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Voorwoord 

De titel 'De menselijke hand' doet ons denken aan de hand van de 
volwassen mens, na een voltooide psychologische ontwikkeling. 
De aanleiding echter tot de studie en het onderzoek, waarvan de 
voorlopige resultaten in de volgende hoofdstukken zullen worden 
beschreven, was niet de hand van de volwassene maar de hand van 
het kind en het lijkt me wel van belang, om aan degenen die deze 
dissertatie lezen, in het kort uiteen te zetten welke ervaringen de 
beweegredenen zijn geweest om deze studie te beginnen en voort 
te zetten. 
Vanaf het moment dat we ongeveer 10 jaar geleden begonnen zijn, 
door middel van eenvoudige expressieve vorming, te trachten om 
kinderen met leermoeilijkheden, waar men vaak helemaal geen 
raad mee wist, te gaan helpen, hebben wij steeds meer vormen van 
zielig kinderleed gezien, die aldoor weer onze aandacht vestigden 
op de betekenis van de functie van de handjes. Wij zagen kinderen, 
die geheel niet in staat waren te zien wat hun handen zouden kun
nen doen. Kinderen die geen reikwijdte zagen, geen afmetingen 
konden schatten, niet in staat waren tastkwaliteiten en gestalten, 
noch manipulatie-mogelijkheden te zien, kortom: door het zien 
geen enkele 'Aufforderungswert der Gegenstände' konden bele
ven. Kinderen, waarvan de handen zo weinig relatie met de buiten
wereld hadden gehad, dat hun handjes niet in staat waren bij de 
greep naar een ding de afmeting en de vorm daarvan te veronder
stellen, waarbij de greep dus geheel dysmetrisch was en die hun 
handen alleen konden gebruiken om aan te wijzen. Deze kinderen 
waren dezelfde, die later de naam van een ding niet anders konden 
beleven dan als een blote aanwijzing en niet als de drager van een 
gestalte; deze kinderen zijn het, die koren een veldgewas noemen, 
zonder enige beleving te hebben van de buigbare halm, van de 
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korrelige aar, van kleur, geur of smaak. 
Wij hebben kinderen gezien, om een voorbeeld te noemen, die drie 
jaar in de eerste klas hebben gezeten, die niet in of uit een bus of 
trein konden stappen, die niet wisten wat voor of achter was en dus 
op een bepaalde wijze dysmetrisch waren, tengevolge van niets an
ders dan het feit, dat hun handtastelijke relatie met de buitenwereld 
niet de gelegenheid had gehad zich te ontwikkelen. 
De kinderen, waarvan wij spreken, hadden allen een goede of nor
male verstandelijke aanleg. 
Als Hamlet vraagt: 'What is in a word?', dan is het antwoord ín 
dezelfde stijl: 'hands, hands, hands,' en waar Goethe ironisch zegt: 
'wo die BegriflTe fehlen, stellt zu rechter Zeit ein Wort sich ein', 
daar hebben wij het tegenovergestelde, namelijk dat een leeg woord 
aanwijst, maar dan ook niets anders doet dan aanwijzen, wat ons 
in wezen geheel vreemd is. Wij zien slechts ruimte, gestalten, tast-
kwaliteiten, voorzover onze hand of liever gezegd ons kinderhandje 
betast heeft. Wij geven namen en wij leren woorden die benoemen 
wat wij zien en dus, zoals wij later zullen uiteenzetten, wat wij be
tast hebben; de rijkdom van onze taal hangt vooral af van de 
ervaring van onze handen. Het zijn onze handen die in ons ge
zichtsveld doen, werken en maken, die naar de mond brengen en 
naar de neus; door onze handen bij uitstek komen in aanzet onze 
relaties met alle dingen van de buitenwereld tot stand. 
Door deze ervaringen kwamen wij er toe om ons speciaal te gaan 
bezighouden met de ontwikkeling van de functies van de hand. In 
dit geval met kinderhandjes en van wat wij met die honderden en 
honderden kinderhandjes hebben beleefd, is, wat wij in de volgende 
hoofdstukken uiteen zullen zetten, de samenvatting in de vorm van 
vraagstellingen, onderzoekmethoden en een poging tot diagnostiek 
van wat wij tegenwoordig noemen : partiele defecten. 
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Inleiding 

Wanneer Gavin Maxwell het volk bezoekt dat in riet en modder 
leeft in de delta van Euphraat en Tigris en met hen levende, gedwon
gen is om zijn linker hand als onrein te beschouwen, zegt hij, dat hij 
van zijn linker hand vervreemd raakt, vervreemd van die arme linker 
hand, die eigenlijk niet meer van hem is, die onhandig wordt, die 
verborgen moet zijn en niet meer in staat is om iets uit te drukken. 
Dit doet denken aan het bijbelwoord dat zegt, dat men de linker 
hand niet moet laten weten wat de rechter doet en aan een nog 
merkwaardiger bijbelwoord waar de psalmist zegt dat zijn tong de 
daden van God verheerlijkt als de snelle hand van de schrijver. 
Deze drie uitspraken wijzen op een vaak vergeten beleving van de 
hand als ons meest verfijnde middel om in lichamelijke en bewegen
de relatie te treden met de buitenwereld en alles wat daarin is, be
weegt en leeft. 
De hand die reikt en tast, die in haar beweging de vorm ervaart, die 
neemt en geeft, die ons de vorm leert kennen van wat wij zien en 
horen, diezelfde hand is tevens ons uitdrukkingsmiddel, doordat zij 
het is die streelt, die wijst, verbiedt en roept en verlangend reikt; en 
tenslotte is het de hand, die de buitenwereld tot een leefplaats maakt 
door te binden en te bouwen, te stapelen en te zoeken. 
En dan het grote wonder, dat de hand de taak van stem en mond 
overneemt en schrijvend spreekt. 
Het spreekt vanzelf, dat alles wat de hand leert doen in het leven 
van een mens slechts mogelijk is, doordat de mens een intens ge
bruik maakt van de organiserende mogelijkheden die gegeven zijn 
in zijn psychophysische zijnswijze zoals deze, in de loop der evolutie 
volmenselijk geworden, hem thans ter beschikking staat. 
Het zijn de in deze zijnswijze gegeven mogelijkheden tot organisatie 
en vooral de ontwikkeling van het gebruik dier mogelijkheden, 

1 



welke het onderwerp waren van het onderzoek, waarvan wij in de 
volgende paragraphen verslag uitbrengen. 
Aanleiding tot het onderzoek waren kinderen met lees- en schrijf-
stoormssen, met andere woorden, kinderen met zogenaamde partiële 
defecten, die degenen die hen onderzoeken, plaatsen voor de meest 
boeiende vragen. 
Enige van die vragen menen wij te kunnen beantwoorden, vele an
dere kunnen wij slechts trachten goed te formuleren om aan anderen 
het antwoord over te laten. 
Naar onze mening is de voornaamste en meest algemene conclusie 
die de neuroloog kan trekken uit dit onderzoek, dat functie-stoor
nissen in hun aard niet op de eerste plaats bepaald worden door de 
plaats die in het cerebrum getroffen werd door een pathologisch ge
beuren, maar dat de aard van zulk een functie-stoornis voor een 
groot deel afhangt van het gebruik dat de zieke heeft leren maken van 
de getroffen plaats, dus van de premorbide ontwikkelingsgeschie
denis der functies. 
Het onderwerp van deze bladzijden is dus een poging om een weg te 
vinden in de oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan lees- en 
schrijfstoornissen bij kinderen. 
Zijdelings geeft zulk een poging, behalve diagnostische inzichten, 
ook zonder twijfel inzichten in de therapeutische didactiek en ten
slotte ook een vingerwijzing in de richting van een nog veelal ver
waarloosde tak van de neurologie, namelijk de taak om een semei-
ologie op te stellen, die de onderzoeker in staat stelt om bij de vol
wassene, die door een neurologische uitval wordt getroffen, achteraf 
een inzicht te kunnen krijgen in de wijze waarop zich bij hem de 
functies hebben ontwikkeld, die een gebruik van de getroffen neu
rologische substrata doen veronderstellen. 
Wij zouden dit kunnen noemen de Symptomatologie van de usuur 
en zullen enige malen de gelegenheid hebben hierop in de volgende 
uiteenzettingen terug te komen. 



DEEL I 

OVER DE ONTWIKKELING 





§ 1. Algemene beschouwing 

Bij de inleiding werd het woord hand in enkelvoud gebruikt, evenals 
in de titel, en dat is met opzet gebeurd, omdat de functionele ont
wikkeling er toe voert dat de beide handen, ieder op zich, zelfstandig 
worden en bovendien als verschillend worden beleefd en verschil
lende vaardigheid verkrijgen. 
Toch is die zelfstandige ène hand in zijn ontwikkeling geheel af
hankelijk van de andere hand: het is immers de tweehandigheid die 
een totaal nieuwe organisatie van de sensomotoriek mogelijk maakt, 
met name symmetrische bewegingen die de waarnemingsmogelijk
heden van gezichtsvermogen, reuk en smaak in belangrijke mate 
uitbreiden. 
Deze symmetrische sensomotoriek brengt ons terstond in aanraking 
met zeer merkwaardige en interessante vraagstukken. 
