outcome' (o.e. pag. 154). 
Omdat de graad waarin een bepaalde milieusituatie neurotiserend werkt 
mede afhankelijk is van de constitutie (Van Meurs 1956) kan deze ons 
attenderen op de individuele ontvankelijkheid voor bepaalde traumatise
rende factoren. De verschillen in lichaamsbouw kunnen ons op het spoor 
brengen van de specifieke vulnerabiliteit want: '. . . some children are 
more disposed to disturbance than others' (Parnell 1958). Het tijdig on
derkennen van de individuele kwetsbaarheid heeft naast een preventieve 
betekenis ook instructieve waarde voor de diagnostiek en de beslissings
strategie. Het inzicht in gedragsstoornissen kan ons inziens ook verrijkt 
worden wanneer we, naast de kennis van de voorgeschiedenis en de exoge
ne factoren, meer weet hebben van het feit voor welke psychische belas
ting welk kind het meest kwetsbaar is. Deze kennis geeft weliswaar geen 
pasklare antwoorden maar kan wel waardevolle aanwijzingen verschaffen 
voor de, op grond van alleen psychologische gegevens, getrokken conclu
sies. 

De kennis van de lichaamsbouw, van de verschillen in groeispurten en van 
andere somatologische ontwikkelingsvarianten bij diverse somatotypen, 
kan ons behoeden om, bij het beoordelen van de premorbide toestand, de 
invloed van momenten uit de voorgeschiedenis of factoren uit de omge
ving al te exclusief als 'causes of breakdown' aan te wijzen (vgl. Davidson 
1957, Barker 1971). Dit is bijvoorbeeld van belang wanneer we te maken 
krijgen met afwijkende gedragingen van kinderen en pubers met een ge-
retardeerde of propulsieve ontwikkeling. Er zijn zwaarwegende argumen
ten voor de assumptie dat een stoornis in het ontwikkelingstempo de 
grondslag kan vormen van een neurotische ontwikkeling en voor neuroti
sche reactievorming (vgl. Jones en Baley 1950, Kretschmer 1967, Stein
wachs 1962, Conrad 1963, Zeller 1964). Retardaties van de biologische 
ontwikkeling blijken samen te hangen met partiële infantilismen en wor
den als belangrijke condities beschouwd voor het ontstaan van discrepan
ties en ambivalenties binnen de persoonlijkheid. Vertragingen in de groei 
en 'dysmaturitas' worden zelfs als de voornaamste voedingsbodem aange
wezen voor een neurotische ontwikkeling (Kretschmer 1952). Van ver
schillende zijde wordt vermeld dat een asynchrone fysieke ontwikkeling 
eveneens een belangrijke determinant is in het ontstaan van moeilijk op
voedbaar en delinquent gedrag (e.g. Destunis 1961), al is zulk gedrag 
afhankelijk van de invloed van verschillende andere factoren. 
Bij de bestudering van de katamnestische gegevens hebben wij ervaren dat 
pathogenetische factoren in bepaalde gevallen duidelijk aanwijsbaar zijn in 
persisterende traumatische belevingen. Bij een aantal kinderen bleken deze 
te berusten op het op zeer jeugdige leeftijd frustreren van de specifieke 
behoeften of op een permanente depreciatie door de opvoeders van de 
'eigen-aardige' responsiecategorieën. In weer andere gevallen werd het toch 
al tot onzekerheid en angst neigende gedrag van ectomorfe kinderen al 
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vroeg gefixeerd en versterkt door opvoedmgsmaatregelen die juist tegen de 
natuurlijke, biopsychische veiligheidsbehoeften van deze kinderen indrui
sen. Dit bleek vooral het geval wanneer zulke kinderen bang gemaakt 
werden of wanneer er inadequate eisen aan hen werden gesteld om hun 
geringe durf en stoerheid te stimuleren zodat de falende aanpassing van 
deze ectomorfe kinderen nog werd versterkt. In het licht van het boven
staande menen we te mogen stellen dat het somatotype in zekere zin ook 
beschouwd kan worden als een index voor verschillende vormen van 
kwetsbaarheid. 

Toepassingsmogelijkheden m de kliniek van volwassenen 
De informatieve waarde van genuanceerde morfologische kennis is niet 
alleen van belang te achten voor het klinisch werk bij kinderen met ont-
wikkelmgs- en gedragsstoornissen. De toepassing van constitutietypolo-
gische ervaring is evenzeer van waarde bij volwassenen, die stoornissen 
vertonen in het tussenmenselijk gedrag of andere niet psychiatrische ziek
tebeelden. Kennis van de variabiliteit van de lichaamsbouw kan hier ver
rijkend aan de soms fragmentarische medische en psychiatrische aspecten 
worden toegevoegd. Dit is van belang met het oog op de constitutioneel 
geconditioneerde verschillen in weerbaarheid en kwetsbaarheid, die blij
kens de biografische anamneses dikwijls de bodem vormen waarop bepaal
de ziekten en gedragsafwijkingen ontstaan wanneer het individu onder 
voor hem specifieke stress-situaties komt te leven. 

Het к niet onmogelijk dat uitgebreider somatotypologisch onderzoek m 
relatie tot de kliniek een belangrijke bijdrage kan leveren tot een betere 
differentiatie tussen psychoneurosen en psychosomatosen (vgl. o a. 
Sheldon 1942, Draper, Dupertuis en Caughey 1944, Brouwer 1956, Pnck 
en Van de Loo 1964). Meer onderzoek kan wellicht ook de kennis bevor
deren van de geconstateerde samenhang tussen constitutionele aspecten en 
diabetes, dispositie tot artériosclérose en coronaire afwijkingen, waarop de 
verschillen in morfologische distributie bij zulke patiënten schijnen te 
wijzen. 

Samenvattend zijn we van mening dat de studie van morfologische aspec
ten het psychobiologisch onderzoek naar de betekenis van de constitu
tionele basis in het ontstaan van gedragsstoornissen en ziektebeelden kan 
bevorderen. Vanuit een respectabel aantal resultaten op het gebied van 
morfotypologisch onderzoek zijn er gedegen argumenten die pleiten voor 
de integratie van deze gezichtspunten in een dergelijk soort ontogenetische 
studie van menselijk gedrag (vgl. Groen 1969). 

b Therapeutische beïnvloeding 
De intentie van het persoonlijkheidsonderzoek is meestal niet alleen de 
ander in zijn gedragingen en belevingen beter te leren kennen en begrijpen. 
Psychodiagnostiek dient ook gericht op het onderzoeken van voorwaarden 
waaronder de ontwikkeling en zelfverwerkelijking eerst goed mogelijk 
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worden. De diagnosticus staat daarmee voor de taak om, vanuit de onder
kende persoonhjkheidskarakteristiekcn, een bijdrage te leveren tot een 
gedifferentieerde explicatie van een persoons adequaat advies inzake de 
pedagogische omgang en/of behandeling. 

Zoals reeds gezegd zijn uij van mening dat integratie van somatotypolo-
gische kennis in de klinische piaktijk relevante informatie kan opleveren 
voor de beshssingsstrategie ten aanzien van de therapeutische programme 
rmg. Dank ZIJ de instructieve waarde van de variabiliteit van de lichaams
bouw in samenhang met de verschillen in specifieke kwetsbaarheid, weer
baarheid en m adaptieve en sociale gedragspatronen, achten WIJ het moge
lijk, met behulp van deze inzichten, gefundeerde werkhypothesen op te 
stellen voor psychosociale hulpverlening en behandeling Deze kunnen, 
naar onze ervaring, zowel bij individuele psychotherapie en orthopedago
gische behandeling als bij institutionele benadering van groepen worden 
toegepast. 

Hoewel beslissen en voorspellen niet hetzelfde is (Van Strien 1969) is de 
beshssingsstrategie toch steeds anticiperend op de toekomst gericht. Beslis
singen ten aanzien van re educatie, re-socialisatie of behandehngsstrategie 
impliceren daarom steeds ook een prognostisch element. Betere kennis van 
de individuele gedragspreferenties, specifieke responsiecategoneen en aan-
passingsmogelijkheden (of beperkingen) die mede door de constitutie wor
den bepaald, suggereert ook welke behandelingswijzen voor iemand met 
bepaalde gedragsstoornissen of met een conflictueus bestaan meer bena
drukt kunnen worden. In de procedure van de beslissing kan het inzicht in 
de morfologische structuur profijtelijk worden aangewend wanneer men 
bijvoorbeeld tot de vaststelling komt dat bepaalde permanente gedrags
patronen of vormen van zelfhandhavmg niet bij de constitutionele geaard
heid of responsietendenties van een bepaald kind passen. In de praktijk 
werden wij meermalen geconfronteerd met een extreem mesomorf kind 
dat tengevolge van repressie of andere afwijzende houdingen van de om
geving een inactief, stil en teruggetrokken gedrag vertoonde. Het feno-
typisch gedrag van zo iemand suggereert niet expliciet zijn (latente) be
hoefte aan intense activiteit, maar hij kan er wel van profiteren. Voor een 
met-sociaal geïnvolveerde endomorfe jongen met vermijdingsgedrag zijn 
intense en frequente sociale contacten en interactie gunstig terwijl een 
overactieve, onnadenkende ectomorf beter geholpen kan worden met be
perking en vermindering van stimulatie. De vertegenwoordigers van de drie 
extreme somatotypen hebben o.i. verschillende behoeften in benadering. 
Afhankelijk van de prominente vormcomponenten zullen bepaalde kinde
ren meer geholpen kunnen worden door affectief-warme, sociale benade
ring, andere door het bieden van veel bewegingsmogelijkheden en/of een 
structurerende aanpak en weer andere door bemoediging, door zachtaar
dige bescherming en door het respectvol eerbiedigen van hun privacy en 
van hun minder spontaan gevoelsleven. 

Het morfologisch referentiekader attendeert op een aantal individuele 
behoeften, gedragsdisposities of grondtrekken van het individu die bij 
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ernstige aanpassingsstoomissen vaak niet in het gedrag of op andere wijze 
tot uiting komen, maar die de therapeut zou moeten oveiwegen en uit 
proberen. Er zijn duidelijke aanwijzingen om te veronderstellen dat de 
neiging tot doen, handelen, kortom tot actionele exploratie voor een ex
treme mesomorf een even sterke biopsychologische imperatief betekent 
als de behoeften van honger en dorst. Het respect voor het ongehinderd 
private leven, met neiging tot afzondering en geslotenheid inzake intimitei
ten, is voor een extreme ectomorf wellicht een even belangrijke bestaans
voorwaarde. De verschillende wijzen van zelfhandhaving bij bedreiging, die 
tot uitdrukking komen in het vechten en domineren van mesomorfen en 
de neiging tot afweer, vlucht en isolatie van ectomorfen, kunnen evenzeer 
beschouwd worden als biopsychisch zinvolle antwoorden op de door deze 
somatotypen gepercipieerde situaties. Omdat het sterk belemmeren of 
negeren van constitutionele determinanten complicaties kan inhouden 
voor de gedrags- en persoonlijkheidsontwikkehng kan de therapeut door 
deze inzichten meer houvast krijgen voor een meer individueel aangepaste 
re-educatie en behandeling. 

In de bestudering van de voorwaarden en bij zijn pogingen om gedrags
modificaties te induceren zal de therapeut rekening kunnen houden met 
het feit dat bepaalde gedragspatronen moeilijker modificeerbaar zijn dan 
andere, naar gelang de mate waann deze meer in overeenstemming zijn 
met de gedragsconstanten die met de lichaamsbouw samenhangen. Van 
belang, m dit verband, zijn een aantal waarnemingen die wij elders hebben 
vermeld (Verdonck 1972) en waarvan wij er enkele hier noemen. Zo bij
voorbeeld is gebleken dat exterionsatie van hyperactiviteit en gelegenheid 
bieden tot ventileren en kanaliseren tot sociaal aanvaardbaar competitief 
gedrag, de aanpassmgszin van mesomorfe kinderen meer bewerkstelligt 
dan inperkende technieken. In de afgelopen jaren hebben wij bij extreem 
mesomorfe kinderen goede resultaten kunnen constateren met bewegings-
therapieen, waarbij enerzijds gelegenheid werd geboden de overmaat aan 
ongerichte energie te ontladen en anderzijds ernaar gestreefd werd om het 
motorisch onrustig gedrag door adequate spel- en oefenvormen te structu
reren en te reguleren1. Kinderen waarvan de lichaamsbouw voornamelijk 
gekenmerkt werd door extreme ectomorfe eigenschappen en die een over
matig geremd gedrag vertoonden — vaak in combinatie met angst en 
dwangneurotische symptomen — bleken in de meeste gevallen het beste 
geholpen te kunnen worden door individuele speltherapeutischc activitei
ten. Een ontplooiing-stimulerend effect bij kinderen met een ectomorfe 
lichaamsbouw zagen wij vooral dán wanneer het accent gelegd werd op 
relationele therapie door een warmte-biedende en een bevestigende be
nadering van ondersteuning en waardering, waardoor herstel van het ge
schonden vertrouwen vaak weer mogelijk bleek. Dikwijls zagen WIJ bij 
zulke kinderen met alleen een sterke, positieve gehechtheid groeien aan de 

Op deze plaats bedanken we de heer А В Molenaar, bewegingstherapeut, die op 
voornamelijk intuïtieve gronden adequate strategieën wist te bedenken en succesvol 
toe te passen 
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therapeut, maar tevens ook aan — zij het enkele — andere personen. Van 
de, in onze groep weinig voorkomende, overwegend endomorfe kinderen, 
werd de indruk gevestigd dat deze het meest doeltreffend behandeld kun
nen worden wanneer de nadruk gelegd wordt op intieme, koesterende 
emotionele contacten. 

Op grond van deze praktijkervaringen zijn wij in de overtuiging dat morfo
logisch verschillende kinderen meer baat hebben met constitutie-adequate 
therapie-beinvloeding. De bewering van Schouten (1967, pag. XVI) — die 
de somatische habitus niet in zijn onderzoek naar persoonlijkheidsfactoren 
en geneigdheid tot delinquentie heeft betrokken 'omdat die somatische 
habitus als constitutioneel gegeven niet toegankelijk is voor therapicbei'n-
vloeding', — moet o.i. van enige kanttekening vyorden voorzien. 
Op tal van manieren zijn we, bij het bestuderen van analyses van spel- en 
gespreksthema's, in de gelegenheid geweest te ervaren dat morfologische 
kennis bruikbare informatie kan verschaffen bij het psychotherapeutisch 
werk. Zo is de constatering, dat ectomorfe kinderen doorgaans meer pro-
bleembewust zijn, niet zonder belang voor de therapie. Het is niet on
mogelijk dat dit feit samenhangt met de waarneming waaruit blijkt dat 
juist ectomorfen — ondanks hun, in het algemeen, aarzelende verbalisering 
en neiging tot geslotenheid inzake intimiteiten — toch meer verbaal con
tact zoeken met de therapeut. In overeenstemming met de bewering van 
Van Meurs (1956, pag. 121) constateerden wij dat het merendeel van de 
opgenomen ectomorfe kinderen een — in termen van het psychoanalytisch 
model uitgedrukt — overmatig super-ego vertoont. 

Op de vraag in hoeverre genuanceerde kennis van de lichaamsbouw een 
pragmatische bijdrage kan leveren bij het indiceren en toepassen van ge
dragstherapie en operante conditioneringstechnieken moeten wij het ant
woord schuldig blijven. Deze problematiek is ook nog weinig onderzocht. 
Auteurs zoals Eysenck (1964, 1967) en Cortés en Gatti (1972) zijn, zoals 
eerder vermeld, wel de overtuiging toegedaan dat er constitutionele ver
schillen in conditioneerbaarheid bestaan en dat met name de mesomorfen 
een geringere conditioneerbaarheid vertonen dan de ectomorfen. Een meer 
empirische bevestiging van deze beweringen kan consequenties hebben 
voor de therapeutische praktijk. 

Het hoeft geen nader betoog dat morfologische kennis alleen nimmer 
beschouwd mag worden als dé indicatie voor deze of gene vorm van thera
pie of voorspelling van het therapie-effect. Geïsoleerde somatotypolo-
gische kennis mag daarom niet misbruikt worden als middel om te profe
teren. 