De symmetrische motoriek berust namelijk geheel op dorso-ven-
traal spierantagonisme, in tegenstelling tot de meer primitieve 
torsie- en slurfbewegingen, die op een links-rechts spierantagonisme 
berusten. Als ik immers mijn beide armen naar links beweeg, dan is 
dit een slurfbeweging, waarbij bijvoorbeeld mijn rechter musculus 
deltoideus antagonist is van de linker en dus is er enkel van links-
rechts antagonisme sprake. Beweeg ik echter beide armen naar elkaar 
toe, dus adducerend, dan is dit een symmetrische beweging, waarbij 
bijvoorbeeld het dorsale deel van de deltoideus beiderzijds antago
nist is van de pectoralis major en dus vigeert een dorsoventraal anta
gonisme. 
Sluf- en torsiebewegingen zijn steeds in wezen asymmetrisch. Bij de 
mens zijn de gang van de benen, het zwaaien van de armen, wenden 
en keren voorbeelden van links-rechts antagonisme. 
Wanneer wij ons een wormvormig dier voorstellen, dan zou men, 
indien er geen krachtveld van de zwaartekracht bestond, geen reden 
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hebben om een onderscheid tussen links-rechts antagonisme en dor-
soventraal antagonisme te maken. Is echter dit krachtveld gege
ven, dan betekent links-rechts antagonisme de twee-dimensionale 
motoriek in het vlak der onderlaag en is er een eigen kracht nodig 
van het dier om tegen dit krachtveld in van houding te veranderen. 
Zodra die eigen kracht in dorsoventraal antagonisme mogelijk is, 
dan is er een driedimensionale motoriek. Wenden en voortbewegen 
zijn de resultaten van het links-rechts antagonisme, oprichten en 
loskomen van de onderlaag zijn taak van het dorsoventraal anta
gonisme. 
De spanrups en de vis, de laatste met behulp van zijn symmetrische 
dubbelvinnen, geven hier een primitief voorbeeld van. 
Zo hebben bij de mens de benen typische symmetrische bewegingen, 
als knielen, afzetten op de onderlaag en klemmen, doch het is 
zonder twijfel dat armen en handen een veel rijker mogelijkheid 
bieden tot het vormen van bewegingspatronen die op symmetrische 
beweging en dus op dorsoventraal antagonisme berusten. 
Het door ons gebruikte woord slurf-bewegingen is geïnspireerd 
door de bewegingen van tong, snuit, snuffel en slurf. Dit zijn zeer 
typische bewegingen, die in een zeer beperkte ruimte van bereik de 
waarnemingsmogelijkheden van gezichtsvermogen, reuk en smaak 
effectueren. 
De besnuffelde gestalte van wat geur geeft, heeft ook smaak en 
heeft ook een gestalte voor de lik- kauw- en slikbewegingen. 
Deze in kort bereik ervaren gestalte kan op grotere reikwijdte wor
den geroken of gezien en dan zal de voortbeweging van het gehele 
lichaam er aan te pas moeten komen om te lopen naar wat het dier 
ruikt of ziet, eventueel ruikt zonder te zien of ziet zonder te ruiken. 
Wij zeggen dat het dier een spoor volgt, doch in feite volgt het even
min een spoor als moeder, die naar het aangebrande eten loopt of 
vader die naar het gaslek zoekt. Wat het dier opzoekt is de actuele 
herbeleving van de intieme bewegingsrelatie van snuffelen, likken, 
kauwen en slikken. 
Het dier leeft in een ruimte die de beleving is van zijn voortbewe-
gingsmogelijkheid en in die ruimte bevinden zich de gestalten die 
het besnuffeld heeft. Deze ruimte heeft een van het dier uitgaande 
irradierende structuur, het kan alle richtingen uit, ver en dichtbij, 
torsie- en voortbewegingsbewegingen evenals oprichtingsbewegin
gen zijn mogelijk, maar het blijft een irradierende ruimtebeleving. 
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Dit nu wordt geheel anders zodra de voorste ledematen een grote 
verscheidenheid van symmetrische bewegingsmogelijkheden gaan 
ontwikkelen. Immers armen en handen, die oorspronkelijk in wen-
dings- en voortbewegingsbewegingen zeer gebonden waren aan de 
wending van hoofd en blik, ontwikkelen thans symmetrische bewe
gingspatronen, die er op neer komen dat zij kunnen worden gead-
duceerd in een grijp- of omarmingsbeweging of geabduceerd in een 
spreidingsbeweging. De abducerende bewegingen geven aan de 
ruimtebeleving een expansief alomvattend aspect, terwijl de addu-
cerende bewegingen een restrictieve ruimtebeleving mogelijk ma
ken. Hierdoor wordt de ruimte van een van het individu uitgaande 
irradierende bewegingsmogelijkheid tot een expansie van de licha
melijkheid - in de zin van 'das Leib' - terwijl de dingen, welke in de 
ruimte zijn, werkelijk kunnen worden omvat en dus als het ware als 
een gestalte in de symmetrische omvatting van de twee handen wor
den geïncorporeerd. Wij moeten hier denken aan een bewogen spre
ker die met gespreide armen als het ware de luisterende menigte 
omvat en aan een moeder, die het hoofd van haar kind tussen haar 
beide handen neemt en beziet of kust. 
De twee voorste ledematen bewegen en handelen in het sensomo-
torische veld van reuk, smaak en gezicht. Door dit laatste worden 
in de symmetrische psychomotoriek de arm- en handbewegingen 
gebonden aan de convergerende blik. Tengevolge van de ontwikke
ling ener hoogst gedifferentieerde symmetrische psychomotoriek 
van de voorste ledematen, waarin talloze symmetrische sensomoto-
rische patronen mogelijk worden, welke allen op dorsoventraal 
spierantagonisme berusten, moeten wij wel aannemen dat in den 
beginne reeds een meer intensieve en hoger gedifferentieerde neurale 
organisatie tot stand moet zijn gekomen voor de cervicale en hogere 
thoracale segmenten dan op oorspronkelijk spinaal niveau voordien 
bestond. 
In latere stadia van evolutie moet deze hogere organisatie ten nauw
ste verweven zijn met funderende tot organisatie in staat zijnde 
struckturen op thalamisch en rhinencephaal niveau: immers wij 
zien bijvoorbeeld bij knaagdieren hoe de symmetrische bewegingen 
van de voorste ledematen reeds geheel in dienst staan van reuk, 
smaak, snuffelen, likken en kauwen. 
Bij anthropoiden en bij de mens heeft zich een heel schorssysteem 
ontwikkeld, dat voor het grootste deel wordt geïnformeerd door de 
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ontwikkeling van zeer hoog gedifferentieerde sensomotonsche 
strukturen, mogelijk gemaakt door de symmetrische psychomoto-
nek van de handen, wier functies ongehoorde uitbreiding van in-
formatiemogelijkhedcn in alle sensomotonsche waarnemingsvelden 
konden zoeken en vinden. 
Het hier gezegde over dorsoventraal spierantagonisme is m zoverre 
van belang, dat bij constateren van disfunctie der symmetrische 
psychomotonek en eventueel een regressie tot slurfmotonek, vragen 
moeten kunnen voorgelegd worden tot welker beantwoording in
zicht nodig zal blijken omtrent de ontwikkeling der symmetrische 
bewegingspatronen bij verschillende diersoorten, voor zover deze 
kunnen gelden als een scala van een zich in de evolutie ontwikke
lende organisatie, evenals inzicht in de neurale substrata van die 
soorten, terwijl bovendien kennis van de embrionale ontwikkeling 
van het centraal zenuwstelsel en de verdere ontwikkeling daarvan 
tijdens de psychomotorische ontwikkehngsphasen van de mens, on
misbaar zal zijn. 
Daar wij voortdurend ons bezig moeten houden met de ontwikke
ling van sensomotonsche strukturen, is het dienstig tevoren enige 
voor ons onderzoek belangnjke aspecten daarvan naar voren te 
brengen. 
Onze psychophysische zijnswijze, waarmee wij volkomen gratuit 
gedoteerd zijn, is voorzien, enerzijds van een ingewikkelde appara
tuur, die voor een deel door on7e tegenwoordige cybernetische be
grippen kan opgevat worden als ingewikkelde organisatie van feed
back systems met een groot aanpassingsvermogen door conditio-
nermgsmogelijkheden, dat dus geheel automatisch en reflectonsch 
de instandhouding waarborgt, anderzijds echter van een appara
tuur, die al of niet gebruikt kan worden. 
Het is deze laatste apparatuur, die ons interesseren moet: waar het 
immers klaarblijkelijk is, dat een papoea, die in het stenen tijdperk 
leeft, evengoed een modern medicus of technicus had kunnen zijn en 
een kind met normale begaafdheid evengoed onontwikkeld kan blij
ven als ontwikkeld kan worden. 
Deze twee voorbeelden wijzen er al op dat het al of niet ontwikkelen 
afhangt van de samenleving en niet van het individu. In de samen
leving nu is de grote katalysator van het proces der ontwikkeling de 
onderlinge identificatie der individuen. Wij zullen dit principe ook 
zich zien verwerkelijken waar we later de samenwerking der handen 
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zullen bespreken. Een sensomotorische structuur moeten wij eigen
lijk beschouwen als een slijtagevorming in een gegeven apparatuur. 
Wij kunnen dit het beste vergelijken met een landschap uit pri
mordiale tijden, zoals dat geworden is door plooiing en verheffing, 
waarop de regen valt, die door erosie op den duur niet alleen het 
landschap vervormt maar ook tegelijkertijd de vorm van de water
loop bepaalt. De slijtage bepaalt het verloop en de vorm van de 
functie, zoals bij iedere volgende regenbui het water de wegen volgt, 
die de vorige gebaand heeft. De vorm van de slijtage en dus ook de 
vorm van de functie wordt onveranderlijker naarmate door repetitie 
de uitslijping dieper wordt. 
In de psychophysische zijnswijze nu en wel met name in de nog niet 
gebruikte apparatuur, zullen onder invloed vooral van samenleving 
en identificatie op den duur bepaalde slijtagepatronen ontstaan, 
doordat de repetitie van bepaalde handelingen in hoge mate bevor
derd wordt. Op deze wijze ontstaat er een netwerk van sensomoto
rische strukturen, welke in sterke mate onderling verweven zijn. 
Het gevolg hiervan is, dat de zijnswijze over talloze verrichtingsfi
guren beschikt - wij zouden ook kunnen spreken van vaardigheden -
die op zichzelf genomen een chaos zijn. In die chaos echter wordt 
een zinvolle, doelmatige, aan de steeds veranderende situatie aan
gepaste handelwijze mogelijk. Wie spreekt, zingt of danst, beschikt 
over talloze spraak-, zang- en dansfiguren. Al improviserend wordt 
uit die figuren, al naar de situatie verandert, gekozen: de voort
vloeiende bewegingsrhapsode baant zich niet zomaar een weg langs 
willekeurige structuren, doch wordt als het ware door bliksemsnel 
openen en sluiten van sluisjes langs die structuren gevoerd, welke 
aan de ogenblikkelijke situatie beantwoorden. Dit openen en sluiten 
van sluisjes nu kan slechts geschieden, doordat de sensomotorische 
structuren verlopen onder het toezicht, het toehoren en de kin-
aesthetische controle van reeds geïnformeerde schorsvelden in wier 
waarnemingsveld de sensomotorische structuren zich in een bewe
ging realiseren ten opzichte van een bepaalde existentiële situatie. 
Deze slijtage, die eigen is aan het wezen van iedere functie, die de 
functie bevordert, er vorm aan geeft en op den duur de functie 
soepel en volmaakt doet verlopen, heeft ook een tragisch aspect, 
namelijk dat zij uiteindelijk de vorm uitvaagt en de functie doodt, 
zoals de regen een oud gebergte uiteindelijk tot een vlakte maakt 
waar het water niet meer stroomt: de slijtage is als het 'peau de 
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chagrin' van Balzac, dat alle wensen vervulde maar steeds kleiner 
werd; in het boek van Balzac wordt de eigenaar van het 'peau de 
chagrin' bang voor zijn eigen wensen; zo kan ook de mens bang 
worden om zijn sensomotorische structuren te ontwikkelen, want 
zij voeren onherroepelijk tot uiteindelijke stilstand. De mens is ge
doemd steeds als adagium te voeren: 'carpe diem'. 
Wij hebben hier de woorden substraat en functie gebruikt. Beide 
woorden zijn beladen door een zeer mechanische zienswijze. 
In het verloop van de beschouwingen, welke in de volgende hoofd
stukken aan de orde zullen komen, worden deze woorden nog vaak 
gebruikt. Het lijkt mij hierom gewenst om in deze inleiding vast te 
leggen in welke zin de begrippen substraat en functie in deze disser
tatie moeten worden opgevat. 
Substratum betekent letterlijk het plaveizel, waarover gelopen of 
gereden wordt; met andere woorden: een gebaande weg. 
Het oorspronkelijk spontane gebruik van dit begrip is voortgeko
men uit de opvatting, dat in het centraal zenuwstelsel sui generis 
aanwezig zijn de paden, die het patroon bepalen, waarnaar de men
selijke levensverrichtingen, voor zover het centraal zenuwstelsel 
daarbij betrokken is, zich zullen moeten richten. 
Functie betekent letterlijk: werking. 
In deze zin wordt gesproken over de functie van de spier, evenals 
over een functie eigen aan het centraal zenuwstelsel. 
Wij kunnen zeggen dat de functie van een spier niet meer is en nooit 
meer kan zijn dan een zeer minimale deelfunctie in een complex be
wegingspatroon. Voor zover de spier een functie heeft is dit te om
schrijven als een gereedschap, iets dat klaar ligt om gebruikt te 
worden. 
Naar mijn mening kunnen wij geheel hetzelfde zeggen van de func
ties van het centraal zenuwstelsel. 
De functie van een gereedschap voert immers tot existentie, tot be
staan in de wereld, tot een bestaanswijze. 
De menselijke levensverrichtingen zijn menselijk juist door het feit 
dat zij niet enkel op zichzelf gericht leven zijn, doch een intentioneel 
beleven van de wereld. 
Het is niet menselijk zijn levensverrichtingen te beleven door middel 
van functies, die het substratum begaan, doch wel door middel van 
het leven dat de wereld beleeft. 
Het substraat van de menselijke levensverrichtingen is niet het cen-
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traal zenuwstelsel, doch is de wereld: wie loopt slijt een pad uit en 
dit pad wordt het substraat van het lopen. 
Wie leeft constitueert zijn existentiële belevingswereld, welke het 
substraat wordt van zijn beleven. 
Een menselijke levensverrichting gebruikt deze gereedschappen in 
verrichtingspatronen, die zijn existentie bepalen. 
Waar dus in den vervolge gesproken zal worden van een neurolo
gisch substraat, wordt dit enkel bedoeld in de werktuigelijke zin van 
een gereedschap. En waar gesproken zal worden van een neurolo
gische functie, wordt dit begrip gebruikt in de zin van een deelfunc
tie, die in een menselijke levensverrichting mede wordt opgenomen. 
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§ 2. Van eenhandigheid naar tweehandigheid 

De titel van deze paragraaf berust eigenlijk op een paradox en wel 
een zeer merkwaardige die enige toelichting behoeft. 
Het eerste voorbeeld van de moderne commando-troep was de ben
de van Gideon. Gideon koos voor een gevaarlijke onderneming uit 
zijn manschappen, toen na een mars bij een beek door hen gedron
ken werd, die mannen uit die als buffels of leeuwen op knieën en 
handen met de mond dronken, hij koos wijselijk niet de gesophis-
ticeerde corticale en gecultiveerde mannen die met één hand het 
water naar de mond brachten. 
Men kan zich na dit voorbeeld ook levendig voorstellen dat aan het 
romeinse verwijt van overbeschaving uitgedrukt door de woorden 
'hij krabt zich met één vinger' vooraf is gegaan de uitdrukking 'hij 
krabt zich met één hand'. 
De paradox is deze, dat de symmetrische beweging van de twee 
handen in feite niets anders is dan een eenhandige beweging en dat 
in een later stadium van ontwikkeling de werkelijke eenhandige be
weging slechts mogelijk is geworden doordat men twee onafhanke
lijke handen heeft. Het is een lange weg geweest van de pithecan
thropus erectus, die zich met beide vuisten op de thorax sloeg en 
met beide handen tegelijk het vlees naar de mond bracht, naar de 
homo sapiens van nú. De mannen van Gideon en de zich met een 
hand krabbende plebejer stonden nog vrijwel aan het begin van de 
weg die leidde naar ons die in de linker hand de hoorn van de tele
foon houden en in de rechter de ball-point. 
Bij alle dieren, behalve bij de apen en de mens, staat oorspronkelijk 
eerst het links-rechts antagonisme en later ook het dorso-ventraal 
antagonisme in dienst van de voortbeweging, wat impliceert dat 
overeenkomstige spieren van beide romphelften tegelijk worden 
gebruikt, in het eerste geval asymmetrisch, in het tweede geval sym
metrisch. 
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Bij hogere zoogdieren en ook bij vogels ziet men spaarzame voor
beelden van het gebruik van een zuiver eenzijdige beweging, als het 
oplichten van één vleugel, het uitsteken van één poot, waarbij echter 
de sensomotorische structuur van deze eenzijdige beweging geheel 
het karakter blijft behouden van een eenvoudig voortbewegings
patroon. Alleen bij apen en de mens ziet men sensomotorische struc
turen optreden, waarbij de arm slechts aan één zijde zijdelings kan 
worden gebruikt, waarvan frappante voorbeelden zijn; het leunen 
met zijdelingsomhooggesterkte arm, een greep ter zijde zonder 
hoofd wending of zelfs het zoeken van contact ter zijde met de hand, 
terwijl het hoofd is afgewend. Deze bewegingen zijn zonder twijfel 
sensomotorische structuren, die in geen enkel opzicht meer met 
voortbewegingspatronen samenhangen, het zijn bewegingen die 
zich slechts in één romphelft afspelen. 