Enkele opmerkingen nog over de praktische betekenis van morfologische 
informatie inzake therapie bij volwassenen. 
Het is niet te ver gezocht om te beweren dat ook volwassen cliënten 
— evenals kinderen — de reacties van de therapeut op hun lichamelijk 
uiterlijk bemerken. Aangenomen mag worden dat de therapeutische ge
sprekspartners, in de extralinguale, expressieve communicatie (Dijkhuis 
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1964) de evocatieve taalfunctie van het fysiek uiterlijke ondergaan. Door 
het onderkennen van deze, vaak op ondoordacht niveau werkzame, inter
venierende factoren in het personale contact kan de verstaanbaarheid bin
nen het therapeutisch proces toenemen. Voor de therapeut kan de taal van 
het lichaam — ook wanneer de client niet spreekt — een veelzeggende 
aanduiding zijn voor diens intenties, stelhngname en de gestoorde pathi
sche relatie met zijn omgeving (vgl. Fnjda 1958, Fast 1970). Fisher (1970, 
pag. 598) vermeldt in dit verband een aantal situaties waaruit blijkt dat 
verschillende hchaamservaringen optreden in de ontmoeting met mensen 
die ongewoon klein, groot, mooi of lelijk, onhandig of elegant zijn. Een 
aantal voorbeelden hiervan werden al door Schilder (1935) beschreven 
onder de ліЬпек 'sociology of the body image'. 

Niet alleen in het contactritueel van het dagelijks leven, maar a fortiori in 
de therapeutische omgang geldt, zowel voor de client als voor de thera
peut, wat Tanner (1956, pag. 637) bedoelt met · 'Our bodies and the way 
we handle them constitute inevitable sign stimuli . . .' Het is waarschijnlijk 
dat — binnen de theorie over de psychologische afstand tussen personen 
(Mulder 1960) — deze signalen van invloed zijn op de mate waarin mensen 
elkaar als ongelijk percipieren. Omdat deze perceptie ook in de omgang 
tussen therapeut en client een belangrijke rol speelt (Fiedler 1953), ver
dient de variabiliteit van de lichaamsbouw de aandacht van therapeuten. 
Daarom niet alleen verdient de kennis van de lichaamsbouw en de daarmee 
samçnhangendc ervaringsmodus van het lichaam een grotere toepassing in 
de therapie. In dit verband deelt Fisher (1970, pag. 324) nog mee dat 
Reich (1949) zo onder de indruk was van de relatie tussen de wijze waar
op mensen hun lichaam ervaren en de verschillende verdedigingsmecha
nismen die zi] opbouwen, ' that he asserted it was necessary in the process 
of psychotherapy not only to deal with psychological conflicts, as such, 
but also to alter directly the body sensation experiences bound to them' 
(vgl. Reich 1970, pag. 408 e.v.). Ook het verschaffen van inzicht bij de 
client in de met constitutionele verschillen samenhangende persoonlijk
heidsproblemen kan, blijkens on^c ervaring, een bevrijdend effect sorte
ren. Met name is dit ons gebleken bij extreme ectomorfen bij wie de 
omgangsproblematiek voornamelijk gekenmerkt werd door een irreële en 
geringe zelf-taxatie welke door de omgeving werd versterkt. In weer ande
re gevallen werd de mening bevestigd dat een van het 'normale' of 'gewens
te' groeipatroon afwijkend tempo én de bezorgdheid en opmerkingen van 
de ouders daarover, een belangrijke rol hadden gespeeld in de gebrekkige 
formatie van de ego-functies. 

Morfologische inzichten verdienen grotere toepassing in de therapie omdat 
deze, bij het zoeken naar de eigen identiteit, de reële zelfkennis en het 
zelfbeeld kunnen bevorderen. 
De nuttigheid van integratie van morfologische kennis in relatie tot de 
kliniek hadden wij graag op een meer sprekende wijze aangetoond. Met 
name door beschrijving \an enkele exemplarische gevallen hadden wij 
meer concreet kunnen aantonen tot welke pathologische karakterforma-
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ties, gedragsstoornissen en persoonlijkheidsproblemen het niet verstaan en 
het niet accepteren van een bepaalde lichaamsbouw en het daarmee sa
menhangend gedrag, aanleiding kunnen geven. De persoonlijkheidsconflic-
ten en deviante ontwikkeling van een ectomorfe jongen, waarvan wij de 
tragische levensloop tien jaar konden volgen tot het moment van een 
geslaagde suïcide, hadden wij meer zichtbaar kunnen maken voor de kli
nische psychologie aan de hand van longitudinaal verzamelde gegevens en 
episoden uit deze kindertherapie. De veelheid van persoonlijkheidsgege-
vens is dermate groot dat wij deze niet te sterk wilden reduceren tot enige 
pagina's. Dit te meer omdat wij voornemens zijn deze casus elders te 
publiceren. De somatotypefoto van deze jongen is opgenomen onder no. 
199 inde Bijlagen. 

с Pedagogische en orthopedagogische beïnvloeding 
De resultaten en observaties op het gebied van morfotypologisch onder
zoek bieden ons inziens eveneens bruikbare aanknopingspunten voor de 
opvoeding en het onderwijs van kinderen in het algemeen en van kinderen 
in een instituut voor residentiële behandeling in het bijzonder. 

Individuele toepassing 
In het nu volgende zullen we trachten enkele inzichten bruikbaar te opera
tionaliseren voor de advisering en hulpverlening bij de opvoeding van indi
viduele kinderen met gedragsproblemen. 
De kennis van de verschillen in lichaamsbouw stelt ons in staat om de 
ouders en opvoeders een beter gefundeerd beeld te geven van de specifieke 
eigenaardigheden van het kind. Daardoor kunnen bepaalde gedragingen en 
normale opvoedings- of aanpassingsproblemen meer verstaanbaar gemaakt 
worden. Door een wijziging in de door de opvoeders gevormde opinie over 
het kind en in de perceptie van storende gedragingen of afwijkingen in de 
sociale aanpassing kan ook de pedagogische relatie gunstig beïnvloed wor
den. Dit beter onderscheiden en juister verstaan van de verschillende be
tekenissen die hetzelfde gedrag bij diverse kinderen kan hebben is van 
groot belang voor een persoons-adequate opvoeding. 

Wanneer een kind zich doorgaans submissief gedraagt is het van belang om 
te weten of deze vorm van onderworpenheid méér een gevolg is van het 
feit dat dit kind 'van nature ' gemakkelijk is in de omgang, bijvoorbeeld 
omdat het gauw accepteert wat anderen van hem vragen, ófwel of we te 
maken hebben met een kind dat zich gauw onmachtig voelt, bang is, en 
het nemen van beslissingen en initiatief veel te riskant vindt. Mutatis mu
tandis geldt dit eveneens voor een aantal andere gedragsaspecten zoals 
verlegenheid, geremdheid in het sociale contact en voor weinig extraverte 
kinderen die geen vriendjes hebben of bij voorkeur alleen bezig zijn. 
Het is niet moeilijk om deze illustraties met een groter aantal voorbeelden 
uit te breiden. In soortgelijke gevallen kan de kennis van een bepaalde 
lichaamsbouw indicaties geven voor een beter verstaan van verschillen in 
activiteit, sociale betrokkenheid en communicatie van gevoelens. Daardoor 
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is het mogelijk om tot een juistere opinievorming over de specifieke 
responsiecategorieën en gedragspreferenties te komen. Wanneer opvoeders 
daarmee rekening houden ontstaan er tevens betere voorwaarden voor een 
pedagogisch aangepast klimaat. Bovendien kunnen opvoeders een beter 
inzicht krijgen in de betekenis en belangrijkheid van hun eigen opvoedings
stijl en het effect daarvan ten opzichte van een kind met een bepaalde 
lichaamsbouw. 

Vanuit constitutioneel standpunt is er gewezen op het belang van een 
persoons-adequate pedagogische aanpak voor constitutioneel verschillende 
kinderen (e.g. Tanner 1964a). Sheldon (1940) wijst er op: 'Children of 
different constitutional components probably need different educational 
influences, just as trees which lean in different directions need to be 
supported from different angles' (o.e. pag. 259). Conrad (1963) vestigt de 
aandacht op de specifieke gevoeligheid of ontvankelijkheid van het indi
vidu voor sociale beïnvloeding, die volgens de auteur verschillend is voor 
de diverse — constitutioneel gedachte — ontwikkelingsniveaus. Zelf heb
ben wij ons, in dit verband, naar aanleiding van een aantal waarnemingen 
bij ectomorfe kinderen met een te sterke normatieve functie afgevraagd in 
hoeverre de opvoeders niet te vroeg en met te veel nadruk deze functie 
hebben gestimuleerd en wel ten koste van de fundamentele behoeftebevre
diging. In een aantal gevallen werden onze vermoedens dienaangaande 
bevestigd vanuit de gesprekken die wij met hun ouders hadden. 
Met het oog op individualiserende opvoeding is het ook van belang er 
rekening mee te houden dat corrigerende maatregelen voor verschillende 
kinderen een verschillende betekenis kunnen hebben. Het straffen van een 
extreem mesomorfe jongen of meisje (die moeilijk lang kunnen stilzitten, 
vooral op school) in de vorm van het verbieden van sportieve activiteiten 
en het krachtig inperken van motorische behoeften, heeft een heel andere 
betekenis dan voor een extreem ectomorf kind. Het voor straf op een 
kleine kamer moeten blijven wordt door een mesomorf kind dikwijls als 
angstig ervaren, terwijl een ectomorf zich daar juist behaaglijk en vc'lig 
kan voelen. 

Het verwachtingspatroon dat ouders en opvoeders over hun kinderen koes
teren kan meer genuanceerd worden door de informatie over de lichaams
bouw waardoor het reactieve zelfbeeld, dat het kind zich op grond van 
appreciatie van zijn omgeving opbouwt, eveneens een reëler karakter 
krijgt. Gevoelens van insufficientie, verongelijkt zijn en mislukking, waar
aan vooral ectomorfe kinderen ten prooi vallen, kunnen veelal voorkomen 
worden wanneer opvoeders minder uniforme verwachtingen van hun kin
deren koesteren en daarbij rekening houden met de karakteristieke moge
lijkheden en grenzen. Wanneer aan kinderen met uitgesproken verschillen 
in de lichaamsbouw dezelfde verwachtingen of eisen worden gesteld 
— waardoor rolverwachtingen om zich op conforme wijze te gedragen, 
worden opgedrongen — kan dat aanleiding worden tot opvoedingsmoeilijk
heden en gedragsstoornissen. Zeker is dit het geval wanneer ouders of 
andere opvoeders door bepaalde geaardheden chronisch geïrriteerd wor-
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den, specifieke psychologische behoeften niet dulden of het divergent 
gedrag en de individuele aanpassing van hun kinderen niet tolereren. In dit 
verband is het inzicht van belang dat met name ectomorfe kinderen door
gaans meer non-verbale responsies vertonen dan mesomorfe en endomorfe 
kinderen. Deze kinderen vragen slechts zelden openlijk ondersteuning al 
hebben ze die meer nodig dan endomorfe en mesomorfe kinderen die 
minder schuchter zijn. Ectomorfe kinderen kunnen evengoed als de verte
genwoordigers van andere somatotypen tot een sociaal geïntegreerde hou
ding en aanpassing komen, maar op een andere wijze, die tegemoet komt 
aan hun fundamentele behoefte aan veiligheid en beschutting. Aan deze 
behoeften wordt niet voldaan wanneer hun bescheiden, weinig energiek, 
besluiteloos optreden en neiging om zich terug te trekken door de opvoe
ders als weinig sympathiek of antipathiek worden ervaren. Het risico is niet 
denkbeeldig dat juist deze vaak kleurloze en weinig transparante kinderen, 
die 'ondoorgrondelijk' of moeilijk te beoordelen zijn, voor de opvoeders 
weinig aantrekkelijks hebben. Soms maken zulke kinderen ook hun ouders 
onzeker waardoor de positieve toenadering afneemt, de psychologische 
afstand toeneemt en het kind een gevoel krijgt onbegrepen of afgewezen 
te worden. 

Het — dikwijls onbewuste — appèl dat uitgaat van de gestalte en het fysiek 
uiterlijk en de manier waarop het daarmee samenhangende gedrag geperci
pieerd wordt, kunnen niet alleen aanleiding.geven tot rejectie van de kant 
van de opvoeders maar in bepaalde gevallen ook uitgesproken attractief 
ervaren worden. Ook dit kan consequenties hebben voor de opvoeding van 
kinderen in een gezin, groep of klas. Het is meer dan waarschijnlijk dat een 
uitgesproken voorkeur van de opvoeder ten aanzien van kinderen met een 
bepaalde lichaamsbouw ook pedagogische implicaties heeft voor de kinde
ren uit dat gezin, die klas of groepsgenootjes met geheel andere morfolo
gische eigenschappen. Wanneer in een gezin de ectomorfe vader met een 
overwegend cerebrotone instelling — al dan niet openlijk — meer gesteld is 
op en veel meer begrip kan opbrengen voor zijn eveneens bescheiden en 
consciëntieuze ectomorfe dochter dan kan daaruit een moeilijke situatie 
ontstaan voor het actieve, luidruchtige mesomorfe meisje uit dit gezin 
— waarmee de vader weinig gemeenschappelijke attitudes heeft. Hetzelfde 
kan uiteraard gelden voor een mesomorfe of endomorfe moeder die zich 
dikwijls veel meer verwant voelt met haar robuuste, vrij en spontaan rea
gerende mesomorfe of endomorfe zoon of dochter. Bij een aantal praktijk
gevallen is ons gebleken dat zo iemand extra moeite kan hebben om een 
ectomorf kind, met geheel andere persoonlijkheidseigenschappen, te be
grijpen en aan te voelen, wat ernstige consequenties kan hebben voor de 
ouder-kind relatie en omgekeerd. De zogenaamde 'incompatibilité d'hu
meur' tussen opvoeders en kinderen en vice versa, als bron van onbegrip en 
misverstand, kan mede veroorzaakt worden door een geringe overeenstem
ming van de attitudes en grondhoudingen die met constitutionele verschil
len samenhangen en die de opvoedingsstijl kunnen beïnvloeden. Ook in 
verband met de zogenaamde ontwikkelingsidentificatie (vgl. Bandura 
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1969) zijn de inzichten in de samenhang tussen lichaamsbouw en sociale 
aantrekkelijkheid van opvoedkundig belang. Het feit dat dergelijke inter
veniërende variabelen vaak een onbewuste rol spelen in de relatie tussen 
opvoeders en kinderen en in de omgang tussen kinderen onderling, is een 
reden te meer om deze expliciet te onderkennen en in de opvoeding en het 
onderwijs te verdisconteren. 

Het analyseren en onderkennen van de verschillende determinanten en 
intervenierende variabelen, die een cumulatieve werking of een 'pile-up-
effect' bewerkstelligen, is voor een beter verstaan van kinderen én voor 
een individualiserende opvoeding van groot belang. Op grond van eigen 
waarnemingen kunnen we in dit verband meedelen dat de problemen van 
ectomorfe kinderen extra versterkt en verhard kunnen worden door de 
eigen, individuele levensstijl van een bepaald gezin met overwegend meso
morfe gezinsleden, die tezamen een uitgesproken somatotoon opvoedings-
en leefklimaat creëren. Daardoor kunnen bij zulke kinderen extra ge
dragsproblemen ontstaan. 

Het morfotypologisch referentiesysteem impliceert ons inziens de moge
lijkheid om fundamentele verschillen in responsiemogelijkheden en ge
dragspreferenties bij kinderen beter vast te stellen en bepaalde gedrags
patronen beter te begrijpen. Daardoor kan de opvoeding meer genuan
ceerd en aangepast worden aan de individuele behoeften waardoor groei-
bevorderende relaties ontstaan en de mogelijkheden tot zelfverwerkelij
king toenemen. 

Institutionele toepassing 
Wat hierboven werd beweerd achten wij ook van toepassing op de pedago
gische begeleiding van kinderen in een geïnstitutionaliseerde setting van 
kinderbeschermingsintematen en instituten van jeugdgezondheidszorg. 
Met betrekking tot de behandeling en resocialisatie van moeilijk opvoed
bare kinderen, opgenomen in instituten voor residentiële behandeling, 
achten wij het morfotypologisch referentiesysteem eveneens van belang 
omdat gebleken is dat de verworven inzichten praktisch aangewend kun
nen worden binnen het kader van de orthopedagogische beïnvloeding in 
de leef- en leergroepen. Genuanceerde kennis van de lichaamsbouw kan 
hierbij een bijdrage leveren tot het meer begrijpelijk maken van de gedrags
stoornissen van de individuele kinderen maar bovendien een verklaring 
bieden voor verschillende vormen van groepsinteracties. Het is ook moge
lijk gebleken om, binnen dit kader, de groepswerkers en leerkrachten zich 
meer bewust en sensitief te maken voor het verschillend effect van hun 
eigen individuele opvoedingsstijl bij verschillende kinderen, hetgeen als een 
grondvoorwaarde voor het systematisch hanteren van groepsrelaties be
schouwd moet worden. 