Waar in de symmetrische sensomotoriek, die zich vooral gedifferen
tieerd heeft aan de voorste extremiteiten, deze beide extremiteiten 
sensomotorisch identiek zijn - zij het in spiegelbeeld - moeten wij, 
voorzover het de symmetrische psychomotoriek betreft, de beleving 
van die twee extremiteiten zien alsof zij één waren : de man die met 
zijn twee handen tilt of heft, die met twee bandeneen knuppel zwaait, 
iets van zich afduwt of naar zich toe trekt met twee handen, iets 
omvat of knelt, moet deze beleving hebben. 
Als wij hier tegenover stellen een man, die met beide vuisten alter
nerend op een deur roffelt, waarbij wij in wezen te doen hebben met 
een voortbewegingspatroon, dan moet deze beleving van het één 
zijn der twee handen ontbreken. 
De werkelijke tweehandigheid van apen en de mens moet op een bij
zondere ontwikkeling berusten. De vraag waarop deze ontwikkeling 
berust is van zeer groot belang. 
Als een kind met beide handen simultaan twee guirlandes van krullen 
beschrijft van links naar rechts, dan berust de coördinatie van beide 
handen op links-rechts antagonisme en hebben wij dus te doen met 
een slurfbeweging. Als het kind daarna met beide handen simultaan 
dezelfde guirlandes beschrijft van mediaan beginnend beiderzijds 
naar lateraal gaande, dus in een centrifugale beweging der handen, 
dán hebben wij te doen met dorsoventraal antagonisme en het is een 
symmetrische beweging. In beide gevallen bewegen de handen met 
elkander mede. Het zijn deze medebewegingen, waaraan wij onze 
aandacht moeten wijden: men ziet kinderen die bij het ballen van 
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de ene hand tot een vuist, de andere hand in medebeweging sprei
den en extenderen, terwijl andere kinderen daarbij de andere hand 
in medebeweging min of meer tot een vuist ballen De extenderende 
medebeweging in de andere hand berust op links-rechts antagonis
me, terwijl de flecterende medebeweging op dorsoventraal antago
nisme moet berusten. 
Het nieuwe in de functie-ontwikkeling tot steeds meer naar latera-
hseren tenderende volstrekt eenzijdige bewegingen van één voorste 
extremiteit moet gezocht worden in het ontstaan van de mogelijk
heid tot onderdrukking van de medebewegingen in de andere ex
tremiteit 
Deze onderdrukking nu kan slechts mogelijk worden, doordat de 
twee voorste extremiteiten als verschillend beleefd worden in hun 
relatiemogehjkheden met de buitenwereld, doch hier moet als con
ditie aan voorafgaan dat een hand zich functioneel ontwikkelt tot 
de representant voor beide handen. 
Dit laatste nu zal nader worden uiteengezet in paragraaf 10 van dit 
eerste deel, waar de ontwikkeling der oppositie der duimen wordt 
besproken Thans zullen wij enkel de ontwikkeling tot het psycho
logisch verschillend zijn der handen bespreken 
Al zijn onze twee lichaamshelften, waarvan de handen aan onze re
latie met de buitenwereld wezen en vorm geven, anatomisch en 
functioneel geheel symmetrisch, de buitenwereld is dat niet. 
De buitenwereld is bovendien geen saaie objectiviteit doch een bron 
van dreiging, gevaar Zij lokt door haar schoonheid, zij bevat wat 
wij verlangen en geeft wat wij nodig hebben en dat alles is asymme
trisch 
Toen de mens van nomadisch tot sedentair leven overging, werd 
deze asymmetrie van de buitenwereld een blijvende oriëntatie 
De onderwijzeres die voor de klas staat, waar links van haar de ra
men uitzicht geven naar de lucht en de bomen, doch rechts naar de 
gang waar het hoofd voorbij kan komen, wordt zonder twijfel psy
chologisch georiënteerd, links wordt anders dan rechts. 
De oude Egyptenaren, die in het Nijldal woonden, beleefden de Nijl 
als as die de vitale ruimte van de buitenwereld voor hen verdeelde 
in twee helften 
Het was niet de stroomrichting van de Nijl, die door hen als bewe-
gingsas werd beleefd, doch begrijpelijkerwijze de zelfbeweging van 
het stroomopwaarts gaan 
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In het oud-egyptisch was het woord voor de voorplecht - en dus 
ook de onmiskenbare hiéroglyphe daarvan - tevens het woord voor 
'het voorste deel', voor ons begrip 'voor', terwijl ook 'gelaat' en 
'zuidwaarts' met dit woord werden aangeduid. 
Hun woord voor het noorden beduidde tevens 'delta', moeras, pa
pyrus, visrijkdom en tenslotte ook inundatie. 
Hieruit blijkt dat voor en achter, zuid en noord, begrippen waren 
die geheel situatief uit de phenomenen van de buitenwereld werden 
beleefd en onderscheiden. 
Het westen was voor de Egyptenaar geheel situatief bepaald : dat 
was het bergland, de plaats waar de zon ondergaat en daardoor de 
ingang van de onderwereld, het tijdelijke graf. Het oosten daaren
tegen was voor hem het begin van licht en leven, het ontwaken en de 
verrijzenis, het begin en het oprijzen. Het uitspansel was de boven
menselijke weg, onbegaanbare en onbevattelijke baan van de zonne-
verrijzenis naar haar ondergang. Op deze wijze werden de twee ruim
tehelften niet alleen ongelijk in physieke relatie tot de mens maar 
ook door een zich steeds verder ontwikkelend verschil van bele
vingssituatie. 
De Egyptenaar onderging zo sterk dit verschil in zijn belevingsre
latie tot oost en west, dat het woord voor oosten de linker zijde 
en later de linker hand is gaan betekenen, terwijl het woord voor 
westen de rechter zijde en de rechter hand ging beduiden. Let wel, 
zijn linker hand werd oost, zijn rechter west, als door bestrijking 
met een magneet was de Egyptenaar nu georiënteerd in zichzelve, 
als hij zich naar het noorden wendde was zijn westerhand aan de 
oostzijde van de buitenwereld, zijn handen waren verschillend ge
worden. 
Hij had nu werkelijk twee handen en deze beleving moet een niet 
geringe zijn geweest. 
Ten eerste betekende dit, dat de mens het middelpunt werd en zich 
op zichzelf kon oriënteren ; draaide hij zich vroeger om dan wissel
den oost en west, nu echter blijft rechts rechts en links links. 
Ten tweede betekende deze lichaamsorientatie een toenemende be
leving van een verschil in psychomotorische expressie tussen de 
twee lichaamshelften. Onder invloed van door ons thans wel te 
gissen doch niet meer aan te tonen magische belevingen, werd de 
linker hand onrein, de rechter rein, een verschil dat de vorm van een 
dwangneurose is gaan aannemen. De reine en de onreine hand zijn 
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uitdrukking van allersterkste onderdrukking van de medebewegin
gen in een voorste extremiteit, zij zijn de ziekelijke produkten van 
een aberrerende ontwikkelingsgang. Deze ontwikkelingsgang is 
echter de normale weg naar de onafhankelijkheid van de twee li
chaamshelften, die zich voor wat de psychomotoriek betreft, vooral 
openbaart in de functie van armen en handen. 
Het is deze onafhankelijkheid die later de dominantie van een li
chaamshelft in de hand werkt en mogelijk maakt. 
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§ 3. Hand en ding 

De bewegende hand, die een deel is van onze psychophysische zijns
wijze, wordt proprioreceptorisch en kinaesthetisch beleefd als door 
ons zelf bewogen en wordt vervolgens haptisch en dus sensorisch 
beleefd, aanvankelijk als een beweging die prikkels uit de buitenwe
reld min of meer toevallig vindt, vermijdt of zoekt. 
Later echter wordt zij beleefd als een beweging waarmee geïnten
deerd gegrepen en begrepen, genomen en waargenomen wordt en 
die expressief wordt in het gebaar. De hand die, door het IK bewo
gen, informaties verzamelt, relaties uitdrukt, gestalten opvat, be
schrijft en vormt, is bij uitstek het orgaan waarmee het Ik, als be
weger en kenner, zijn psychophysische relaties met de buitenwereld 
niet alleen tot stand brengt, doch waarin het ook die relaties vere
nigt. 
Dat de beleving van de hand als door ons zelf bewogen door over
dracht verwant is geworden aan de beleving van het ding, kan gede
monstreerd worden aan het volgende: 
Het woord 'a betekende in het egyptisch 'hand' en werd aangeduid 
door de hiéroglyphe 1, dit woord betekende tevens arm, deel, 
lichaamsdeel en paar. 
Dezelfde hiéroglyphe, hetzelfde woord kon echter ook betekenen 
de stok, ieder handwerktuig en ook de drinkbeker. De hiéroglyphe 
werd dan door een ideogram verduidelijkt, bijvoorbeeld voor de stok 
2, voor een timmerwerktuig 3 en voor de drinkbeker 4. Zie de 
figuren op blz. 16. 

Het hoeft geen betoog dat dit wijst op een geleidelijke overgang 
van de beleving van de hand naar die van het ding, waar immers het 
woord 'a, via de handeling van de hand, het werktuig van de hand als 
ding is gaan benoemen. 
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In Egypte waren bovendien expressieve houdingen van de hand in 
gebruik als stereotype uitbeeldingswijze van de emotionele toestand 
van de afgebeelde personen, zoals droefheid, eerbied, vreugde of 
vragend verlangen, daardoor betekende het woord 'a ook toestand. 
Verwees dus enerzijds de hand naar het ding, anderzijds verwees zij 
naar het Ik. Dat ook de sensorische beleving van de hand door over
dracht verwant is geworden aan de beleving van het ding, kunnen 
wij demonstreren als volgt: 
Als wij de zuigeling het eigen handje zien 'ontdekken', wat hij doet 
door het handje in zijn gezichtsveld steeds dezelfde bewegingen te 
doen herhalen en met de andere hand te betasten, dan zien wij aan 
de aandachtige verbazing dat dit voor de zuigeling een totaal nieuwe 
beleving van het eigen handje betekent. 
De hand die tot dan toe enkel proprioreceptorisch-kinaesthetisch en 
haptisch een bron was van gewaarwordingen en belevingen, blijkt 
plotseling ook de bron te kunnen zijn waarvan prikkels uitgaan, die 
visuele gewaarwordingen en belevingen opwekken, terwijl boven
dien deze hand door de andere hand kan worden betast als een ge
stalte. 
Wij hebben hier te doen met de overgang van de nog geheel subjec
tieve beleving van de hand als deel van de psychophysische zijns
wijze naar de beleving van de hand als ding, als deel van de buiten
wereld. 
De hand is ding geworden voor de andere hand en ding voor de blik. 
Deze merkwaardige eigenschap van de hand, dat zij als deel van de 
zijnswijze niet alleen door het Ik bewogen, maar ook door het Ik 
als in de buitenwereld bewegende, gezien en betast kan worden, 
heeft aan de hand speciaal, daar zij immers bij uitstek onze relaties 
met de buitenwereld mogelijk maakt en bepaalt, het vermogen en 
de taak gegeven om aan de dingen het ding-zijn mede te delen. 
Door de hand immers wordt het ding de éne drager van onderschei
den qualiteiten: het lucifersdoosje wordt de éne drager van kleuren, 
geur, vorm, tastqualiteiten en van het geluid dat men er mee maakt 
doordat de hand, die één is, al deze qualiteiten in zichzelf en in dat 
wat zij vasthoudt, verenigt. 
De hand heeft dus niet alleen de handeling, maar ook het werktuig, 
niet alleen de betasting, maar ook het ding tot stand gebracht. 
Er bestaat dus een zeer nauwe originaire samenhang tussen de bele
ving van de hand en van het ding. 
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Een ander belangrijk aspect van deze materie is het ding-zijn van 
de ene hand voor de andere. 
Wie zijn hand in het zand drukt en wegneemt, ziet in het zand, als 
spoor van de tegenbeweging, de afdruk van zijn hand, de vorm van 
het zand dat zijn hand heeft omvat. 
ledere bewegende betasting levert door de tegenbeweging van het 
betaste ding een vormbeleving door de handbewegingen die het 
ding omvatten. Zo is de bal vormbeleving van de holle hand en zo 
geeft ook ieder betast ding een vormbeleving door de betastende 
bewegingen. 
Zoals soepel en bewegelijk zand of klei de vorm van mijn hand aan
neemt, zo neemt mijn soepele en bewegelijke hand de vorm aan van 
de dingen die zij betast. 
Deze vorm ontstaat enkel waar het bewegelijke het onbewegelijke 
ontmoet, het meer bewegelijke het minder bewegelijke, dus waar de 
hand het vaste omvat en waar de hand het kneedbare kneedt of het 
buigbare buigt. 
Als wij de gewaarwording zouden willen noemen : het beleven van 
de qualiteiten die onze psychophysische veranderingen teweeg
brengen, dan veronderstelt deze definitie al een reeks faculteiten, 
met name veronderstelt zij bewustheid, aandacht en herkenning. 
Door het beleven namelijk krijgt de psychophysische verandering 
een aspect van bewustheid. Terwijl uit het feit dat één beleving van 
één verandering tot stand komt uit de vele duizenden veranderingen 
die tegelijkertijd plaatsvinden, moet volgen dat deze beleving zich 
onderscheidt van al het andere, op dat moment, en wel doordat zij 
een totale emotionele psychophysische verandering tot stand brengt 
die wij aandacht noemen. 
Tenslotte de herkenning: deze moeten wij veronderstellen, omdat 
een qualiteit niet kan onderscheiden worden zonder dat zij herkend 
wordt als anders dan de vorige. 
Herkenning kan slechts geschieden indien er sprake is van geheugen, 
dat wil zeggen, een in de psychophysische zijnswijze nagelaten 
spoor van de vroegere beleving, waarin de nieuwe beleving als het 
ware past. In de sfeer van de gewaarwording betreffen de belevin
gen, en dus ook de bewustheid en de aandacht, enkel de zijnswijze 
en niets dan de zijnswijze. Dit geldt evenzeer voor de herkenning in 
de sfeer van de gewaarwording. 
De gewaarwording is dus subjectief bij uitstek. 
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Een ander merkwaardig aspect van de gewaarwording is, dat zij ge
zocht wordt. Reeds bij de zuigeling, in een nog volkomen reflecto-
risch stadium verkerend, zien wij dat een toevallig verkregen ge
waarwording, als een aanraking of een geluid dat het kind zelf 
maakte, door iteratie-pogingen van de toevallige bewegingen, die de 
gewaarwording tot stand brachten, opnieuw gezocht wordt. 
Dit duidt er op dat reeds in dit stadium verschillende gewaarwor
dingen ten opzichte van elkander geconditioneerd zijn, als bijvoor
beeld een zelfbewegingsbeleving aan een geluidsbeleving. 
Het is door deze conditionering mogelijk, voor zover deze aan een 
zich ontwikkelend bewegingspatroon is gebonden, dat herbeleving 
gezocht wordt. Zoeken is dus vanaf het eerste begin gebonden aan 
zelfbeweging. 
Dit zoeken nu en deze conditionering liggen ten grondslag aan de 
ontwikkeling der waarneming. 
Bij de mens betekent conditionering niets anders dan dat er meer
dere schorsvelden betrokken zijn bij de gewaarwording. Met name 
betreft dit, indien het een gezochte gewaarwording betreft, één 
schorsveld dat geïnformeerd wordt langs proprioreceptieve weg, 
dus kinaesthetisch, omtrent de bewegingsbeleving, én andere schors
velden, die geïnformeerd worden omtrent de verkregen sensorische 
beleving. 
Indien nu gezocht gaat worden naar herbeleving, moeten wij aanne
men dat het motorisch schorsveld georganiseerd wordt door en van
uit het proprioreceptief geïnformeerde kinaesthetische schorsveld. 
Naarmate dit motorische schorsveld georganiseerd wordt, naar die 
mate ontwikkelt zich de, vanuit de motorische hersenschors ge-
innerveerde zoekende motoriek. 
De bewegingspatronen van de willekeurige motoriek moeten dus 
georganiseerd worden in de motorische schorsvelden door en vanuit 
de proprioreceptief geïnformeerde kinaesthetische en de sensorische 
schorsvelden. Hierdoor wordt op den duur iedere gewaarwording 
conditioneel verbonden aan een zelfbewegingspatroon. 
Dit laatste nu is in wezen de ontwikkeling tot waarneming, dus tot 
perceptie. Een voorbeeld hiervan zagen wij reeds in het kleine 
kindje, dat als het ware zijn handje 'ontdekt'. Dit ontdekken heeft 
plaats als het bewegende handje in het gezichtsveld wordt bezien. 
Dit betekent dat de kinaesthetische ervaringen voor het kindje een 
correlerende visuele ervaring krijgen : dat hetzelfde bewogen wordt, 
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bewegingsbeleving geeft, betast kan worden én gezien kan worden 
tegelijkertijd, dat het ding gevonden is waarvan de prikkels uitgaan, 
dat de onderscheiden belevingsqualiteiten uitgaan van een eenheid, 
die voor de beweger lichamelijk gegeven is, een eenheid die in het 
gezichtsveld en ook voor de andere betastende hand een - in het 
betasten en het zien - tegenover de psychophysische zijnswijze be
staand objectief phenomeen in de buitenwereld is geworden. Vanaf 
dit ogenblik zijn de gewaarwordingen conditioneel verbonden aan 
de zelfbewegingspatronen van de hand, die tot deel van de buiten
wereld en tot ding is geworden. 
Vanaf dit ogenblik zal de tot ding geworden hand alles wat zij aan
raakt tot dingen maken. De hand zal door haar zelfbewegingspa
tronen, verkregen door de tegenbeweging van de dingen uit de bui
tenwereld, gestalte en vorm geven aan die dingen; zij zal ze als dis
continuïteiten afzonderen uit de buitenwereld en zij zal aan deze dis
continuïteiten mededelen de belevingsorganisatie die haar eigen is: 
de conditionele binding van gewaarwordingen aan een zelfbewe
gingspatroon. 
Hierdoor is het nu mogelijk geworden dat één gewaarwording wordt 
tot een perceptie: dat oranje een sinaasappel, een geur een stuk 
zeep, het geluid van een voetstap een mens doet herkennen. 
Eigenlijk is dit een voortdurend zoeken; evenals de zuigeling zoeken 
wij de gewaarwordingen, nu echter niet meer om de herbeleving der 
belevingsqualiteit eigen aan die gewaarwording, maar om de her
beleving van de perceptie, of liever gezegd, om de herkenning van 
de dingen in de buitenwereld. 