Bij de samenstelling van de leefgroepen kan het belangrijk zijn rekening te 
houden met de verschillen en overeenkomsten in lichaamsbouw van de 
groepsleden (en zo dat mogelijk zou zijn wellicht ook met die van de 
groepsleiding! ). Uit ervaring kunnen wij meedelen dat extreem ectomorfe 
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kinderen, met een grote kwetsbaarheid en neiging tot evasief gedrag, in het 
algemeen weinig gedijen in een groep met overwegend mesomorfe kin
deren die dikwijls een sterke geldingsdrang en een opeisend karakter ver
tonen. Het gedrag van ectomorfe kinderen wijkt dikwijls dermate af van 
het bij mesomorfen vigerende groepsklimaat, waartoe zij zich in het alge
meen minimaal aangetrokken voelen, dat zij welhaast niet tot groepscohe
sie kunnen komen en zodoende de groepsontwikkeling en groepsprocessen 
blokkeren. In een aantal gevallen is ons gebleken dat de gedrags- en per
soonlijkheidsproblemen van deze ectomorfe kinderen, zoals hun inactivi
teit, geringe participatie en neiging tot isolement, extra versterkt werden 
door het negatief interactief gedrag van overwegend mesomorfe groeps
genoten. 

Ongewild en onbewust kan het geïsoleerd gedrag ook door de — vaak 
weinig ectomorfe — groepsleiding versterkt worden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval wanneer deze voortdurend tracht dergelijke kinderen tot actief socia
le omgang te stimuleren of een spontane, emotionele openheid vergt waar
door deze kinderen gauw het gevoel krijgen dat hun intimiteit onvoldoen
de wordt gerespecteerd. Daardoor kan de vorming van affectieve relaties 
en, als gevolg daarvan, de mogelijkheid tot identificatie — door de ervaring 
van psychologische afstand — in hoge mate belemmerd of onmogelijk wor
den. Wanneer ectomorfe kinderen toch — als 'ultimum remedium' — in 
een instituut voor residentiele behandeling worden geplaatst dan verdient 
het ons inziens aanbeveling hen als een specifiek afwij kings- en behan
delingstype te beschouwen. 

In dit verband verwijzen wij nog naar Van der Ploeg en Defares (1971, 
pag. 94) die zich, bij het bespreken van de 'hachelijke positie' van 'de 
perifeer' en 'isolitair' afvragen, of men niet het gevaar loopt 'dat groeps
leiders die overwegend vanuit hun intuïtie werken te veel worden geïmpo
neerd door uiterlijke gedragingen en verschijnselen'. Onzerzijds willen wij 
daaraan nog toevoegen: zonder voldoende rekening te houden met consti
tutionele responsiecategoriecn van kinderen, die een verschillende bena
dering en verschillende beïnvloedingsmiddelen behoeven. 
Met het oog op interne differentiatie van behandelingsgroepen moet daar
om ons inziens minstens overwogen worden of extreem mesomorfe en 
extreem ectomorfe kinderen niet beter, althans voorlopig, in afzonderlijke 
groepen of subgroepen geplaatst'en behandeld moeten worden omdat zij 
aparte en bijzondere strategieën behoeven. Longitudinale observaties van 
ectomorfe kinderen tijdens hun verblijf in Raphael hebben aangetoond dat 
deze weinig attitudes vertonen in de richting van motorische bezigheden 
en 'harde' , competitieve sportbeoefening, terwijl zij wel meer gericht zijn 
op sociaal-cultureel gerichte activiteiten. Лап de daaruit voortvloeiende 
resultaten kunnen zij wel meer zelfaffirmatie en dikwijls ook een betere 
sociale status in de groep ontlenen (vgl. Van der Ploeg en Defares 1971). 
In dit verband kan gedacht worden aan expressieve activiteiten zoals: 
drama, toneel, muziek en creatieve bezigheden met verschillende materia
len die wij ook als groepstherapeutische activiteiten bij deze kinderen 
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toepassen. Voor de extreem mesomorfe kinderen lijkt het raadzaam in de 
orthopedagogische behandeling rekening te houden met hun specifieke 
eigenschappen. Het samenstellen van dwarsgroepen, waarin overactieve en 
agressief-dominante kinderen van ongeveer gelijke leeftijd systematisch 
gelegenheid wordt geboden tot adequate en legitieme ontlading van hun 
overschot aan agressief getinte activiteit in vooral competitieve wedstrij
den zoals basketball, zwemmen enz., is stellig aan te bevelen. 
De gedragsbeïnvloeding binnen het onderwijs van moeilijk opvoedbare 
kinderen kan, ons inziens, eveneens meer afgestemd worden op constitu
tionele verschillen. Door het ontwikkelen van programma's, waarbij reke
ning gehouden wordt met de verschillende behoeften aan afwisseling en 
motorisch actionele bezigheden, kan er bijvoorbeeld een betere volgorde 
in taken samengesteld worden die meer tegemoet komt aan de verschillen
de biopsychische drijfveren. Ook voor leerkrachten geldt wat boven is 
gezegd over verschillende beïnvloedingsmiddelen en orthopedagogische be
handelingsvormen van kinderen met verschillen in lichaamsbouw. 
Wanneer ook het gezin als cliëntsysteem in de behandeling van het moei
lijk opvoedbare kind betrokken kan worden — hetgeen in de meeste geval
len noodzakelijk is (vgl. De Ruyter 1971, pag. 136) — dan kan, zoals 
gezegd, de morfologische informatie daarbij zinvol geïntegreerd worden. 
Voor wat de voortzetting van de orthopedagogische behandeling door de 
ouders betreft is ons gebleken dat pedagogische hulpverlening aan de 
ouders, gebaseerd op een combinatie van constitutionele en leertheoreti
sche inzichten, tot effectieve voortzetting van de behandeling tijdens 
weekends en vakanties, kan leiden. Het voorlichten van de ouders over de 
aard van de specifieke opvoedingsmoeilijkheden en het adviseren over de 
wijze waarop de gedragsbeïnvloeding van hun kind het probleemgedrag 
kan verminderen en gewenst gedrag bevorderd kan worden, kan aldus de 
op het afwijkende kind afgestemde strategie continueren. 
De bovenstaande waarnemingen lijken ons van praktisch nut al kunnen wij 
deze bevindingen niet met cijfermateriaal aantonen. Researchresultaten 
mogen dan 'harder' zijn, herhaalde klinische observaties zijn voor de praktijk 
niet minder superieur. 

d. Preventie 
Met betrekking tot de relevantie van morfologische kennis voor de preven
tie nog een paar opmerkingen. Wie preventief wil werken moet een zo 
goed mogelijk inzicht hebben in de speciale opvoedingsmoeilijkheden die 
bij kinderen met verschillende somatotypen kunnen voorkomen. Wanneer 
de opvoeding zich ten doel stelt een klimaat te ontwikkelen waarin het 
kind zich optimaal kan ontplooien, dan moet er in de benadering van 
kinderen ook rekening gehouden worden met hun individuele geaardheid 
waarover het somatotype ons informatie kan verschaffen. Individualisering 
is immers een noodzakelijk vereiste voor een optimale socialisering. Het 
sociaal aangepast gedrag kan echter niet beschouwd worden als het resul
taat van een passieve maar veeleer van een dynamische adaptatie (Fromm 
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1965), waarin het organisme als gedragsvoorwaarde een belangrijke rol 
speelt. 
De verschillende fundamentele behoeften tot ontplooiing en zelfverwerke
lijking verdragen geen nivellerende opvoeding maar vereisen een gediffe
rentieerde en persoons-adequate aanpak overeenkomstig de specifieke be
hoeften van het kind. In dit verband hebben we gewezen op de noodzake
lijkheid tot relativering van en aanpassing aan de verschillende eisen die 
aan kinderen gesteld kunnen worden en op de negatieve gevolgen welke 
uniforme maatstaven en algemene adviezen voor de opvoeding en het 
corrigeren van gedrag kunnen hebben. Het scheppen van ruimte en ge
legenheid voor de expansieneigingen van mesomorfe kinderen, in plaats 
van het afremmen van hun motorische impulsen en exploratieve behoef
ten, is voor deze kinderen stellig van preventieve waarde. 
Van de andere kant zijn het juist verstaan en hanteren van specifieke, met 
constitutionele varianten samenhangende, gedrags- en aanpassingsproble
men vanuit preventief oogpunt van eminent belang omdat daardoor de 
gedragsacceptatie bij de opvoeders kan toenemen. 

Wie het bescheiden en verlegen optreden van ectomorfe kinderen onder 
dwang wil veranderen in plaats van rekening te houden met het feit dat 
deze kinderen 'van nature ' minder geneigd zijn om sociaal extravert te 
reageren en minder opgewassen zijn tegen de competitie van de huidige 
maatschappij, kan daardoor ernstige schade toebrengen aan hun ontwik
keling. Vooral in deze tijd, waarin met name de somatotone levenshouding 
hoog genoteerd staat en de tolerantiemarge voor agressief gedrag ziender
ogen toeneemt, is dit risico niet denkbeeldig. Met bemoedigende aandacht, 
bijval en expliciete goedkeuring zijn ectomorfe kinderen meer gediend dan 
met ontmoedigende vergelijking met meer spontane, sportievere en ster
kere broers, zusjes of klasgenoten. Hun zelfvertrouwen zal zich gunstiger 
ontwikkelen als er belangstelling getoond wordt voor eigen bezigheden, 
hobby's en interessen. Het socialiseringsproces zal meer gediend zijn wan
neer er terdege rekening gehouden wordt met hun 'inner world' die zij 
scheppen om zich vanuit een geringere vitaliteit te behoeden voor en te vrij
waren tegen overmatige prikkels en contacten. Dit begrip voor en de accep
tatie van hun grotere kwetsbaarheid voor crises en stress geeft zulke kinderen 
meer vertrouwen. 

Tijdig en subtiel onderkennen van zijn fundamentele behoeften en vulne-
rabiliteit kan een kind in bepaalde gevallen ook behoeden voor psychisch 
belastende gebeurtenissen, die min of meer voorspelbaar zijn bij het ne
men van sommige maatregelen. Zo zal men er bij het adviseren tot plaat
sing van kinderen in pleeggezinnen en bij adoptie goed aan doen de ken
merkende eigenaard en kwetsbaarheid van het kind in de beslissing te 
betrekken: een extreem mesomorfe jongen kan het erg moeilijk hebben bij 
pleegouders die weinig 'drukte ' kunnen verdragen, vlug geïrriteerd worden 
door actieve beweeglijkheid en deze expansieve instelling krachtig en 
streng willen inperken. Meermalen werden wij geconfronteerd met het feit 
dat bij dergelijke plaatsingen in pleeggezinnen onvoldoende rekening werd 
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gehouden met deze moeilijk te wijzigen constitutioneel verschillende 
gedragspatronen. Daarmee wil niet gezegd worden dat opvoeders van ex
treem mesomorfe kinderen al te permissief moeten zijn ten aanzien van 
het opeisend karakter en de indringende modaliteit van deze kinderen. 
Vooral voor ectomorfe kinderen geldt dat een aantal persoonlijkheids
problemen en neurotische stoornissen ontstaan wanneer de opvoeders te 
autoritair en te veeleisend optreden. Bij zulke kinderen ontstaan gemakke
lijk gevoelens van niet-geaccepteerd worden en geringe satisfactie, gepaard 
gaande met onzekerheid en insufficientie, met als gevolg dat zij hun moge
lijkheden slechts in beperkte mate kunnen ontplooien. 

Verder kan inzicht m de constitutionele gevarieerdheid van grote waarde 
zijn voor de jeugdgezondheidszorg en daarmee voor de geestelijke volks
gezondheid 'It is in our power to lead the different constitutions happily 
through the dangers of life if we recognise them correctly and if we 
understand rightly their physiological differences' (Tanner 1956, pag. 
637). 

Somatotypologische informatie kan met een preventief oogmerk nuttig 
zijn bij de voorlichting. Niet alleen binnen de individuele advisering maar 
ook in de begeleiding door groepsbenadermg van ouders — de zogenaamde 
'parent education' — van leerkrachten, groepsleiders en maatschappelijk 
werkers binnen de kinderbescherming en jeugdzorg, kan gewezen worden 
op \erschillende fundamentele behoeften en aanpassingsvormen van kin
deren met verschillen in lichaamsbouw. De resultaten van morfologisch 
onderzoek en klinische observaties in relatie tot gedrag en aanpassing kun 
nen, meer dan thans gebeurt, praktisch bruikbaar gemaakt worden door te 
wijzen op de verschillende manieren waarop het gedrag van kinderen met 
een specifieke lichaamsbouw positief beïnvloed kan worden en welke 
maatregelen voor de ontwikkeling van welke kinderen ongunstig geacht 
moeten worden. Bij dergelijke groepsbenadenngen kunnen de opvoeders 
meer sensitief gemaakt worden voor de verschillende betekenissen welke 
aan ogenschijnlijk dezelfde gedragingen toegekend moeten worden en wel
ke verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling gesteld mogen worden 
Natuurlijk is het illusoir om te veronderstellen dat alle opvoeders in staat 
zouden zijn om bij alles optimaal rekening te houden met deze kennis. 
Toch mogen we niet uit het oog verhezen dat alle menselijke omgang — en 
zeker die tussen opvoeders en kinderen — des te moeilijker wordt naar
mate mensen meer vreemden of onbekenden zijn voor elkaar 
Wat wij hopen te bereiken is dat veel ouders en opvoeders, door meer 
inzicht in en begrip voor de kenmerkende geaardheid van kinderen, in 
staat zullen zijn een klimaat te scheppen waarin het kind zichzelf kan 
worden. Want, zo besluit Helwig (1962) zijn bespreking over Sheldon's 
constitutieleer: 'Het inzicht in de grenzen en mogelijkheden van de andere 
mens vermindert ook de ongewilde tirannie de ander 'naar het eigen beeld' 
te willen omvormen. Door zich met deze dingen ernstig bezig te houden, 
kan de mens alleen maar verstandiger en goedmoediger worden' (o.e. pag. 
161). 
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Constitutioneel onderzoek is niet alleen van belang voor medische, psy
chologische en educatieve vakgebieden maar opent tevens perspectieven 
voor een beter verstaan en begrijpen van de medemens. Onbewuste facto
ren en deels instinctieve responsiemogelijkheden ten aanzien van de uiter
lijke gestalte en de gebaren waarmee wij anderen, en zij ons, tegemoet 
treden, liggen — zo stelt Tanner (1956, pag. 637) — ten grondslag aan het 
personale contact en spelen daarin een belangrijke rol. Het onderkennen 
van deze mechanismen die — volgens de mening van dezelfde auteur — een 
grote overeenkomst vertonen met de door Lorenz en Tinbergen beschreven 
'innate releasing mechanisms' en die berusten op een eigen selectieve 
ontvankelijkheid van de receptorische schema's, is nuttig om tot een goed 
begrijpen van anderen en hun gevormde gewoonten te kunnen komen: '1 
think that in a single culture misunderstanding frequently arises from a 
person of one constitution mis-evaluating the stimuli provided by a person 
of another constitution . . . ' Vandaar dat wij, met Tanner, hopen en ver
wachten ' that the insight into people different from oneself which the 
study of constitution gives may contribute towards a better understanding 
of one person by another. ' 

Alvorens deze epiloog te besluiten willen we nog enkele principiële opmer
kingen maken met betrekking tot de theorie en de praktijk van de somato-
typologie. 
Het zal duidelijk zijn geworden dat iedere lichtvaardige en onkritische 
generalisatie over de samenhang tussen morfologische kenmerken en ge
dragseigenschappen vermeden moet worden. Een exclusief constitutionele 
benadering van de concrete mens of een theoretische preoccupatie van dit 
ene facet in de klinische en in de ontwikkelingspsychologie doet de cliënt 
en het kind geen goed. Het brengt de wetenschap in diskrediet en voert tot 
onpraktisch geromantiseer. ledere fatalistische opvatting van de psycho-
biologische grondstructuur als causaal-determinerende factor bezorgt de 
wetenschappelijke waarde slechts kwade faam. De term constitutie, zoals 
wij die gebruikt hebben, is geen ander woord voor een vastgelegde en 
onwijzigbare 'nature humaine' zoals de dierlijke instincten, maar verwijst 
naar de virtuele mogelijkheden die afhankelijk zijn van de structuur van 
het menselijk organisme in wisselwerking met zijn omgeving. De variabili
teit in morfotypologische eigenschappen verwijst naar onze mening naar 
een potentieel gelimiteerde 'condition humaine' . Daarmee stuiten we dan 
op het kernprobleem van de humane psychobiologie en de antropologie. 
Wat de praktijk betreft pleiten wij voor de door Thomae (1968) voorge
stelde synthese van de idiografische en nomothetische methode, waarbij 
wij het lichaam als referentiekader van het gedrag beschouwen in de klini
sche benadering van kinderen en volwassenen. Want het voordeel van de 
integratie van constitutionele kennis in de psychologie is een meer concre
te totaliteitsbeschouwing van de mens: 'Constitutional psychology shares 
a growing conviction that the hope and pionnse of a useful study of 
personality lies in a program of research which will keep a perspective 
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upon the whole individual. Human personality throughout its whole range 
of manifestation presents a complex system of more or less related 
aspects, of more or less interdependent variables. It is a part of the task of 
the scientific student of personality — call him psychobiologist, constitu
tional psychologist or whatever one may prefer — to make sense of these 
interacting variables' (Sheldon 1940, pag. 2). 

Somatotypologie zal pas dán een waardevolle bijdrage voor de klinische en 
de ontwikkelingspsychologie kunnen opleveren wanneer die gestoeld is op 
solide kennis. Evenals voor de psychologie geldt ook voor de somatotypo
logie wat Langeveld (1963) noemt: de koninklijke kunst van het zien. Niet 
het zien van — uit het totaal gelichte — fragmenten maar van een zo groot 
mogelijk concreet, individueel-getrouw totaalbeeld van de mens — '. . . and 
at this point our present training in psychology sometimes falls short of 
the mark* (Sheldon 1942, pag. 428). 
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Samenvatting 

Als inleiding wordt in hoofdstuk I een historische schets gegeven van de 
visie op de eenheid van lichaam en geest. Nagegaan wordt hoe verschillen
de mensbeelden de wetenschappelijke benadering van de mens en zijn 
gedrag hebben beïnvloed. In verschillende disciplines kan er een groeiende 
tendens worden waargenomen die wijst op een wetenschappelijke rehabili
tatie van het gestel. 

In hoofdstuk II wordt gewezen op de intuïtieve evidentie die van alle 
tijden heeft geleefd over de samenhang tussen 'uiterlijk' en 'innerlijk' 
die in de sociale omgang steeds als twee aspecten ervaren werden van de 
polaire eenheid die de ondeelbare mens is. Toch blijken er nog steeds 
duidelijke weerstanden tegen constitutionele typologie te leven in de ge
neeskunde, in de psychologie en vooral in de sociale wetenschap. In de 
praktische toepassing van deze disciplines wordt in het algemeen weinig of 
geen rekening gehouden met morfologische verschillen, die beschouwd 
worden als duurzame, uitwendig waarneembare aspecten van het gestel. 
Daarom wordt een pleidooi gehouden voor het betrekken en integreren 
van systematisch verzamelde morfologische informatie in de klinische psy
chologie. 

In hoofdstuk III wordt de som ato typering van Sheldon besproken. 
Sheldon's opvattingen over de morfologische en psychologische aspecten 
van de constitutie, de taxatieprocedure, de visie op de constantie van het 
somatotype en de factoren die daarop van invloed kunnen zijn worden 
hier weergegeven. Aandacht wordt besteed aan de recente pogingen van 
Sheldon om de somatotypering te objectiveren. In het laatste deel van dit 
hoofdstuk worden de viscerotone, de somatotone en de cerebrotone 
gedragsdimensies beschreven. 

In hoofdstuk IV wordt de somatotypering van Sheldon vanuit een aantal 
publikaties kritisch geëvalueerd. Hier wordt de theoretische basis van de 
verschillen in lichaamsbouw aan de orde gesteld. Uitvoerige aandacht 
wordt besteed aan de methodologische problemen die samenhangen met 
de somatotyperingsprocedure. Besproken worden de betrouwbaarheid van 
de methode en de kritieken op een exclusieve toepassing van de somato-
scopische waardering van de lichaamsbouw. Hierbij wordt vooral het 
accent gelegd op de specifieke problemen die in de literatuur bediscus
sieerd worden over de somatotypering van kinderen en jeugdigen. Tevens 
wordt ingegaan op het probleem rondom de classificatie van morfolo
gische variabelen. 
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de intersubjectieve overeenstemming 
tussen de taxaties van experts groot is bij het somatotyperen van zowel 
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volwassenen als kinderen. Tevens blijkt uit een aantal publikaties dat het 
somatotype, onder normale omstandigheden, — ook tijdens de jeugd — 
een aanzienlijke mate van constantie vertoont. Op grond van de literatuur
studie is het plausibel dat de variabiliteit in lichaamsbouw genuanceerd 
geregistreerd kan worden door middel van de somatotypering van 
Sheldon. Deze methode wordt dan ook geschikt geacht voor het opsporen 
van relaties tussen morfologische kenmerken en gedragskenmerken. 

Hoofdstuk V is de neerslag van een verKennend literatuuronderzoek naar 
de samenhang tussen kenmerken van de lichaamsbouw en gedragsaspecten. 
Getracht werd om vanuit die veldverkenning gegevens te verzamelen die 
meer licht zouden kunnen werpen op de beoordeling van de morfotypolo-
gie en haar relevantie voor de praktijk. Ook vanuit andere — dan de klini
sche — disciplines zijn daartoe onderzoeksresultaten verzameld. Ondanks 
het feit dat de gegevens niet geheel vergelijkbaar zijn, omdat niet steeds 
dezelfde onderzoeksmethoden werden gebruikt, blijken er in het algemeen 
wel empirische relaties vastgesteld tussen bepaalde kenmerken van de 
lichaamsbouw en sommige gedrags- en persoonlijkheidseigenschappen. Uit 
bepaalde studies blijkt er ook een frappante overeenstemming tussen de 
gedragsaspecten en somatoscopisch bepaalde morfologische kenmerken. 

In hoofdstuk VI worden resultaten van constitutietypologisch onderzoek 
bij kinderen en jeugdigen vermeld. De gegevens uit de literatuur suggereren 
een verband tussen individuele verschillen in fysieke groeifenomenen en 
kinderen met verschillende lichaamsbouwkenmerken. Uit de publikaties 
over de samenhang tussen het fysiek groeitempo en psychologische ont
wikkelingsaspecten blijken er duidelijke verschillen tussen 'vroeg' en 'laat' 
rijpende kinderen. Bepaalde kenmerken van de lichaamsbouw blijken 
gekoppeld aan fenomenen zoals het 'body-image' en de sociale erkenning. 
Al bij kinderen van 6 jaar blijken er stereotype opvattingen te leven over 
de samenhang tussen lichaamsbouw'en gedrag. Relaties werden vastgesteld 
tussen vooral mesomorfe kenmerken en goede motorische prestaties. 
Tussen de cognitieve wijze van functioneren en de lichaamsbouw is slechts 
een geringe samenhang geconstateerd. Meer van belang voor de praktijk 
zijn een aantal persoonlijkheidseigenschappen en gedragspatronen zoals de 
activiteit, verschillende sociale gedragsstijlen en reactiepatronen op bedrei
ging die, al bij kleuters, een zekere mate van samenhang met de lichaams
bouw vertonen. 

Tot slot worden de publikaties uit het Nederlands taalgebied op het ter
rein van constitutietypologisch onderzoek bij kinderen samenvattend 
besproken. 

In hoofdstuk VII wordt de opzet van het eigen onderzoek beschreven en 
de methode verantwoord. Aan het onderzoek lagen verschillende motieven 
en vragen ten grondslag. Voor zover ons bekend was er niet eerder een 
onderzoek naar de betrouwbaarheid van de somatotypering bij Neder-
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landse kinderen verricht, noch naar de samenhang tussen lichaamsbouw en 
gedragsaspecten bij moeilijk opvoedbare kinderen. Binnen het eigen 
klinisch werk werden de gegevens verzameld in een instituut voor residen
tiële behandeling van moeilijk opvoedbare kinderen in de periode van 
1961 tot 1969. Deze kinderen worden hier summier gekarakteriseerd aan 
de hand van milieu-, anamnestische en klinische gegevens. 
Het doel van het onderzoek wordt beschreven waarbij een aantal metho
dologische problemen gesignaleerd worden die samenhangen met de 'meet
problemen' in de klinische psychologie. Van daaruit wordt de keuze van 
de onderzoeksvariabelen verantwoord, waarbij nader wordt ingegaan op de 
ongeschiktheid van veel dossiermateriaal voor rubricering en systematische 
verwerking. Gekozen werd voor de somatotyperingsmethode van Sheldon, 
de H.A.W.I.K.-intelligendetest en de gedragsbeoordelingsschaal van Walker 
die met dit doel werd gemodificeerd om verschillende gedragsdimensies in 
het fenotypisch gedrag te kunnen registreren. De toepassing van deze 
methoden en de werkwijze bij het verzamelen van de informatie wordt 
hier beschreven. 

In hoofdstuk VIII worden de resultaten van het morfologisch onderzoek 
weergegeven. De somatotypen werden somatoscopisch getaxeerd op een 
13-puntsschaal met behulp van gestandaardiseerde somatotypefoto's. 
Door 4 onafhankelijke expert-beoordelaars (Dr. Petersen, auteur van de 
'Atlas for somatotyping children', twee Belgische artsen: Prof. Dr. Alexan
der en Dr. Flahaut en de Amerikaanse psycholoog Dr. Walker). De ge
middelde rcliabilitycoëfficiënten van de scores voor de primaire compo
nenten overstijgen het niveau van .80; de coëfficiënt van de scores voor 
mesomorfie van de meisjes is .72, die van de ectomorfie voor beide seksen 
.90. Getrainde waarnemers kunnen dus, zoals verschillende studies hebben 
aangetoond, ook bij kinderen een goede overeenstemming bereiken in 'de 
visuele beoordeling van de lichaamsbouw. De vraag naar de overdraagbaar
heid en de reproduceerbaarheid van de somatoscopische methode bij 
Nederlandse kinderen kan dus bevestigend beantwoord worden. 
Uit een summier proefonderzoek naar de consistentie tussen twee waar
nemingen door dezelfde beoordelaar met een interval van 3 jaar blijkt een 
bevredigende mate van beoordelingsbetrouwbaarheid bij een onafhanke
lijke herhaling van de procedure. 

Het onderzoek naar de intersubjectieve overeenstemming tussen de scores 
voor de secundaire variabelen van de lichaamsbouw, onafhankelijk beoor
deeld door twee waarnemers, leverde minder hoge reliabilitycoëfficiënten 
op. Deze correlaties liggen rond .50. Opvallend is dat de hoogste overeen
stemming werd bereikt voor gynandromorfe kenmerken bij jongens, name
lijk .78. De geringere overeenstemming tussen de beoordelingen van de 
accessoire kenmerken van de lichaamsbouw kan enigszins te wijten zijn 
aan een niet geheel identieke meetmethode. 

Uit de gemiddelde waarden van de primaire morfologische componenten 
blijkt een duidelijke differentiatie tussen de lichaamsbouw van de jongens 
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en die van de meisjes: de jongens zijn minder endomorf en meer mesomorf 
dan de meisjes; de waarde voor ectomorfie is bij de jongens en meisjes 
nagenoeg gelijk. 
Uit de intercorrelaties van de primaire variabelen blijkt zowel bij de 
jongens als bij de meisjes negatieve samenhang tussen mesomorfie en ecto
morfie en een hoge negatieve correlatie tussen de variabelen endomorfie 
en ectomorfie. Evenals in andere onderzoeken blijken ook hier endomor
fie en mesomorfie de meest onafhankelijke factoren, ectomorfie daaren
tegen blijkt afhankelijk van de beide andere. De in hoofdstuk IV bespro
ken problemen met betrekking tot de interdependentie van ectomorfie ten 
aanzien van endomorfie en mesomorfie worden hier — in het licht van de 
eigen resultaten — weer aan de orde gesteld. Hierbij wordt overwogen een 
voorspellingsformule te bepalen met behulp van de regressiemethode, 
waardoor de ectomorfie voorspeld kan worden, wanneer de scores van de 
twee andere componenten bekend zijn. Vanuit somatotypologisch stand
punt wordt geargumenteerd waarom, vooral bij individuele toepassing en 
vooral ook bij het onderzoek naar covariatie tussen lichaamsbouw en 
gedrag, ectomorfie een praktisch belangrijke component blijft. 

In hoofdstuk IX worden de resultaten belicht van het onderzoek naar de 
samenhang tussen lichaamsbouw, cognitieve ontwikkeling en persoonlijk
heidseigenschappen. 
Tussen de primaire morfologische kenmerken en de resultaten van het 
intelligentie-onderzoek werd geen noemenswaardige covariantie vastge
steld. Enkele correlaties tussen de secundaire kenmerken van de lichaams
bouw en de cognitieve wijze van functioneren suggereren een matige 
samenhang: moeilijk opvoedbare meisjes met masculiene karakteristieken 
in hun lichaamsbouw leveren minder goede prestaties bij het intelligentie-
onderzoek dan meisjes die deze jongensachtige trekken niet vertonen. Er is 
tevens een tendens die er op kan wijzen dat ook dysplastische jongens 
minder goede prestaties leveren op de intelligentietest dan niet-dysplasti-
sche jongens. 
De clusterscores van 126 kinderen werden onderworpen aan een factor
analyse volgens de regressiemethode. Dit resulteerde in een twee-factoren
oplossing. Factor I werd getypeerd als de dimensie van actieve, sociale 
toewending d.w.z. emotionele en actionele extraversie versus inhibitie, 
passiviteit en introversie. Factor II werd gekenmerkt als de dimensie van 
prikkelbaarheid, ongeduld versus meegaand-zijn en aangeduid als: stabili
teit en controle versus irritabiliteit en geforecerdheid. Uit een vergelijking 
van deze factoranalyse met die van een soortgelijk onderzoek bij Ameri
kaanse kleuters blijkt een hoge mate van convergerende validiteit tussen de 
gebruikte gedragsschalen. De verwante resultaten bij Amerikaanse en 
Nederlandse kinderen wijzen bovendien op een transculturele validiteit 
van de schaal en op inter-personale invariantie van de twee factoren tussen 
twee verschillende leeftijdsgroepen. De overeenstemming tussen de ver
kregen factoren uit het Amerikaanse onderzoek van normale kleuters die 
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door hun moeders werden beoordeeld en de factoren uit het onderzoek 
van Nederlandse gei'nstitutionaliseerde moeilijk opvoedbare kinderen wijst 
op een grote transsituationele verwantschap van de schaal. 
De morfologische kenmerken worden vergeleken met de door de groeps
leiding beoordeelde persoonlijkheidsdimensies. Op verschillende wijze 
werden deze ongelijksoortige data onderzocht. De correlaties tussen de 
clusterscores en de primaire componenten van de lichaamsbouw tonen een 
duidelijker verband tussen de gedragsdimensies en mesomorfie en ecto-
morfie dan met endomorfie. In het algemeen blijkt de samenhang tussen 
het gedrag en de lichaamsbouw groter bij de jongens dan bij de meisjes. 
De mesomorfe kinderen worden beoordeeld als: energiek, agressief en 
non-coöperatief. Mesomorfe jongens worden bovendien beoordeeld als 
niet vreesachtig en opgewekt; mesomorfe meisjes ook als prikkelbaar. 
Ectomorfe kinderen zijn weinig energiek, niet agressief en niet opgewekt; 
ectomorfe jongens zijn bang en niet sociaal; ectomorfe meisjes worden als 
coöperatief gekarakteriseerd. De enige betekenisvolle samenhang met 
endomorfie betreft de gedragsdimensie sociaal, vriendelijk. 
De samenhang tussen de secundaire kenmerken van de lichaamsbouw en 
de gedragsdimensies is bij de jongens en meisjes minder sterk dan tussen de 
primaire componenten en de clusterscores. Zo goed als alle correlaties 
tussen de gedragsaspecten en dysplasie en texture gaan, bij de jongens en 
de meisjes, in tegenovergestelde richting. Aan jongens met weinig dysplas
tische kenmerken worden weinig karakteristieken toegekend die wijzen op 
vreesachtigheid, evenals aan jongens met weinig gynandromorfe trekken. 
Jongens met goede texture worden eveneens als weinig angstig en onzeker 
beoordeeld. Persoonlijkheidseigenschappen die wijzen op prikkelbaarheid 
en gespannenheid worden meer aan jongens met veel gynandromorfie toe
gekend. Jongens met weinig dysplasie en goede texture worden hoog 
gescoord op de dimensie energie en activiteit, op het aspect van sociale 
toewending en op de dimensie positieve gevoelsexpressie. Bij de meisjes is 
er samenhang tussen dysplastische kenmerken en een inactief, weinig ener
giek gedrag en een gedrukte stemming. Bovendien blijkt er verband tussen 
de texture en een actief gedrag en een opgewekte stemming. 
Om de samenhang tussen het gehele morfologische patroon en de gedrags
dimensies na te gaan werden twee methoden gebruikt. 
Per cluster werden de multiple correlaties berekend met de drie primaire 
componenten van de lichaamsbouw. Bij de jongens werden meer signifi
cante correlaties aangetroffen dan bij de meisjes. Van de 16 correlaties 
bleken meer dan de helft significant. 