Waar, zoals wij zeiden, in de sfeer van de gewaarwording de bele
vingen, de bewustheid, aandacht en herkenning enkel de zijnswijze 
en niets dan de zijnswijze betreffen, moeten wij nu zeggen, dat in de 
sfeer van de perceptie bewustheid, aandacht en herkenning betref
fen: de relatie van onze psychophysische zijnswijze tot de buiten
wereld zoals die in ons tot beleving komt. 
Nu rest nog de vraag: als de gewaarwording subjectief is bij uitstek, 
hoe staat het met de subjectiviteit van de perceptie? 
Mij dunkt dat wij tegenover het begrip subjectief niet moeten plaat
sen objectief, maar het begrip intersubjectief. 
Intersubjectief en subjectief zijn twee elkander vervolmakende en 
van de beginne af verweven wijzen van beleving: vanaf het eerste 
begin wordt een roep beantwoord, er is een wonderlijke tegemoet-
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koming van vragen en krijgen, van grijpen en gegeven worden, van 
gehoord en gezien en begrepen worden. 
Van de beginne af wordt de gewaarwording niet alleen gezocht, 
maar ook gevraagd aan de buitenwereld, waaruit zich langzamer
hand de ander, en later vele anderen, losmaken. 
Roepen, benoemen, aanwijzen en vragend grijpen zijn zelfbewe
gingspatronen, zij behoren bij de perceptie, zij betrekken zich op de 
buitenwereld en dus op de dingen, doch zijn slechts zinvol ten op
zichte van de ander. 
De perceptie is bij uitstek intersubjectief, de katalysis van de per
ceptie geschiedt in samenleving met subjecten. 
Wie een vlieg met zijn voorpootjes zijn kop ziet afvegen en daarna 
zijn voorpoten langs elkander ziet strijken is getuige van een hande
ling, die er op wijst dat de insecten in hun evolutie een bijzondere 
hoge graad van efficiëntie, apparatuur-ontwikkeling en functie-mo-
gelijkheden hebben bereikt, waarmee blijkbaar hun verdere evolutie-
mogelijkheden geheel zijn uitgeput. 
De vlieg doet wat zelfs de apen niet doen : een aap wrijft zich niet in 
de handen. 
De mens beschikt over een unieke functie-mogelijkheid waar zijn 
van elkander onafhankelijk geworden handen elkaar kunnen wassen, 
kunnen betasten en in rust samengevouwen kunnen zijn. 
Er bestaat als het ware een intersubjectieve relatie tussen de twee 
handen : ze verzorgen elkaar, ze strelen elkaar, de een geeft, de ander 
neemt en ze kunnen elkaar helpen in een zeer verfijnde samenwer
king. Als van de Geest Gods wordt gezegd dat Hij week maakt wat 
hard is en buigt was stijf is, berust deze beeldspraak op de wonder
lijke ervaring van de mens, die met zijn twee handen mengde, 
kneedde, boog en vlocht en zo in staat was dingen te vormen, die 
tevoren niet bestonden. Toen de mens geleidelijk de ervaring kreeg 
dat hij met zijn twee handen kon vormen en maken, betrad hij voor 
het eerst een nieuw veld van geestelijke ontwikkeling en begon hij 
de geestelijke conceptie te beleven. 
De hand heeft voor de mens de perceptie mogelijk gemaakt, de twee 
onafhankelijk samenwerkende handen stelden hem in staat tot con
ceptie. Vanaf dit moment heeft de mens de gave dingen te concipiëren 
die er niet zijn en dingen te maken die er niet waren. 
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§ 4. De organisatie der schorsvelden 
en de waarneming 

In de sensorische schorsvelden komen de toevloeiende informaties -
waarbij wij het woord informatie zeer letterlijk moeten opvatten -
die voortkomen uit de veranderingen in het lichaamsoppervlak 
welke optreden door aanraking met de buitenwereld. 
Deze informaties betekenen een uitslijping van structuren in de 
schorsvelden, die des te sterker zal zijn naarmate deze informaties 
gerepeteerd worden. 
Wat nu de veranderingen in het lichaamsoppervlak betreft, deze 
kunnen wij indelen naar de aard der physische energie die inwerkt 
als licht, geluid, warmte of een mechanische prikkel. Veel belang
rijker echter is een indeling naar de uit de aard der lichamelijke or
ganisatie volgende betekenis-mogelijkheid dezer veranderingen. 
Zo bijvoorbeeld de betekenis der localisatie op het lichaam, de be
tekenis die volgt uit de bewegingsmogelijkheid van het lichaam en 
tenslotte de betekenis die volgt uit de ervaringsmogelijkheid der 
verschillende delen van het oppervlak. 
Wat nu dit laatste, de ervaringsmogelijkheden, betreft: deze verto
nen een sterke beperking tot slechts enkele qualiteiten, waarvan iede
re qualiteit binnen een groot aantal gradaties van intensiteit, erva
ringsmogelijkheden biedt. 
Het is ons echter geheel onmogelijk een zuiver sensorische erva
ringsdifferentiatie te maken, doordat vanaf het eerste begin in de 
qualiteits-ervaring een bewegingsbeleving wordt verweven met de 
sensorische ervaring. 
Een voorbeeld daarvan is de smaak, immers wij hebben hier te doen 
met vier verschillende sensorische qualiteits-ervaringen, zoals be
kend: zout, zoet, zuur en bitter. 
Deze vier zijn psychomotorisch verbonden in een zelfde patroon van 
bewegingsmogelijkheden dat wij uitdrukken door het woord: sma-
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ken. Dit woord smaken - verwant met smakken, smekken en smul
len - drukt de beweging uit, waardoor wij deze sensorische bele-
vingsqualiteiten kunnen ervaren. 
Eenzelfde betoog kunnen wij houden over ruiken, zien en voelen. 
Er is dus vanaf de beginne een volkomen belevingsverweving van 
de informatie der sensorische schorsvelden met de kinaesthesie, sa
menhangende met de functie der motorische schorsvelden, te ver
wachten. Als voorbeeld geldt het volgende: zelfbewegingen die zich 
afspelen in het gezichtsveld en die, als bijvoorbeeld de beweging van 
de hand, hun oorsprong vinden in een motorische impuls vanuit een 
pariëtaal schorsveld en ook in een pariëtaal schorsveld tot een sen
sorische informatie aanleiding geven, informeren tevens het occipi
tale optische schorsveld. 
Bij de mens is het gezichtsveld gericht op de vitale ruimte, voor zo
verre die toegankelijk is voor voortbeweging en naar voren gerichte 
zelfbewegingen. 
ledere gewaarwording uit het gezichtsveld is dus gebonden aan een 
naar voren gerichte zelfbeweging: in het gezichtsveld geeft de zelf
bewegingsbeleving gestalte aan wat gezien wordt, krijgt een tast-
beleving een optische qualiteit en krijgen de bewegingen hun zicht
bare vorm. 
De door informatie verkregen ordening en structuur van de functie 
der optische schorsvelden wordt dus mede bepaald door de zelfbe-
wegingsmogelijkheden eigen aan onze soort, mits deze zelfbewe-
gingsmogelijkheden gebruikt worden en gezien. 
Zo hebben al onze zelfbewegingen, die bestreken worden door ons 
gezichtsveld een belevingscorrelaat verkregen in de organisatie der 
optische schorsvelden, terwijl ook iedere informatie van het occi
pitale schorsveld een belevingscorrelaat heeft verkregen in de parié
tale schorsvelden. 
Nu zijn al onze zelfbewegingen, naar gelang van hun lichamelijke 
localisatie, zowel motorisch als informatorisch gebonden aan eigen 
schorsvelden, en al deze schorsvelden worden als het ware bezien 
door het occipitale schorsveld. 
De consequentie van zulk een beschouwingswijze van een onderling 
correlerende organisatie van alle schorsvelden is, dat de beleving 
van ons handelend zijn in de wereld enkel krachtens deze correlatie 
van de schorsvelden werkelijk een bestaanswijze wordt - en wat 
meer is - dit ook bij uitschakeling van de actuele handelingen blijft 
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en zo het aanschijn geeft aan het geheugen. In ons geheugen wan
delen wij in de wereld als een projectie van onze hersenschors. 
Wie zich een plein, een kerkje, een dorpje wil herinneren, zal beleven 
dat hij op dat plein, in die kerk of in dat dorpje loopt, rondziet, in 
een woord zich zelve daar projecteert. 
Deze projectie zouden wij kunnen noemen het beeld van ons func
tionerend lichaam. 
Hoe meer schorsvelden deelnemen aan ons handelen, hoe volmaak
ter die projectie is. 
Een allerbelangrijkst aspect nu is nog dit: een eigenschap van alles 
wat er zich in onze hersenschors afspeelt is, dat het een bewuste 
qualiteit heeft die wij 'weten' noemen. Dit weten wordt door ons 
echter slechts ervaren door herkenning, hetzij herkenning in actu, 
hetzij herkenning in een intracerebrale beleving. 