Uit de discriminantanalyse blijkt dat ook bij moeilijk opvoedbare kinderen 
een samenhang bestaat tussen morfologische kenmerken en bepaalde 
gedragsdimensies. 
De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn de volgende. 
1. Mesomorfe jongens, in tegenstelling tot endomorfe en ectomorfe 

jongens, zijn energiek, krachtig en-expansief en vertonen weinig vrees. De 
mesomorfe jongens worden, samen met een deel van de mesomorfe endo-
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morfen, beoordeeld als agressief, aandacht-opeisend en competitief, maar 
ook ids opgeruimd en open. De meeste mesomorfe en endomorfe jongens 
worden relatief ook gekarakteriseerd als sociaal geïnvolveerd, vriendelijk, 
gezellig en onderhoudend. 

2. De jongens met somatotypen, gelokaliseerd in de onderste helft van de 
somatotypenkaart — de endomorfen en ectomorfen — worden gekenmerkt 
door weinig activiteit. De ectomorfe jongens worden getypeerd als vrees
achtig en bang. Deze jongens vertonen weinig zelfvertrouwen, worden 
gemakkelijk ontmoedigd, voelen zich alleen, neigen tot vermijding van 
sociale interactie en uiten hun gevoelens moeilijk. Hun emotioneel leven 
blijkt weinig vreugdevol. 

3. Jongens waarvan het somatotype in de linkerhelft van de somatotypen
kaart ligt — de endomorfen en endomorfe mesomorfen — vertonen in 
hun gedrag meer evenwichtigheid en zijn minder gespannen vergeleken 
met de jongens uit de ectomorfe sectoren. 
4. Het gedrag van de ectomorfe jongens is beoordeeld als meer prikkel
baar, geforceerd. Deze jongens vertonen een gebrekkige emotionele con
trole. 
5. Ook bij de meisjes is er een duidelijk verschil in de beoordeling van de 
fenotypische gedragsdimensies bij kinderen met verschillen in lichaams
bouw: de persoonlijkheidseigenschappen van de mesomorfe endomorfen 
en de endomorfe mesomorfen contrasteren met die van de ectomorfen en 
de ectomorfe endomorfen. De eerste groep, gekenmerkt door meer endo-
morfie en mesomorfie, vertoont een hostiel-dominant, agressief getint, 
aanmatigend gedrag. Deze meisjes worden gekarakteriseerd door rusteloos
heid, lage tolerantie voor onlustvolle spanningen. Zij vertonen eveneens 
een energiek en actief gedragspatroon, hun stemming wordt beoordeeld als 
opgewekt, opgeruimd en open. Deze meisjes vertonen relatief meer sociale 
toewending en participatie en worden in de omgang als aangenaam en 
gezellig ervaren. 

6. De meer ectomorfe meisjes en de ectomorfe endomorfen werden in het 
algemeen laag gescoord op de gedragsdimensie agressiviteit. Hun gedrag 
wordt meer beoordeeld als submissief, bescheiden, gelijkmatig van aard en 
weinig actief. Veel meer meisjes uit deze sectoren vertonen een gedrukte 
of onlustvolle stemming dan meisjes met meer mesomorfie. 
7. Deze bevindingen bij de geïnstitutionaliseerde kinderen met gedrags
stoornissen vertonen een frappante transculturele overeenstemming met 
de resultaten van Walker, die normale Amerikaanse kleuters onderzocht 
die door hun ouders en kleuterleidsters werden beoordeeld. 
8. Geconcludeerd wordt dat de toegepaste grafische methode, als vorm 
van discriminantanalyse, de samenhang tussen de tripartite somatotypen 
en de gedragsdimensies adequater en beter representeert dan de multiple 
correladetechniek, de afzonderlijke correlaties van de solitaire morfolo
gische variabelen en de arbitrair gerubriceerde somatotypcnklassen. Het is 
uit dit onderzoek gebleken dat de coherente morfologische eigenschappen 
en persoonlijkheidskenmerken niet alleen geconstateerd kunnen worden 
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bij zogenaamd 'zuivere' of extreme vormen van lichaamsbouw. 

In hoofdstuk X worden de empirische relaties geëvalueerd en wordt ge
tracht de samenhang tussen de morfologische kenmerken en de gedrags
dimensies te interpreteren. Door het combineren van de gegevens uit het 
verkennend literatuuronderzoek en de eigen bevindingen worden verschil
lende variabelen onderscheiden die, ook binnen het kader van een wijs-
gerig-antropologische visie op de lichamelijkheid, de samenhang tussen 
lichaamsbouw en gedrag kunnen verhelderen. Deze variabelen die als con
dities worden beschouwd zijn: Ie het organisme; 2e de ervaringsmodus 
van het lichaam; 3e de vroege conditionering d.w.z. de socialisatie; 4e de 
prestigewaarde van de lichaamsbouw; 5e de sociale stereotypering en бе 
het proces van wisselwerking binnen het netwerk van deze variabelen. 
Getracht wordt een schema te ontwikkelen dat als denkmodel kan dienen 
en waarin de verschillende uitgangspunten van organisch georiënteerde 
trektheoretici en sociale gcdragstheoretici gecombineerd worden. 
In het tweede deel wordt uiteengezet op welke wijze de onderzoeksresul
taten en de klinische ervaring relevante informatie hebben opgeleverd voor 
de klinisch-psychologische praktijk. Betoogd wordt dat morfotypologische 
informatie — binnen een interdisciplinaire benadering — een bijdrage kan 
leveren in de klinische psychologie, in de orthopedagogische behandeling, in 
de opvoeding en de preventie. 

Met enig voorbehoud worden adviezen en concrete suggesties geformu
leerd met betrekking tot morfotypologisch verschillende kinderen, die een 
verschillende benadering in de opvoeding en verschillende behandelings
strategieën behoeven. Gewezen wordt op de individuele verschillen in 
kwetsbaarheid van kinderen met verschillende somatotypen en op de spe
cifieke responsies die zij vertonen op voor hen bedreigende situaties en 
psychisch belastende gebeurtenissen, waarmee al vroegtijdig rekening kan 
worden gehouden om aanpassingsstoornissen en ontsporingen te voor
komen. In dit verband wordt ook aandacht besteed aan de verschillen 
tussen vooral mesomorfe en ectomorfe kinderen die op traumatiserende 
situaties verschillende reacties en afweervormen vertonen. Bij de mesomor
fe kinderen ligt daarbij het accent duidelijk meer op symptomen van 
'fight', terwijl bij de ectomorfen het syndromaal gedrag meer gekenmerkt 
wordt door een afweer met 'flight'-accent. 

Op grond van deze waarnemingen wordt het nuttig geacht de somatotypo-
logische informatie vanuit het oogpunt van geestelijke jeugdgezondheids
zorg in de voorlichting te betrekken. 
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Summary 

As an introduction chapter I gives a historical outline of the vision on 
unity of body and mind. The author examines how different concepts of 
man have influenced the scientific approach of man and his behavior. In 
various disciplines a growing tendency can be seen, indicating a scientific 
rehabilitation of the human constitution. 

Chapter II points out the intuitive evidence, which has always been sensed 
about the correspondence between Outward appearance' and 'inner life', 
which in social contacts were always experienced as two aspects of the 
polar unity of the indivisible man. Yet there seems to live a great deal of 
opposition against constitutional typology in medical science, in psycholo
gy and especially in social sciences. In the practical application of these 
disciplines, in general morphological variations, which are thought to be 
lasting, externally perceptible aspects of the constitution, are hardly taken 
into consideration or not at all. For that reason a plea is made for in
volving and integrating systematically collected material in clinical psycho
logy. 

Chapter III discusses Sheldon's method of somato typing. Sheldon's ideas 
about the morphological and psychological aspects of the constitution, 
the rating procedure, the views on the constancy of the somatotype and 
the factors, which can be of influence on this, are presented here. Atten
tion is paid to Sheldon's recent attempts to objectivate the somato typing. 
The last part of this chapter contains a description of the viscerotonic, the 
somatotonic and the cerebrotonic dimensions of behavior. 

Chapter IV gives a critical evaluation of Sheldon's somatotyping method 
from a number of publications. The theoretical basis of differences in 
body build is being discussed here. The methodological problems in con
nection with the somatotyping procedure are studied extensively. There is 
a discussion about the reliability of this method and about the critical 
comments on the exclusive application of somatoscopic judgment of the 
body build. The specific problems found in literature about the somato
typing of children are particularly emphasized here. At the same time a 
discussion is opened on the problems dealing with the classification of 
morphological variables. 

The collected data show us a remarkable intersubjective agreement be
tween the ratings of experienced observers when somatotyping both 
adults and children. There is also a number of publications indicating that 
the somatotype, under normal circumstances, — even during childhood — 
shows a considerable degree of constancy. On account of literature studies 
it is plausible that variability in body build can be rated in nuances by 

280 



means of Sheldon's somatotyping method, which is therefore found suit
able for tracing relations between morphological characteristics and beha
vior traits. 

Chapter V gives our findings from a literature research into characteristics 
of body build and behavior aspects. During these explorations we tried to 
collect data, which would throw more light on the validity of morphoty-
pology and its relevance when put into practice. For this purpose research 
results from other — than clinical — disciplines were collected. In spite of 
the fact that these data cannot be compared on the whole, because the 
research methods were not the same all the time, empirical relations in 
general have been found between certain characteristics of body build and 
some behavior and personality traits. Some studies show a striking corres
pondence between the behavior aspects and somatoscopically determined 
morphological characteristics. 

Chapter VI gives the results of constitutional-typological research done 
with children and adolescents. Our findings in literature suggest a relation 
between individual differences in physical growth phenomenons and chil
dren with a difference in body build. Publications about the relation 
between the physical growth and psychological aspects of development 
show a clear difference between 'early' and ' late' maturing children. 
Certain characteristics of body build seem to be linked to phenomenons 
like 'body-image' and 'social-image'. Six year old children already seem to 
have stereotype ideas about the relations between physique and behavior. 
Relations were found between specifically mesomorphic characteristics 
and good motorial performance. Only a slight correspondence is found 
between the cognitive way of functioning and the physique. Of much 
more importance for the practice are a number of personality traits and 
behavior patterns like activity, several styles of social behavior and reac
tion patterns on threats, which show, already for children, a certain degree 
of correspondence with the body build. 

At the end a reviewing summary is presented of publications from the 
Dutch-speaking countries in the field of morpho-typological research with 
children. 

Chapter VII presents the purpose of our own research and a justification 
of the methods used. Several motives and questions made the basis of this 
research. As far as we knew an investigation into the reliability of the 
somatotyping of Dutch children had not been made before, nor had there 
been any kind of research into the correspondence between the physique 
and the behavior aspects of sociopathic children. Within our own clinical 
work the data were collected in an institute for residential treatment of 
difficult-to-bring-up children in the period from 1961 until 1969. These 
children are briefly characterized here on the basis of environmental, 
anamnestic and clinical data. A description is given of the purpose of our 
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research, in which a number of methodological problems is signalized in 
connection with the 'measuring-problems' in clinical psychology. From 
this point on the choice of research variables is justified and at the same 
time a more profound explanation is given about a lot of dossier-material, 
which is unsuitable for classification and systematical processing. We 
chose Sheldon's somatotyping method, the H.A.W.I.K.-intelligence test 
and Walker's behavior rating scale, which was modified for the registration 
of several behavior dimensions in the phenotypical behavior. The applica
tion of these methods and the procedure for collecting information are 
described here. 

Chapter VIII gives the results of the morphological research. The somato-
types were rated somatoscopically on a 13-point scale by means of stan
dardized somatotype pictures. By four independent expert-judges 
(Dr. Petersen, the author of the 'Atlas for somatotyping children', two 
Belgian physicians: Prof. Dr. Alexander and Dr. Flahaut and the American 
psychologist Dr. Walker). The average reliability coefficients of the scores 
for the primary components exceed the .80 level; the coefficient of the 
scores for mesomorphy in girls is .72, the one for ectomorphy in both 
sexes .90. Trained observers therefore can, as is proved by different stu
dies, reach a good agreement in the visual judgment of the body build of 
children. This way we reach the conclusion that the reliability and validity 
of the somatoscopic method, when used on Dutch children, has been 
proved. 

A brief research about the consistency between two ratings by the same 
judge after an interval of three years shows a satisfying degree of rating 
reliability when independently repeating the procedure. 
The research about the interjudge agreement in rating the secondary va
riables of the physique, independently rated by two judges, showed less 
high reliability coefficients. These correlations are about .50. It is remark
able that the highest correspondence was reached in gynandromorphic 
characteristics for boys, to be exact .78. The smaller correspondence be
tween the ratings of accessory characteristics of the body build can be due 
in some respect to a not completely identical measuring method. 
The mean values of the primary morphological components show a clear 
differentiation between the physique of boys and of girls: the boys are 
less endomorphic and more mesomorphic than the girls; the value for 
ectomorphy is almost the same for boys and for girls. The intercorrela-
tions of the primary variables both for boys and for girls show a negative 
correlation between mesomorphy and ectomorphy and on the other hand 
a negative correlation between the variables endomorphy and ecto
morphy. Jus t like in other research we do find that endomorphy and 
mesomorphy are the most independent factors, ectomorphy on the other 
hand dependent of the two others. The problems discussed in chapter IV 
dealing with the interdependency of ectomorphy, compared with endo
morphy and mesomorphy, — in the light of our own results — come back 
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into the picture again. In this context it is considered to determine a 
predicting formula by means of the regression method, in order to be able 
to predict the ectomorphy when the scores of the two other components 
are already known. From the somatotypological point of view it is argued 
why ectomorphy continues to be a practically important component, 
especially when applied individually and also in the research about a co
variation between physique and behavior. 

Chapter IX illustrates the results of the research about the correlation 
between physique, cognitive development and personality characteristics. 
No important covariance was determined between the primary morpholo
gical characteristics and the results of the intelligence test. Some correla
tions between the secondary characteristics of the body build and the 
cognitive way of functioning suggest a poor correspondence: difficult-to-
bring-up girls with masculine characteristics in their physique achieve less 
in the intelligence test than girls, who do not show these boyish character
istics. There is also a tendency which might indicate that dysplastic boys 
achieve less too in the intelligence test than non-dysplastic boys. 
The cluster scores of 126 children were submitted to a factor analysis 
according to the regression method. This resulted in a two-factor solution. 
Factor I was characterized as the dimension of active, socially outgoing, 
i.e. emotional and actional extraversion versus inhibition, passivity and 
introversion. Factor II was characterized as the dimension of excitability, 
impatience versus cooperative behavior and indicated as: stability and 
control versus excitability and forced behavior. Comparing this factor 
analysis with the one obtained in a similar research with American nursery 
school children, we find a high degree of congruent validity between the 
used behavior scales. The corresponding results of American and Dutch 
children also indicate a transcultural validity of the scale and an interper
sonal invariance of the two factors between the two different age groups. 
The correlation between the factors obtained from the American research 
with nursery school children, rated by their mothers and the factors from 
the research with Dutch institutionalized sociopathic children points to a 
high degree of transsituational correspondence of the scale. 
The morphological characteristics were compared with the dimensions of 
behavior rated by the groupworkers. These heterogeneous data were stu
died in several different ways. The correlations between the cluster scores 
and the primary components of the body build show a clearer relation to 
the behavior dimensions and mesomorphy and ectomorphy than to endo-
morphy. In general the relation between behavior and physique seems 
higher for boys than for girls. 