Nu is een ervaring eerder herkenbaar, en ook eerder in een intra
cerebrale beleving herinnerbaar, naarmate aan deze ervaring meer 
schorsvelden deelnemen, naarmate meer schorsvelden er door ge
ïnformeerd zijn geworden. De bewuste qualiteit die wij 'weten' noe
men, is dus gradueel bepaald door het aantal schorsvelden, dat aan 
een ervaring deelnam. 
Wat nu de schorsvelden voor het blikken betreft, moeten wij aanne
men dat het blikken, dat reflectorisch en niet-corticaal geen andere 
betekenis heeft dan het reflectorisch fixerend blikken in de richting 
van een uit het perifere gezichtsveld binnenkomende informatie, 
corticaal georganiseerd moet zijn door en vanuit de handschors-
velden. Dit laatste komt geheel overeen met de beleving die wij 
hebben, dat onze blik, dus ons kijken naar, niet zozeer een afsta-
tende beweging representeert, dan wel een van ons uitgaande in de 
ruimte uitreikende beweging is. 
Dit blijkt uit uitspraken als: 'kijken naar', 'uitzien naar', 'een blik 
werpen op' en 'kijk uit'. 
Het organisatieprincipe hiervan moet zijn, dat de functie die het 
motorisch schorsveld voor de hand uitoefent, moet worden geregi
streerd in het occipitale schorsveld, waarvan het ervaringsgebied het 
gezichtsveld is waarin de hand beweegt, terwijl hieraan correlerend 
de schorsvelden voor de blik-bewegingen, voor de tastzin en voor 
de kinaesthesie worden geïnformeerd. 
Deze correlerende organisatie van de genoemde schorsvelden schept 
de vitale ruimte voor hand- en blikbereik, zodat een betastende be-
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weging van de hand, hetzij in actu, hetzij in een fantoombeweging, 
hetzij door een blikbeweging, niet anders is dan een projectie van 
een sensomotorische struktuur, die de resultante is van een door al 
deze schorsvelden geleid en gericht veld van krachten. 
Hand en blik zijn één geworden; waar eerst de hand betastte en 
vorm gaf, de dingen hun gestalte heeft gegeven, aanwees, gaf en 
nam, doet dit thans de blik. 
Waar wij zoeven zeiden, dat de bewuste qualiteit die wij 'weten' 
noemen gradueel bepaald wordt door het aantal schorsvelden dat 
aan de ervaring deelnam, kunnen wij, waar het de percipierende 
hand- en blikbewegingen betreft, zeggen, dat de waarnemingsmoge
lijkheden bepaald worden door het aantal schorsvelden dat aan de 
percipierende sensomotorische struktuur deelneemt; zoals reeds ge
zegd wordt hierdoor bepaald dat een kleur, een geluid, een geur de 
totale perceptie van een ding kan doen ervaren. 
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§ 5. Het woord 

Waar wij zoeven spraken over herkenning, moeten wij goed begrij
pen dat wij niet iets of een ding buiten ons herkennen, maar dat de 
beleving, die wij herkennen noemen niets anders is dan het herken
nen van ons zelf, in een bepaalde situatie tegenover een ding staande : 
als ik een rond oranjekleurig iets onder een kast zie, herken ik niet 
daarin, maar in mijzelf een sinaasappel, want in mijzelf wordt ge
leverd de tastbare consistentie, de geur en de smaak en de gehele be-
levings-situatie van mijzelf met de sinaasappel. Deze totale bele-
vings-situatie van mijzelf met de sinaasappel is de gestalte waarvan 
de naam is: sinaasappel. 
Wij zullen dit noemen: de primaire gestalte van het woord sinaas
appel. Wat wij de secundaire gestalte van dat woord zullen noemen 
is echter een verweving van de spraakbewegingsbeleving met de 
klankbeleving van dat woord als wij het zeggen of verstaan. 
Aan een woord, een naam, is een primaire woordgestalte gebonden, 
waarvan het bestaan in dit voorbeeld er van afhangt in hoeverre ik 
die sinaasappel betast, gepeld, geroken en gegeten en gezien heb. 
De secundaire woordgestalte hangt er van af of ik het woord kan 
horen en nazeggen. 
Als wij ons het gezegde in de vorige paragraaf herinneren, dan volgt 
daaruit het grote verschil tussen het weten en dus herkennen van een 
secundaire woordgestalte en het weten en dus een herkenning van 
ons zelf met een ding, welk laatste de primaire woordgestalte is. 
De secundaire woordgestalte moet verweven worden met de pri
maire woordgestalte, maar dat kan slechts als deze primaire woord
gestalte er is. 
Van de woorden die wij gebruiken, zijn er velen zonder veel pri
maire woordgestalte: primaire woordgestalte is vooral gebonden 
aan woorden als brood, kruimel, korrel, klei, slik, appel, kers, bol-
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letje, doch zij ontbreekt vaak min of meer bij woorden als elektron, 
beschaving, virus, meridiaan. 
Deze laatste woorden kunnen een primaire woordgestalte verkrij
gen bij het bereiken van een vrij hoge trap in de psychologische ont
wikkeling. Het is echter op een lagere trap van psychologische ont
wikkeling dat wij en de mensheid hebben leren praten en dus de 
grondslag hebben gelegd, zonder welke deze laatste woorden nooit 
zouden kunnen worden gebruikt. De vraag, die zich aan ons op
dringt is, langs welke weg de secundaire woordgestalte haar volko
men verweving verkreeg met de primaire woordgestalte, terwijl bo
vendien de vraag zal moeten beantwoord worden hoe de secundaire 
woordgestalte zich ontwikkelde en differentieerde. Het is strikt 
noodzakelijk om bij de beantwoording van deze twee vragen zeer 
uitvoerig te zijn, omdat deze vragen zich betrekken op de betekenis 
van de ontwikkeling der handfuncties voor spraak en taal. 
Als ik iemand zie gapen krijg ik de neiging ook te gapen en als ik 
iemand zie eten krijg ik ook trek. 
Dit zijn zeer evidente voorbeelden van de identificerende beleving 
die ieder ondergaat bij het waarnemen van andermans handelingen. 
De handeling van de mens heeft enkel expressieve waarde voor de 
ander krachtens identificatie. 
De handeling en het gedrag - de wijze waarop gehandeld wordt -
worden door ons in een identificatie-beleving waargenomen, als 
ware het onze eigen handeling en gedrag en daardoor is het moge
lijk, dat zij voor ons zijn de expressie van wat de handelende mens 
beleeft. 
Dit duiden van wat de handeling en het gedrag uitdrukken doen wij 
voortdurend, wat blijkt als wij zeggen: 'wat loopt die man hard, 
wat spant hij zich in, hij houdt het niet vol' of 'wat zit hij lekker te 
eten, wat heeft hij een honger'. 
Hier worden handeling en gedrag beleefd als de expressie van pri
maire emotionele belevingen als honger en smaak en van hande
lingsbelevingen als kauwen en slikken. 
Er is echter nog een tweede expressieve betekenis van handeling en 
gedrag, die in de psychologische ontwikkeling een veel grotere rol 
speelt. De waarnemer van een andermans handeling verwacht steeds 
wat volgt, weet zelfs vaak wat volgen zal, hij beleeft een waargeno
men handeling als een doelmatige deelhandeling: de man die ik de 
handen naast de mond zie zetten, terwijl hij krachtig inademt, zal 
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gaan roepen en van iemand die ik zie bukken, verwacht ik dat hij 
iets zal oprapen. 
Het eerste voorbeeld is nog zuiver een emotionele identificerende 
handelingsbeleving, doch bij het tweede voorbeeld hebben wij te 
doen met een finale duiding, waarbij het ding een rol speelt. Immers 
de man zal ¡ets oprapen en dat iets moet een ding zijn, het ding is 
echter niet door identificatie te verwachten, de man kan zelfs tot 
mijn verbazing zijn schoenveters gaan vastmaken. 
Zo kan de man, die een riethalm plukt er mee gaan zwaaien of er een 
fluitje van gaan snijden of er iets mee vastbinden of er op gaan kau
wen. Zodra de handeling en het gedrag zich op een ding betrekt, 
zijn er veel meer verwachtingsmogelijkheden voor de waarnemer en 
is dus de verwachting gekenmerkt door een grote onzekerheid. 
Als ik een man zie lopen beleef ik volkomen zijn lopen, zijn moe 
worden, zijn hijgen, maar zodra hij stilstaat vraag ik mij af: 'Wat 
gaat hij nu doen' en met dit 'doen' verwacht ik een handeling in be
trekking tot een ding. 
Handeling en gedrag hebben dus een expressieve betekenis, door
dat de waarnemer ten eerste een identificerende emotionele- en han
delingsbeleving ondergaat en voorts de beleving krijgt een doelma
tig gestructureerde reeks handelingen en gedragingen te verwachten. 
Zodra de handelingen zich op een ding betrekken, is deze verwach
ting een vraag met een onbekend antwoord. 
Indien en in zoverre de handeling, die verwacht wordt, zich op een 
ding betrekt, beleven wij deze verwachting als een gespannen ver
wachting. Het is deze beleving van spanning, die de mensen naar de 
voetbalvelden trekt. 