The mesomorphic children are rated as: energetic, aggressive and non-
cooperative. Besides that, mesomorphic boys are rated as not fearful and 
cheerful; mesomorphic girls are also rated as excitable. Ectomorphic chil
dren are hardly energetic, not aggressive and not cheerful. Ectomorphic 
boys are fearful and not social; ectomorphic girls are characterized as 
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cooperative. The only meaningful relation to endomorphy seems to be the 
behavior aspect social, friendly. 
The relation between the secondary components of the body build and 
the dimensions of behavior is less strong for boys and girls than between 
the primary components and the cluster scores. Almost all correlations 
between the aspects of behavior and dysplasia and texture go, both for 
boys and for girls, in the opposite direction. Boys, low on dysplastic 
characteristics, are given only few characteristics indicating fearfulness, 
just like boys, low on gynandromorphic traits. Boys with good texture are 
also rated low on being fearful and uncertain. Personality characteristics 
indicating excitability and tenseness are given more to boys with a lot of 
gynandromorphy. Boys, low on dysplasia and good texture get a high 
score in the dimension energy and activity, in the aspect social, friendly 
and in the dimension of positive expression of feelings. 
For girls there is a relation between dysplastic characteristics and an inac
tive, hardly energetic behavior and a depressed mood. There is also a 
relation between the texture and an active behavior and a cheerful mood. 
To check upon the relation between the physique pattern on the whole 
and the behavior dimensions, two methods were used. 
For each cluster the multiple correlations were calculated by means of the 
three primary components of the body build. More significant correlations 
were found for boys than for girls. Of the 16 correlations more than half 
proved to be significant. 

The discriminant analysis shows that also for difficult-to-bring-up children 
a relation exists between morphological characteristics and certain beha
vior dimensions. 
The most important conclusions from this research follow here. 
1. Mesomorphic boys, in contrast with endomorphic and ectomorphic 
boys, are energetic, vigorous and expansive and show little fear. The meso-
morphic boys, together with part of the meiomorphic endomorphs are 
rated as aggressive, attention-demanding and competitive, but also as 
cheerful and open. Most of the mesomorphic and endomorphic boys are 
also characterized relatively as socially involved, friendly, sociable and 
entertaining. 

2. Boys with somatotypes, plotted in the lower half of the somatotype 
chart — the endomorphs and the ectomorphs — are characterized as low 
on activity. The ectomorphic boys are characterized as fearful and 
anxious. These boys show little self-confidence, are easily discouraged, 
feel lonely, tend to avoid social interaction and have difficulties in ex
pressing their feelings. Their emotional life appears to be hardly joyful. 
3. Boys, whose somatotype is plotted in the left half of the somatotype 
chart — the endomorphs and the endomorphic mesomorphs — show a 
more balanced behavior and are less tense compared with boys from the 
ectomorphic sectors. 
4. The behavior of ectomorphic boys is rated as more excitable and tense. 
These boys show lack of control of emotional impulses. 
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5. For the girls there is also a clear difference in the rating of the phenoty-
picaJ behavior of children with differences in body build: the personality 
characteristics of the mesomorphic endomorphs and the endomorphic 
mesomorphs are in contrast with those of the ectomorphs and the ecto-
morphic endomorphs. The first group, characterized by more endomor-
phy and mesomorphy, shows a hostile-dominant, aggressively tinted, 
assertive behavior. These girls are characterized by restlessness, poor 
tolerance for disturbing tensions. They also show an energetic and active 
behavior pattern, their mood is rated as cheerful, good-tempered and 
open. These girls are relatively more socially outgoing and participating 
and in social life they are rated as amiable and sociable. 

6. The more ectomorphic girls and the ectomorphic endomorphs generally 
scored lower in the dimension aggressiveness. Their behavior is rated more 
as submissive, modest, even-tempered and hardly active. Many more girls 
from these sectors show a depressed or disturbed mood than the girls with 
more mesomorphy. 
7. These findings for institutionalized children with behavior disorders 
show a striking transcultural correspondence with the results from Walker, 
who examined normal American children, rated by their parents and 
nursery school teachers. 
8. The conclusion is made that the applied graphic metho"d, as a kind of 
discriminant analysis, represents the correlation between the tripartite 
somatotypes and the behavior dimensions much more adequately and 
better than the multiple correlation technique, the separate correlations of 
the solitary morphological variables and the classes of somatotypes, which 
have been classified arbitrarily. Through this research we found that the 
corresponding morphological characteristics and the personality traits are 
not only found in so-called 'pure' or extreme forms of body build. 

Chapter X evaluates the empirical relations and tries to give an interpreta
tion of the correspondence between the morphological characteristics and 
the behavior dimensions. By combining the data from the literature re
search and our own findings, different variables are distinguished, which 
can, also within the frame of a philosophical-anthropological point of view 
on the human body, clear up the relation between physique and behavior. 
These variables, considered as conditions, are: 1st the organism, 2nd the 
ways of body experience, 3rd early conditioning, i.e. socialization, 4th the 
prestige value of the body build, 5th social stereotyping and 6th the 
process of interaction within the net-work of these variables. 
We try to develop a model system, which can serve as a reference frame 
and which combines the different starting points of organically oriented 
trait-theorists and social behavior-theorists. 

The second part explains in what way the research results and the clinical 
experience have produced relevant information for the clinical psycholo
gical practice. It is argued that morphotypological information — within 
an interdisciplinary approach — can contribute to clinical psychology, to 
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orthopedagogical treatment, to education and to prevention. 
With some reserve, advice and concrete suggestions are formulated in re
gard to morphotypologically different children, who need different ap
proaches in bringing-up and different decision-strategies. In order to pre
vent adaptation disturbances we must — already very early — take into 
consideration the individual differences in vulnerability of children with 
different somatotypes and also the specific responses they have to situa
tions, threatening to them and to stress. In relation to this attention is also 
paid to the differences between especially mesomorphic and ectomorphic 
children showing different reactions on traumatizing situations and dif
ferent defence mechanisms. For mesomorphic children the symptoms of 
'fight' are clearly more accentuated while for ectomorphic children the 
syndromal behavior is more characterized by a defence with a 'flight' 
accent. 

On the basis of these observations it is found very useful to include the 
somatotypological knowledge, from the point of view of mental health 
service for children, in the information. 
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BIJLAGE В 

Morfologische entena ter inspectie van de li 

Endomorfie 

Hele lichaam: rondheid, molligheid, week
heid, vloeiende, gladde en effen contouren; 
A.P.** = laterale diameters. 

Botten: graciel (X-stralen), dunne cortex, 
geen prominente beenderen. 

Spieren: geen spierrelief; deltaspier en m. 
trapezius kunnen bij veel endomorfie geheel 
onzichtbaar zijn. 

Concentratie van massa, centraal; overheer
sing van abdominale en thoracale massa over 
extremiteiten; predominantie van abdomen 
over thorax; overheersing van bovenarm over 
onderarm en van bovenbeen (dij) over onder
been, ronding of 'hamming' van bovenarm 
en dij; korte ledematen, spits toelopend, 
kleine plompe handen en voeten. 

Zone 1 Hoofd en nek 

Hoofd: groot, volummeus, sfensch. 

ouw* 

Mesomorfie 

Hele lichaam: hoekigheid, robuustheid, mas
sief, A.P. minder dan de laterale diameters. 

Botten: zwaar, prominent, sterk en stevig 
(X-stralen), cortex dik. 

Spieren: oneffen, duidelijk zichtbaar relief, 
vooral deltaspier en m. trapezius en extremi
teiten. 

Concentratie van massa, geen centrale massa; 
grote, massieve extremiteiten waarvan de des
tale delen sterk ontwikkeld zijn, overheer
sing van thorax over abdomen, bovenarm = 
onderarm, dij = onderbeen m lengte; handen 
breed, brede forse polsen, beenderen promi
nent. 

Zone 1 Hoofd en nek 

Hoofd· varieert in omvang; men vindt gema
tigd brachycefaal en dolichocefaal; schedelge
deelte is klein in verhouding tot gelaat. 

Edom orfie 

Hele lichaam: lineair, uitgerekt, fragiel, 
tenger en teer; A.P. veel minder dan de late
rale diameters (beide zijn klein). 

Botten: fragiel, fijn, broos (X-stralen), dunne 
cortex. 

Spieren, weinig massief, langgerekt, 'slen
der'; geen relief. 

Concentratie van massa: er is decentralisatie 
van massa; prominentie van extremiteiten 
over romp; lange armen; relatief korte romp; 
thorax is lang in vergelijking tot abdomen; 
onderarm langer dan bovenarm, onderbeen 
langer dan dij, bovenarm en dij zijn tenger; 
slanke, ranke handen en voeten, tere, broze 
vingers en tenen. 

Zone 1 Hoofd en nek 

Hoofd: gering van omvang, lang; fijn van 
structuur; bovenkant plat; soms ook breed 
hoofd; prominente tubera frontaha; relatief 
klein gelaat vergeleken met schedelgedeelte. 



Endomorfte 

Haar: fijn, ligt plat, vroegtijdige kaalheid -
begint bovenop. 

Huid: als van een appel, zarht, glad en effen, 
fluwelig, wordt slecht bruin, verbrandt m de 
¿on; rimpelt bijna niet bij ouder worden. 

Gezicht, breed; onderbreedtc = bovenbreedte. 

Ogen: staan ver uit elkaar. 

Neus: klein, dik, niet prominent. 

Ltppen. breed, zacht, week. 

Verhemeltc- breed en vlak; brede tonsillen 
en grote adenoiden. 

Oren: klein, platliggend. 

Mesomorfie 

Haar: zwaar, grof en stug; overvloedig of 
spaarzaam; kaalheid varieert; haarlijn gaat te
rug in de loop der jaren. 

Huid· als van een sinaasappel, elastisch, ste
vig verbonden met de onderlaag, ruw, dik, 
grove ponen, dikke rimpels, wordt gemakke
lijk bruin. 

Gezicht: zware, massieve jukbeenderen en 
kaak; kubuworm, laag voorhoofd; zware ran
den boven oogkassen. 

Ogen. diepliggend. 

Neus: middelgroot, bij de basis stevig. 

Lippen: dik, stevig, goed gespierd. 

Verhemelte: middelgroot en plat van vorm. 

Oren: prominent, maar plat, middelgroot. 

Ectomorfie 

Haar: buitengewoon fijn, groeit snel; zelden 
kaalheid. 

Huid· als van een ui, dun, droog, schilfcng, 
geen elasticiteit, los verbonden met de on
derlaag; weinig bmdweefsel; fijne rimpels 
rond ogen en mond; bleek van kleur; ver 
brandt gemakkelijk, wordt moeilijk bruin. 

Gezicht: 'driehoekig' of 'hartvormig'; struc
tuur is delicaat, faciale details verfijnd, 
scherp getekend; breedte smaller dan lengte, 
prominerend voorhoofd, waarneembare juk-
bogen. 

Ogen. staan dicht by elkaar. 

Neus: scherp, puntig, brug laag en smal. 

Ltppen. dun, strak en delicaat. 

Verhemelte· hoog, gebogen (gewelfd); ton
sillen ingesloten, klein. 

Oren: prominent, bovenste delen het meest 
ontwikkeld, neigen zijwaarts, laag aan de 
schedel geplaatst. 



tiidomorfie Mesomorfte Ectomorfie 

Nek kort, vormt een stompe hoek met de 
kin (lateraal gc/ien) ziet er 'uitgehold' uit, is 
bij kinderen minder uitgesproken, contour 
van kin naar hals kan bij volwassenen één 
doorlopende lijn vormen, A.P = laterale dia
meter. 

Zone 2 Thorax en schouders 

Schouders hoog, hoekig met afgeronde con
touren, ¿achte rondheid, zien er opgevuld 
uit 

Піогах lang en breed aan de basis, lichtelijk 
opgevuld, rond, borsten dikkig, brede, wijde 
substcrnale hoek, biaxillaire diameter groter 
dan A.P., rug maakt een betrekkelijk rechte 
indruk (lateraal gezien). 

Zone 3 Armen en handen 

Armen lopen spits toe, onderarmen korter 
dan bo\enarnien; 'hamming', rondheid van 
bovenarm, is bij kinderen minder uitgespro
ken 

Nek. laterale diameter wijder dan A-P^hoge 
m. trapezius, ¿ware uitstekende claviculae, 
nek vormt een rechte hoek met clavicula 
(lateraal gezien). 

Zone 2 Thorax en schouders 

Schouders breed en prominent door de del
taspieren, forse sleutelbeenderen. 

Thorax, breed en zwaar gespierd, boven bre
der dan bij de basis, de borst domineert over 
de buik, middelgrote substemale hoek; A.P. 
diameter = biaxUlaire; rug is plat (lateraal ge
zien). 

Zone 3 Armen en handen 

Armen, zwaar gespierd, lengte onderarm = 
bovenarmlcngte. 

Nek lang, slank, zwaan-achtig, neigt naar 
voren, kin kort, weinig gespierd, A.P. = late
rale diameter, beide afmetingen zijn klem. 

Zone 2 Thorax en schouders 

Schouders, slap naar voren afhangend; supra-
claviculaire holten, geen spierontwikkeling; 
smal. 

Thorax, lang vergeleken met abdomen, plat; 
scherpe substernale hoek, ribben dun en pro-
mmerend, schouderbladen steken als vleugels 
uit, rug· S vorm door thoracale kyfose en 
lumbale lordose die hoger ligt dan mesomor 
fe lordose, biaxillairc diameter is groter dan 
A.P. 

Zone 3 Armen en handen 

Armen onderarm langer dan bovenarm; bo
venarm tenger, pover gespierd; armen lijken 
af te hangen in een vlak voor het lichaam uit 



Endomorfie Mesomorfte Ectomorfie 

Handen klem en breed; vingertopjes opge
vuld, konisch. 

Nagels, rond, geen maantjes 

/.one 4 Λ bdomen en onderruç 

Abdomen gevuld, volumineus, boogachtig, 
hoge taillclijn, grootste breedte boven iliaca-
lc crista, opvallende huidplooien. 

Lendenen geleidelijke boog naar ruggegraat. 

BUlen klem, rond en gevuld, zien er 'pneu
matisch' uit: dorsaal ge¿ien lijken contouren 
van bekken en bovenbenen 'vrouwelijk'. 

Genitalia hypoplastische penis en scrotum; 
kleine, niet ingedaaldc testikel komt veel 
voor; mons veneris is breed; bij jongens soms 
ook pseudo-borstvorming. 

Haar: vrouwelijk schaamhaarpatroon. 

Handen: breed, soms breed en lang, stompe 
vingers, sterke duim; polsen hebben zware 
botten, uitstekende gewrichten. 

Nagels, vierkant, brede maantjes. 

¿one 4 Abdomen en onderrug 

Abdomen· plat, buikspieren goed ontwik
keld, dik, taille laag en relatief slank. 

Lendenen markante boog naar ruggegraat; 
lage lumbale lordose met vlak verlopend sa
crum. 

Billen: prominent, gespierd, deukjes aan de 
zijkanten. 

Genitalia: compact, stevig scrotum, dik. 

Haar: mannelijk schaamhaarpatroon, sterk 
gekruld. 

Handen, slank, slanke polsen, broos, puntige 
vingertoppen. 

Nagels: lang, smalle maantjes. 

Zone 4 Abdomen en onderrug 

Abdomen: plat, relatief kort en ondiep; tail-
lehjn erg laag, slank en glad. 

Lendenen: vlakke boog naar ruggegraat, 
smalle heupen. 

BUlen: plat, aflopend, hellend. 

Genitalia, relatief lang, hypertrofisch. 

Haar: schaamhaar varieert van gering vrou 
wehjke contouren tot overvloedig mannelijk. 



Endpmorfie 

Zone5 Henenenvoeten 

Di)· korter dan onderbeen, in frontaal en 
dorsaal aan/.icht lijken de dijen vrouwelijk 
ellips-vormig en 'jambonné'. 

Kuiten ronding aan buitenkant, minder bol 
aan binnenkant 

Voeten: klem, dik, vet, dunne enkels. 

Mesomorfie 

Zone 5 Benen en voeten 

Dg· lengte = onderbeen; oneffen, zwaar ge
spierd; ruimte tussen de dijen, 

Kuiten: gastrocnemius is prominent. 

Voeten, groot, breed, prominente enkels. 

Ectomorfte 

Zone 5 Benen en voeten 

Οη: slank, lineair, zwak gespierd; grote ruim
te tussen dijen, dijen korter dan onderbenen. 

Kuiten: slank, lineair, touwachtige spieren, 

dunne enkels. 

Voeten: smal, neigen naar voren te buigen, 

tenen fijn en lang. 

* Deze lijst werd samengesteld door Dr. Rachel Burgess binneh het research-programma van het Gesell Institute te New Haven. Op deze plaats 
zeggen wc haar dank voor de toestemming voor de vertaling en publikatic van deze schaal. 
Voor overname werd de welwillende toestemming verkregen van The Society for Research in Child Development, Chicago (111.). 

** Λ.Ρ. = voor — achterwaartse afmetingen. 



BIJLAGE С 

Toelichting bi] de gedragsbeoordeltngen 

1. Goede eetlust 

2. Wordt gauw moe 

3. Voorzichtig' behoedzaam; omzichtig 
en bedachtzaam handelen; het kind is 
er op uit zichzelf en/of anderen voor 
schade te behoeden; het kind gaat 
met overijld op situaties in maar be
kijkt de zaken eerst van verschillende 
kanten; vermijdt wat vreemd en 
nieuw is. 

4. Hartelijk, liefdevol meeleven; het 
kind is 'warm', heeft belangstelling 
voor anderen, reageert ook gemakke
lijk op hartelijkheid, het is gemakke-
hjk om je er nauw mee verbonden te 
weten. 

5. Maakt zich zorgen: het kind is tobbe-
ng, zorgelijk, ernstig, gauw onzeker; 
een 'piekeraar'. 

6. Bedeesd, schuw, geremd uitingsver
mogen, zowel in spreken als in bewe
ging; het kind voelt zich niet vrij m 
zijn spreken en doen, het kind is be
schroomd en verlegen, maakt zich 
onopvallend door een passieve hou
ding. 

7. Wispelturig: onstandvastig, grillig; de 
houding van het kind wordt sterk be
ïnvloed door ogenblikkelijke stem
mingen; het gedrag is zeer moeilijk 
voorspelbaar en nogal onbereken
baar. 

8. Vernielzuchtig: destructief, het kind 
maakt opzettelijk veel stuk 

9. Welgemanierd: het kind vertoont 
juiste omgangsvormen voor zijn leef
tijd, is beleefd m de omgang. 

1. Slechte eetlust 

2. Wordt niet gauw moe: blijft lang ac
tief en levendig. 

3. Niet voorzichtig; het kind neemt 
graag risico's, is een durf-al, probeert 
graag nieuwe dingen, het lijkt wel of 
het kind door het vooruitzicht van 
risico en gevaar gestimuleerd wordt. 

4. Niet hartelijk: koel, koud, op afstand 
of afzijdig; het kind is afgemeten en 
onverschillig t.o.v. anderen. 

5. Zorgeloos: wat onverschillig-slordig, 
onbekommerd; weinig situaties ma
ken het kind angstig. 

6 Niet bedeesd: vrijmoedig, niet verle
gen; het kind voelt zich vrij in zijn 
doen, bewegen en uiten van zijn ge
moed; staat graag op de voorgrond. 

7. Niet wispelturig: het kind is stabiel in 
zijn stemming, genegenheid en stre
vingen. 

8. Niet geneigd tot vernielen en stuk 
maken 

9. Ongemanierd: lomp, onbehouwen, 
onbeschaafd; het kind is onbeleefd, 
onbeschaafd en ruw in de omgang. 
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10. Energiek· dynamisch, actief; het kind 
heeft een gezonde bezigheidsdrang; 
het vertoont 'pep' en 'spuit'. 

11. Jaloers: grote behoefte om ¡ets te be
zitten dat een ander heeft, gepaard 
gaande met gevoelens van onlust, het 
kind benijdt anderen om iets; het 
misgunt anderen hun prestaties, is na-
ijveng, eist meer voor zichzelf. 

12. Huilt gemakkelijk 

13. Enthousiast, het kind kan zich met 
geestdrift op een taak werpen, geest
driftig meespelen of van iets vervuld 
zijn. 

14. Ondeugend: ongehoorzaam, stout; 
het kind is ongezeglijk, brutaal en re
calcitrant; het is gauw geneigd om 
zich te verzetten als iets van hem ge
vraagd wordt. 

15. Prettig: vriendelijk, het kind treedt 
anderen vriendelijk tegemoet, het 
kind is met bits, niet snauweng, niet 
stekelig; prettig is hier niet bedoeld 
in de zin van opgewekt, maar van 
meevoelend. 

16. Wedijveng: het kind wil anderen dik
wijls voorbijstreven, het is concurre
rend ingesteld, wil altijd winnen of 
het beste bereiken en het meeste heb
ben, het probeert steeds anderen te 
overtreffen of het met woorden van 
hen te winnen, zo m de zin van 'ik 
heb thuis nog meer'. 

17. Ordelijk, netjes, een precies en net 
kind; het kind staat op netheid, orde 
en regelmaat; het gebruikt de dingen 
ordelijk, legt spullen steeds op hun 
plaats, is zorgvuldig voor de dingen. 

18. Spraakzaam: graag sprekend; het 
kind kletst er op los zo gauw er maar 
iemand luistert, soms ook als er nie
mand luistert, het kind is ook breed
sprakig 

10. Niet energiek: inactief; niet krachtig 
en volhardend handelen om een doel 
te bereiken; het kind doet alles traag, 
is meestal futióos, lusteloos en niet 
ondernemend. 

11. Niet jaloers: niet afgunstig als ande
ren aandacht krijgen; het kind blijft 
anderen ook aardig vinden als die iets 
beter doen of meer knjgen dan hij
zelf. 

12. Huút zelden 

13. Niet enthousiast: het kind toont een 
dorre gelijkmatigheid en algemene 
ongeïnteresseerdheid; er is wemig be
zieling ш zijn gedrag te onderkennen. 

14. Gehoorzaam: niet brutaal; het kind is 
gezeghjk, inschikkelijk en volgzaam; 
niet weerspannig. 

15. Onprettig· onvriendelijk; het kind is 
bits, scherp en vinnig in zijn spreken, 
het maakt veel hatelijke en stekelige 
opmerkingen over anderen of over 
bepaalde zaken. 

16. Niet wedijveng: het kind vermijdt 
doorgaans concurrerende situaties, 
het laat anderen gemakkelijk winnen, 
het probeert ook niet anderen met 
woorden te overtroeven. 

17. Niet ordelijk een rommelig kind; het 
kind is slordig en zorgeloos, het be
kommert zich met om netheid, in
teresseert zich weinig of de eigen
dommen en andere zaken in goede 
conditie zijn, gooit de dingen overal 
neer 

18. Niet spraakzaam: woordkang; het 
kind is ¿wijgzaam van aard, het deelt 
alleen iets mee als dit nodig is en wel 
zo beknopt mogelijk. 
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19. Plaagt: het kind is er vaak op uit om 
een ander uit scherts of boosheid las
tig te vallen of te hinderen; onaange
naam zijn door anderen 'op de kast' 
te jagen of door sarren. 

20. Bang: het kind is angstig, piekert bij 
het vooruitzicht van een situatie die 
gevaarlijk, onprettig of onbekend 
schijnt; het kind is timide, vreesach
tig, huilt als reactie op situaties die 
een klein gevaar inhouden. 

21. Talmt: uit aarzeling, tegenzin, laks
heid of om andere beweegredenen 
wordt het verrichten van iets uitge
steld; het kind gaat niet gauw tot da
den over, het kan lang dralen en treu
zelen. 

22. Twistziek: het kind is geneigd tot 
twisten en ruziemaken; het contact 
met andere kinderen loopt gemakke
lijk uit op woordenstrijd en tegen
spraak; het kind maakt ruzie op de 
geringste provocatie. 

23. Serieus: ernstig — niet in de iin van 
'somber' — maar 'echt menens'; het 
kind lacht of glimlacht zelden, het 
ziet het leven als een ernstige zaak. 

24. Schaamteloos: het kind kent geen 
schaamte; het treedt de gevoelens van 
anderen grof, ruw en kwetsend tege
moet. 

25. Bazig: het kind is geneigd de baas 
over anderen te spelen; zijn zin willen 
doordrijven, toont andere kinderen 
hoe dingen gedaan moeten worden, 
uit zijn machtsdrang door andere kin
deren te bedillen; neemt gauw de lei
ding en bepaalt welk spel er gespeeld 
wordt. 

19. Ntet plagerig: het kind hindert ande
ren niet door onaangenaamheden, zal 
nooit iemand 'op stang' jagen. 

20. Niet bang: het kind maakt zich nooit 
zorgen, wordt nooit tevoren bang, is 
zonder angstige voorgevoelens, heeft 
onbevangen vertrouwen. 

21. Niet talmend: het kind is voortva
rend, het gaat snel en direct tot actie 
over, wil meestal rap aan iets begin
nen. 

22. Niet twistziek: het kind gaat ruzies 
en woordenstrijd uit de weg; laat an
deren hun gang gaan; het kind neigt 
niet tot tegenspraak maar geeft gauw 
toe. 

23. Niet serieus: luchthartig, wuft, wat 
zorgeloos; het kind is gesteld op 
scherts, het neemt de dingen niet 
ernstig, is wat lichtzinnig, denkt niet 
na over consequenties van eigen 
daden, is erg oppervlakkig in zijn 
gedragingen. 

24. Niet schaamteloos: het kind heeft 
eerbied en ontzag voor de gevoelens 
van anderen, is niet grof, ruw of bru
taal. 

25. Niet bazig: het kind is bescheiden, 
poneert zichzelf weinig of zeldzaam, 
laat meestal anderen de leiding ne
men, geeft vlug toe, neigt tot onder-
worpenheid en onderdanigheid uit 
gebrek aan gevoelens van eigenwaar
de. 
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26. Consciëntieus eerlijk, nauwgezet van 
geweten; er met met de muts naar 
gooien; normen van goed en kwaad 
kennen en zich daaraan houden; het 
kind is stipt, heeft plichtsbesef, res
pecteert de spullen van anderen, 
maakt zich achteraf zorgen over on 
juiste of verkeerde gedragingen. 

27. Humeurig labiele, gnlhge stemming 
met duidelijke ups en downs, kleinig
heden zijn voldoende om de stem
ming te veranderen; het kind laat zijn 
omgeving meegenieten van zijn stem
ming of mee de dupe worden. 

28. Lawaaierig: het kind heeft een harde 
en verdragende stem, het schreeuwt 
boven de anderen uit, lacht hard, is 
luidruchtig, maakt veel kabaal en m 
moer bijvoorbeeld met deuren slaan, 
dingen neergooien enz. 

29. Ongeduldig- het kind kan weinig dul
den, is spoedig geïrriteerd als het 
moet wachten of als iets met vlug ge
noeg lukt, het kind kan zich ook niet 
voegen naar de aard van het materiaal 
en is geneigd het te forceren, eist on
middellijke en volledige satisfactie 

30. Heeft fantasie· verbeeldingskracht, 
het kind kan zich iets goed voorstel
len en komt daarom origineel uit de 
hoek; het spel met speelgoed of kin 
deren getuigt van een levendige ver 
beelding, het kind heeft oog voor on
gebruikelijke aspecten van een situa
tie. 

31. Voelt zich niet geliefd· het kind voelt 
zich met geaccepteerd door anderen, 
denkt steeds dat anderen hem niet 
mogen en voelt zich te kort gedaan, 
is ook wat wantrouwend en soms 
achterdochtig t o v. anderen omdat 
het een vaag vermoeden heeft \an 
minder goede bedoelingen van ande
ren. 

26. Onconsctentteus gewetenloos, zon
der scrupules, het kind handelt op 
goed geluk af, kijkt alleen naar de be
vrediging die de daad hem geeft, 
raakt alleen in de war als hij 'gesnapt' 
wordt, het kind liegt gemakkelijk, 
heeft ook geen respect voor ander
mans bezittingen. 

27. Niet humeurig het kind vertoont een 
stabiel gevoelspeil dat zowel blij, ge 
lukkig, bedroefd of neutraal gekleurd 
kan zijn, het kind is doorgaans het
zelfde gestemd en afwijkingen in de 
stemming zijn zo uitzonderlijk dat ze 
onmiddellijk opvallen. 

28. Niet lawaaierig het kind heeft een 
zwakke en zachte stem, lacht geluid
loos, beweegt zich zonder lawaai, zet 
alles zachtjes neer en vertoont in het 
algemeen uit zichzelf weinig lawaai
erige activiteiten of drukte. 

29. Geduldig· het kind laat zich niet 
gauw irriteren door hinderlijke 
dingen of situaties, het wordt met 
snel geprikkeld als anderen aan zijn 
spullen komen, als hij moet wachten, 
als iets niet onmiddellijk lukt of als 
zijn wensen met direct ingewilligd 
worden. 

30. Fantasieloos het gedrag vertoont een 
arme verbeeldingskracht, het kind is 
nooit origineel, heeft geen oog voor 
ongebruikelijke aspecten van een si
tuatie, zijn spel en gedrag zijn wemig 
'oorspronkelijk' en vaak nabootsend 
of stereotiep 

31. Gevoel van acceptatie· het kind is 
overtuigd dat anderen hem graag 
mogen, voelt zich zelden of nooit te 
kort gedaan of oneerlijk behandeld, 
het kind is meer vertrouwend, onbe
vangen en 'goedgelovig' t o v. ande
ren. 
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32. Langzaam m bewegingen: het actio-
nele beeld van het kind is traag, slap 
en vaak passief, het kind vertoont 
geen krachtige aandrang van binnen 
uit om fel te bewegen, het bewegen 
(en spreken) is futióos. 

33. Werkt met mee· het kind houdt zich 
afzijdig, is ongeïnteresseerd in groeps
activiteiten of staat daar negatief te
genover, het is niet coöperatief, nei
ging om moeilijk te doen of obstruc
tie te voeren, het overtreedt dikwijls 
de regels die indruisen tegen zijn be
doelingen; het kind meent dat het 
evenveel te zeggen heeft als de lei
ding. 

34. Prikkelbaar: het kind is snel geprik
keld, dikwijls geïrriteerd, wordt ge
makkelijk geërgerd, ontstemd en ge
raakt; is gauw kribbig en vlug uit zijn 
evenwicht. 

35. Goed gecoördineerd· het kind ver
toont m het algemeen een vloeiende, 
efficiente motoriek; geen hoekige be
wegingen. 

36. Bang voor mislukkingen: het kind 
toont een duidelijke angst om te fa
len, zegt gauw 'dat kan ik toch niet' 
en durft er daarom ook met aan te 
beginnen. 

37. Rusteloos, wiebelig het kind heeft 
geen rust, is innerlijk gejaagd en ge
dreven; een rusteloze natuur door bij 
voorbeeld een overmatige behoefte 
aan afwisseling, is vaak doelloos en 
onbestemd bezig. 

38. Slaapt vast 

39. Fysiek sterk het kind beschikt over 
veel spierkracht 

32. Vlugge beweeglqkkeid: het bewegen 
is krachtig en snel. 

33. Coöperatief: het kind is meewer
kend, volgt de regels op, is meegaand 
m.b.t. de normen en de orde; is be
hulpzaam, bereidwillig en tegemoet
komend; het zou met m hem opko
men met op een verzoek in te gaan of 
naar het waarom van een regel te vra
gen. 

34. Gelijkmatig· het kind is zeer even
wichtig, neemt de dingen licht op, is 
goedhartig en onverstoorbaar. 

35. Ongecoördineerd: de grove moton-
sche coördinatie is pover en schraal; 
het kind vertoont veel onsamen
hangende, onhandige bewegingen, 
struikelt bijvoorbeeld gemakkelijk, 
laat veel vallen. 

36. Niet bang voor mislukkingen: het 
kind trekt zich er weinig van aan als 
het bemerkt dat het ergens in te kort 
schiet, het treedt voor hem moeilijke 
opgaven zelfverzekerd tegemoet en is 
niet bang om te falen. 

37. Rustig· een bedaarde natuur, het 
kind maakt weinig drukte en blijft 
ook rustig als anderen drukte maken; 
het kan lange tijd geboeid met iets 
bezig blijven. 

38. Slaapt met vast 

39. Niet fysiek sterk: niet krachtig, slap, 
het kind is met in staat veel kracht te 
ontwikkelen. 
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40. Gereserveerd: terughoudend, zich op 
een afstand houden; het kind uit zijn 
gevoelens ook niet gemakkelijk. 

41. Behaagt graag iemand: is graag aange
naam voor anderen, doet iemand 
graag een plezier. 

42. Ontspant zich gemakkelijk: het kind 
komt gemakkelijk tot rust, spanning 
is gemakkelijk op te heffen. 

43. Stoutmoedig: vol avontuur; het kind 
is dapper, kordaat, niet bevreesd en 
onverschrokken; soms ook vrijpostig, 
wil alles uitproberen en onderzoeken. 

44. Gemakkelijk ontmoedigd: het kind 
wordt gauw moedeloos of neerslach
tig; het ervaart vlug een verlaging van 
het eigenwaardegevoel door teleur
stelling of misprijzing en een angst 
voor nieuwe teleurstellingen. 

45. Dikwijls somber, bedroefd: het kind 
is zwaarmoedig, bedrukt, misnoegd 
en ontevreden; het ziet voornamelijk 
de schaduwzijde van de dingen; het 
houdt niet van situaties die de meeste 
kinderen neutraal of plezierig vinden. 

46. Kalm: gelijkmatig van aard, het kind 
is evenwichtig, toont weinig ge
moedswisseling; emotionele opwin
dingen komen zelden voor. 

47. Kan zichzelf bezighouden: niet steu
nend op of afhankelijk van de grote
ren, het kind wil graag laten zien dat 
hij het wel alleen kan, vraagt zelden 
om hulp; het kind kan genoeglijk al
leen spelen en werken, het kan erg 
goed en lange tijd zonder gezelschap 
van anderen; het is overigens best 
mogelijk dat hij ook kan genieten van 
sociale activiteiten. 

40. Open: het kind laat direct zijn gevoe
lens van boosheid, gekwetst zijn, te
leurstelling of blijdschap blijken; het 
doet nooit pogingen om zijn gevoe
lens in te houden of te verhullen. 

41. Toont geen belangstelling voor ande
ren: maakt het anderen nooit naar de 
zin en is er nooit op uit anderen te
vreden te stemmen. 

42. Ontspant zich niet gemakkelijk: het 
kind blijft lang gespannen en gejaagd. 

43. Niet stoutmoedig: het kind is timide, 
durft niet veel, is niet flink of kor
daat. 

44. Niet gemakkelijk ontmoedigd: het 
kind trekt zich niets aan van tegensla
gen of kritiek; het verliest zijn zelf
vertrouwen of overmoed niet, houdt 
zijn bravoure. 

45. Blij: gelukkig, opgewekt, vrolijk; het 
kind ziet de zonzijde van de dingen. 

46. Emotioneel: het kind komt gauw in 
beroering, wordt vlug gejaagd en 
emotioneel opgewonden. 

47. Kan zichzelf niet bezighouden: het 
kind is erg afhankelijk van de grote
ren; het kan niet genoeglijk alleen 
spelen en werken, het verveelt zich 
gauw erg als het geen gezelschap 
heeft. 
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48. Vriendelqk, gezellig, sociabel: het 
kind legt een open vriendelijkheid 
aan de dag en is vlug in vriendelijke 
toenadering; een gezellig kind is ook 
onderhoudend en opgewekt van 
stemming. 

49. Mijmert: het kind is dromerig, kan 
langere tijd in eigen gepeins verzon
ken zijn, waarbij hij het contact met 
de omgeving verliest. 

50. Gelukkig, opgewekt: het kind is blij, 
ziet de vrolijke kant van de dingen. 

51. Vecht: het kind is gauw geneigd an
deren aan te vallen die hem onthou
den wat hij wil; het kind slaat, 
stompt, schopt bij de minste provo
catie. 

52. Onderzoekend, nieuwsgierig: het 
kind is nieuwsgierig, heeft veel be
langstelling, stelt veel vragen om iets 
te weten te komen, dus niet alleen 
om aandacht te trekken; het onder
zoekt de dingen en probeert ze, heeft 
plezier in nieuwe ervaringen. 

53. Gebrek aan zelfvertrouwen: het kind 
gaat ervan uit dat de eisen die aan 
hem gesteld worden niet vervuld kun
nen worden; het voelt zich niet zeker 
van zichzelf; het gedrag is onzeker, 
tastend, aarzelend, weifelend en 
schuchter. 

54. Gemakkelijk op zijn teentjes getrapt: 
het kind is kwetsbaar, 'dun van huid', 
gemakkelijk geraakt door werkelijke 
of vermeende kwetsende ervaringen; 
een terloopse opmerking trekt hij 
zich gauw persoonlijk aan. 

55. Gespannen: het kind lijkt voortdu
rend onder spanning te leven, het is 
gejaagd, kan niet stilzitten, schrikt 
vlug, zit in de knoop, friemelt veel. 

48. Niet vriendelijk: het kind is niet wel
gezind of innemend; het maakt geen 
aangename indruk; het ervaart span
ning in de omgang met anderen en 
veroorzaakt die ook; ongeïnteres
seerd in anderen en niet geneigd deel 
te nemen aan groepsactiviteiten; sluit 
anderen uit van zijn spel. 

49. Mijmert nooit: het kind lijkt nooit in 
gedachten verzonken, het geeft er 
geen blijk van dat het zich ophoudt 
met een innerlijk leven buiten dat
gene wat hem op dit moment en op 
deze plaats bezighoudt. 

50. Bedroefd: ontevreden; het kind ziet 
vooral de sombere kant. 

51. Vecht nooit: zelfs bij provocatie is 
het kind niet geneigd om te vechten; 
als hij aangevallen wordt reageert hij 
direct met vluchten. 

52. Niet onderzoekend: het kind heeft 
weinig interesse en laat na vragen te 
stellen. 

53. Zelfvertrouwen, zelfverzekerd: het 
gedrag is beslist, niet weifelend, vast
beraden; het kind twijfelt er niet aan 
te kunnen voldoen aan de eisen of 
verwachtingen die anderen of hijzelf 
aan hem stellen. 

54. Onverstoorbaar: het kind heeft een 
dikke huid; het is moeilijk zijn gevoe
lens te kwetsen; een kleinering merkt 
hij niet of zet die van zich af zonder 
er zich iets van aan te trekken. 

55. Ontspannen: het kind vertoont geen 
musculaire of vocale gespannenheid, 
het maakt een rustige indruk; kan ge
ruime tijd stilzitten, is niet gauw ze
nuwachtig. 
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56. Wantrouwend to.ν. anderen: het 
kind toont een gebrek aan vertrou
wen, is argwanend en achterdochtig, 
denkt gauw dat opmerkingen op hem 
slaan, zoekt overal iets achter, is 
daardoor vaak angstig en onzeker. 

57. Blijft van huis weg: komt niet, over
eenkomstig de afspraak, op tijd thuis. 

58. Afhankelijk, aanhankelijk: het kind 
vraagt voortdurend hulp, bescher
ming en raad en is bereid die te aan
vaarden; het kind is hulpzoekend op 
een wat angstige, overafhankelijke 
manier; het verlangt ook steeds naar 
goedkeuring en bevestiging van de 
volwassenen. 

59. Impulsief, ongeremd: het kind han
delt naar de aandrang van het ogen
blik, het reageert zo hevig en onbe
zonnen dat het alle remmende over
wegingen opzij zet. 

60. Houdt van fysiek comfort: het kind 
koestert zich in aangename gewaar
wordingen, is erg gesteld op fysiek 
genoegen. 

61. Reageert niet, moeilijk te benaderen: 
er is moeilijk een persoonlijke band 
met het kind te krijgen, men krijgt 
geen vat op het kind, het kind blijft 
onverschillig voor persoonlijke be
langstelling, staat niet open voor be
ïnvloeding, blijft onbewogen. 

62. Treedt op, onderhoudt anderen: het 
kind neemt initiatief, amuseert an
deren; houdt anderen bezig; het is so
ciaal in zijn activiteiten, betrekt an
deren veel in zijn spel. 

63. Klaagt over pijntjes en pijnen: het 
kind is erg gevoelig voor pijn; is vlug 
van streek wanneer het ook maar een 
beetje pijn ervaart bijvoorbeeld wan
neer het zich stoot of een schramme
tje oploopt. 

56. Vertrouwend: heeft goed vertrouwen 
in anderen, voelt zich veilig in de om
gang met anderen, het kind vermoedt 
nooit dat anderen kwade intenties 
hebben. 

57. Blijft niet van huis weg 

58. Onafhankelijk: goed- en afkeuring 
maken weinig indruk op het kind; 
het gaat zijn eigen gang, dopt eigen 
boontjes, doet dingen veel liever zon
der hulp. 

59. Nadenkend: het kind handelt bezon
nen en planmatig, het komt moeilijk 
tot een besluit omdat het eerst over
weegt. 

60. Ongeïnteresseerd in fysiek comfort: 
het kind is niet gevoelig voor fysiek 
comfort, omdat het bijvoorbeeld te 
gespannen is of te druk bezig met an
dere dingen. 

61. Reageert gemakkelijk: het kind ver
toont een hoge mate van meebeleven, 
resoneert gemakkelijk mee, is gauw 
bewogen, warm en sympathiek; komt 
gemakkelijk tot een persoonlijke rela
tie. 

62. Niet onderhoudend: het kind is niet 
onderhoudend, niet aangenaam, on
gezellig, niet sociaal in de omgang. 

63. Ongevoelig voor pijn: het kind merkt 
builen en schrammen, waar andere 
kinderen om zouden huilen, niet op 
en houdt zelfs geen rekening met de 
mogelijkheid van ernstige verwon
ding. 
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64 Houdt erg van lichaamsbeweging, 
speelt intens het kind is graag buiten 
en in beweging, is graag actioneel be 
zig, het houdt ervan om te rennen, te 
klimmen enz. 

65 Heeft kritiek, vindt gebreken het 
kind beoordeelt scherp, maakt aan 
merkingen, neiging tot vitten en af-
kammen. 

66 Houdt ervan om alleen te ζηη trekt 
zich terug, is eenzelvig, activiteiten 
van het kind zijn met sociaal, speelt 
en werkt op zijn eentje, is nauwelijks 
genegen zich bij groepsactiviteiten 
aan te sluiten. 

67. Maakt zich geen zorg over fouten 
het kind is met consciëntieus, heeft 
weinig verantwoordelijkheidsgevoel, 
gemaakte fouten deren hem met, 
neemt eigen verantwoordelijkheden 
niet seneus op 

68 Komt op voor ζηη eigen rechten het 
kind staat erop zijn rechten te hand
haven en biedt weerstand aan iedere 
aantasting daarvan, het staat erop al
les te krijgen wat hem toekomt, het 
laat zich niet intimideren. 

64 Mei motorisch actioneel het kind 
houdt met van lichaamsbeweging 
waann de grove motoriek een rol 
speelt, maar is integendeel liever zit
tend bezig 

65 Niet kritisch ingesteld uit zelden of 
nooit afkeuring of ongenoegen 

66 Heeft graag gezelschap de activitei 
ten van het kind zijn sociaal ge
kleurd, het betrekt altijd anderen in 
zijn speL 

67. Bezorgd over fouten heeft groot ver
antwoordelijkheidsgevoel, is be
trouwbaar, houdt zich aan beloften 
en toezeggingen 

68 Onderworpen het kind geeft vlug 
toe, verdedigt zijn rechten niet, ande
re kinderen kunnen gemakkelijk over 
hem heenlopen, haalt gauw bakzeil 
bij conflicten uit angst of is toegeef 
lijk om de 'lieve vrede' te bewaren 
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Specificatie van de morfologische, gedrags- en intelligentie-variabelen 
behorende bij de correlatiematrix. 

Variabele 1 score dysplasie 
2 score gynandromorfie 
3 score texture 
4 score endomorfie 
5 score mesomorfie 
6 score ectomorfie 
7 Cluster A-energiek, actief 
8 Cluster B-weetgierig, attent 
9 Cluster C-agressief, aanmatigend 

10 Cluster D-vreesachtig, bang 
11 Cluster E-sociaal, vriendelijk 
12 Cluster F-prikkelbaar, gespannen 
13 Cluster G-mcewerkend, inschikkelijk 
14 Cluster H-opgewekt, open 
15 score verbale intelligentie 
16 score performale intelligentie 

secundaire componenten, 
beoordeeld door waarnemer I 

primaire componenten 
beoordeeld door waarnemer III 

Gedragsschaal 

H.A.W.I.K. 

Voor het omslagontwerp werd gebruik gemaakt van de tekening 'Don Quichot en Sancho 
Panza op weg' door Honoré Daumier (ca I860). 

ISBN 90 6020 139 6 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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leeftijd: 9 j . 4 m. somatotype 5 Ί'Λ l'A D 2, G 1, Τ 3. Een zeldzaam voorkomend somatotype. 
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leeftijd: 11 j . 10 m. somatotype 4 5 VA D VA, G IVi, Τ З'/г. 
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leeftijd: lOj. 11 m. 
somatotype Ъ VA 5 D 2, G VA, Τ 2V¡. Deze jongen heeft een zeldzaam voorkomende 
lichaamsbouw. Hij is een weke ectomorfe endomorf met extreem weinig mesomorfie en een matige texture. 
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leeftijd: 12j. 8 m . somatotypc 2 2 6V2 D 2, G IVi, Τ 3. Een extreem ectomorf somatotype. 
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leeftijd: 9 j . somatotype 5Vi Vh 2% D 1%, G Ш Τ 3. 



STELLINGEN 

I 

Experts blijken ook bij kinderen tot een hoge intersubjectieve overeenstem

ming te kunnen komen bij het somatoscopisch waarderen van de drie primaire 

morfologische dimensies. 

II 
In principe kan tot een hoge betrouwbaarheid per beoordelaar bij een on
afhankelijke herhaling van de somatoscopische procedure van de lichaamsbouw 
van kinderen geconcludeerd worden. 

III 
Dat getrainde waarnemers een geringere consensus bereiken in het beoordelen 
van de secundaire morfologische kenmerken dan bij de taxatie van de primaire 
componenten van de lichaamsbouw is toe te schrijven aan een onvoldoende 
precisering van deze accessoire eigenschappen. 

IV 
Het onderzoek naar een samenhang tussen kenmerken van de lichaamsbouw 
en het cognitief functioneren is niet langer zinvol. 

V 
De gedragsdeterminercnde invloed van collectieve stereotyp« beelden over de 
samenhang tussen lichaamsbouw en gedrag is in hoge mate afhankelijk van de 
'psychologische afstand' tussen de beoordelaars en observanten of tussen op
voeders en kinderen. 

VI 

Het is aan te bevelen om bij het afnemen van de Progressive Matrices Test 
van Raven het redeneerproces van de proefpersoon introspectief na te gaan 
en wel om een verkeerde indruk van de intelligentie van de onderzochte te 
voorkomen. 

Vanhove, Α., Verdonck, P.: J. C. Raven's Progressive 
Matrices '38. Tijdsrhr. v. Studie- en Beroepsoriënte
ring. 1955, 2, 61-79. 

VII 
De roborerende durf-therapieën zoals die door Alexander voor astmatische 
kinderen werden uitgedacht en toegepast, gecombineerd met gezinstherapie, 
blijken vanuit psychosomatisch opzicht even belangrijk als de médicamenteuse 
therapieën voor zulke kinderen. 





V i l i 

De bewering van de 16e-eeuwsc Zierikzeese arts Levinus Lemnius: 'corpus et 

an imam mutuis morbis affici' in 7ijn vermaarde 'De Miraculis Occultis Na

turae' , Lib. I, Cap. 16, getuigt van een psychosomatische visie. 

IX 

De vaak aantrekkelijke bescheidenheid van Vlaamse intellectuelen die vooral 

vroeger een schijn-inferioriteit suggereerde, heeft door veelvuldiger en inten

siever wetenschappelijk contact tussen de buur landen , gelukkig veel Nederlan

ders tot betere inzichten gebracht. 

X 

De artistieke ui tbeelding van het extreem ectomorfe en endomorfe type kan 

men niet alleen aantreffen in de figuren Don Quichot en Sancho Panza van 

Cervantes, maar eveneens in het Vlaamse vrijheidsepos van Tijl Uilenspiegel 

en Lamme Goedzak. 

XI 

Dat het somatotype van Cassius waarschijnlijk, evenals wellicht dat van Calvijn 

1 3 6 zou zijn geweest vanwege de kenmerkende 'hungry look' van dit somato

type, is een veronderstell ing die nooit bewezen zal worden. 

Sheldon, W. H. : The Varieties of human physique. 
1940, pag. 152. 

X I I 

De uitspraak van Ru t t en : 'wie door het menu verzadigd is, hem doet het 

lekkerste haant je niets meer', gaat bij endomorfen niet zonder meer op. 

Rutten, F. J. Th. : Gedrag en functie. In : Persoonlijk
heid en ontwikkeling. 1971, pag. 21. 

X I I I 

Dat de distributie van de somatotypen van Amerikaanse vrouwen neigt naar 

een concentratie in de r ichting van de endomorfe component , geldt waar

schijnlijk ook voor h u n Nederlandse sekse-genoten waarvan 6 3 % groter dan 

badmaat 42 behoeft. 

De Tijd, 26 februari 1972. 

XIV 

He t feit dat het idioom van Hoofdplaat , evenals het taaieigen van het West-

Zeeuwsvlaams in sterke mate met het lichamelijke is verbonden, verdient meer 

aandacht van psychologen en dialectologen. 



Stellingen behorende bij P.F. Verdonck, 
Lichaamsbouw en gedrag, 

Dissertatie, Nijmegen, 6 oktober 1972. 