De niet gespannen verwachting, het tevoren weten van de doelmati
ge structuur van een reeks handelingen, geeft niet de beleving van 
spanning, maar geeft wel een grote bevrediging door de volmaakte 
emotionele handelingsbeleving; deze beleving vindt men bij het zien 
van athletiekoefeningen of van schoon-springen bij het duiken van 
de hoge plank. Trouwens alle schouwspelen berusten op het onder
gaan van de expressieve waarde van handeling en gedrag of het nu 
een toneelstuk is, een stierengevecht, worstelen of boksen. 
De geweldige hartstocht die de Romeinen opbrachten voor de spe
len en onze jeugd voor de bioscoop zijn hiervan een uiting. 
Wij dienen hierbij wel goed voor ogen te houden dat dit alles berust 
op identificatie. 
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Hieruit blijkt dat, wat de anderen ons door handelingen en gedrag 
doen beleven, ook door ons aan deze anderen door ons gedrag en 
handelingen kan worden uitgedrukt. 
Handelingen en gedrag worden facetten van onze persoonlijkheid 
en zijn dus uitdrukkingsmiddelen geworden. 
Dit uitdrukken van de belevingen in handeling en gedrag wordt een 
voortdurende behoefte en geschiedt in vreugde en verdriet, in woede, 
haat en liefde. 
Bij primitieve sociale ontwikkeling - de uitdrukking is steeds een 
sociaal gebeuren - is deze uitdrukking weinig gedifferentieerd: gro
teske mimiek, overdreven gebaren en bewegingen van het gehele li
chaam, drukken de belevingen uit. 
Voorbeelden hiervan zijn het neerknielen met het voorhoofd op de 
grond en gespreide armen of het juichend dansen en springen met 
geheve armen, evenals de klaagvrouwen der oudheid en de oorlogs-
dansen der primitieven. Zeer veel later ontwikkelt zich de differenti
ëring waarbij een blik, een klein gebaar, een nuance in lichaams
houding of mimiek voldoende uitdrukking kan zijn van de bele
ving. 
Het oorspronkelijk uitdrukkingsmiddel is een totale lichaamsbewe
ging geweest, een gedraging van de gehele zijnswijze, een dans, 
waarbij de uitdrukkingsbedoeling werd benadrukt door herhaling. 
Deze rythmische herhaling vinden wij terug in handengeklap, zang 
en dans, maar ook bij ieder werk dat de mens doet, de mens kan al
leen maar zijn werk tot stand brengen door een voortdurende op
eenstapeling van kleine handelingen: lopen, roeien, timmeren en 
bouwen, dit alles berust op herhaling. 
Zoeven zeiden wij dat de uitdrukking steeds een sociaal gebeuren is. 
Zodra wij echter spreken van een sociaal gebeuren dan volgt daar
uit, dat wij het sociale aspect van de expressieve betekenis van han
delingen en gedrag naar voren moeten brengen. 
Een impressie gewekt door een expressie zal in haar aard afhanke
lijk zijn van en mogelijk worden door de samenlevingswijze. Om dit 
duidelijk te maken is het nodig om nader in te gaan op de impressies. 
Wij zullen het woord impressie hier gebruiken in de betekenis van de 
indruk die in een mens wordt gewekt door middel van expressie. 
Laten wij beginnen met te veronderstellen dat een mens zich op een 
bepaald moment in een zeer bepaalde belevingssituatie bevindt. 
Als voorbeeld mogen wij gebruiken de situatie van een mens die 
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buiten in het gras ligt. Zijn belevingssituatie kunnen wij dan als 
volgt beschrijven: het ruiken van de geur van gras en bloemen, het 
zien van veel licht, het voelen van een zachte wind, het horen van 
klokgelui in de verte, het beleven van een rustige ontspannen stem
ming. Al deze belevingen vormen voor hem een toestandsbeeld, zij 
horen bij elkander en vormen één geheel. Wij zouden kunnen zeg
gen dat deze belevingen door de situatie geassocieerd zijn. 
Als later dezelfde mens weer klokgelui uit de verte hoort of een
zelfde geur ruikt, kan de vroegere situatie tot herbeleving komen. 
Deze herbeleving is sterk emotioneel getint. 
Zo ontstaan de emotionele herbelevingen die uit vroegere situaties 
stammen in de vorm van schrik, angst, verlangen, rust en allerlei 
andere emotionele toestanden. 
Een geluid dat lijkt op het ratelen van een boerenkar, kan op deze 
wijze een aangename herbeleving van landelijke rust teweegbrengen 
of een sissend geluid kan de herbeleving van de spanning op een 
station oproepen. Vooral in de kindertijd komen deze herbelevingen 
voor. 
Ieder kind heeft de neiging, speciaal door reproductie van geluiden, 
zulke herbelevingen steeds opnieuw in zichzelf op te roepen en van 
deze stemmingen te genieten. 
Hierbij moeten wij bedenken dat iedere beweging geluid maakt, dat 
wij de beweging horen en dat geluid dus altijd een bewegingssgetalte 
is. De bewegingsrelaties waarin wij treden tot de dingen in de waar
neming geven op tweeërlei wijze de mogelijkheid tot reproductie: de 
reproductie van de in zelfbeweging ervaren gestalte van het ding 
door een beschrijvend gebaar èn de reproductie van het geluid van 
het bewegende ding. 
Wij mogen hier er op wijzen dat aanvankelijk ieder gereproduceerd 
geluid per se onomatopoetisch is. 
De gestalte van het ding wordt gekend in zelfbeweging en later in 
zelfbeweging weer gereproduceerd. Het geluid is echter gekend door 
de beweging van het ding en wordt pas zelfbeweging en krijgt dus 
pas gestalte bij de reproductie van dit geluid. 
Zo ontstaat de gestalte van het sissen pas als ik sis. 
Hierdoor krijgen de geluidmakende zelfbewegingen een geweldige 
betekenis voor het herbeleven van waarnemingssituaties en daar
mede voor het waarnemen in de herinnering, voor het herkennen en 
voor het associëren. 
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ledere zelfbeweging wordt noodzakelijk gevolgd door een andere 
zelfbeweging, is een onderdeel van een reeks opeenvolgende bewe
gingen, zoals een watergolf een waterdal oproept en een volgende 
golf, zo is het met de zelfbeweging. 
Iedere beweging roept een beweging op, iedere beweging van de 
mens herhaalt zich, aan de zelfbeweging is eigen de repetitie en het 
rythme; handgeklap, dans alliteratie en cadans zijn voorbeelden van 
de door zelfbeweging opgeroepen volgende bewegingen. 
Daar beweging geluid brengt en de reproductie het geluid wéér te
weegbrengt, is het geluid maken het doel van de reproductie ge
worden ; de ene klank roept de andere op. 
Zo kan de mens een stortvloed van bewegingen, een stortvloed van 
klanken teweegbrengen, waarvan voorbeelden zijn het trappelen en 
lallen van het kleine kind, maar ook zang en dans. 
Op deze wijze ontstaan in de loop der psychologische ontwikkeling 
de rhapsoden; het lopen, het schaatsen, het schrijven, het spreken, 
de versjes en gebedjes zijn allen rhapsoden, waarin een bewegings
patroon wordt afgeraffeld. Zulk een rhapsodisch bewegingspatroon 
kan, als het aan de gang is, worden gewijzigd. Zó kan de sprekende 
mens en ook de dansende mens, mits hij werkelijk in een rhapsodi
sche beweging verkeert, zijn invallen in de vorm van woorden of be
wegingen invoegen alleen door de voortstromende opeenvolging in 
andere banen te leiden. 
Weer zijn wij nu aangeland bij rythmische herhaling, zang en dans. 
De eerste keer bracht ons daartoe een beschouwing over de expres
sie, nu echter komen wij daartoe langs de weg van de impressie. 
Uit het voorgaande volgt dat wij onder impressie moeten verstaan 
de door middel van reproductie in zichzelf of in anderen gewekte 
herbeleving. De expressie echter is nooit anders, voor zover het een 
bedoelde expressie is, dan de reproductie. 
Handelingen en gedrag hebben ongetwijfeld steeds een expressieve 
betekenis voor een waarnemend mens, doch de bedoelde expressie, 
die een impressie van de ander beoogt en dus een mededeling in
houdt, kan niet anders zijn dan een reproductie. Het spreekt van
zelf, dat deze bedoelde expressie reeds een hoger niveau van psycho
logische ontwikkeling veronderstelt en tevens een sociale tendens 
moet hebben. 
Het is thans onze taak deze sociale tendens toe te lichten. 
Wij moeten ons voorstellen de primitieve mens van vroeger en nu 
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bij alle handelingen die gezamenlijk werden verricht: stenen klop
pen, riet vlechten, leem plakken, graan stampen, roeien en vooral 
lopen. 
Al deze handelingen hebben een rythme en een rythmisch geluid. Al 
deze handelingen gingen gepaard met gezang en wie zich de moeite 
doet om deze gezangen van de huidige primitieven op te zoeken, 
ziet, dat dit willekeurige kleine alledaagse dingen uitdrukt, die meest 
niets met de aard van het werk te doen hebben. Deze woorden wor
den voortdurend herhaald en wisselen slechts door een toevallige 
inval van een der deelnemers. 
Wij hebben hier te doen met een gezamenlijke belevingssituatie: al
len doen hetzelfde, dezelfde bewegingen met hetzelfde doel, beleven 
dezelfde geuren en geluiden. 
Zulke gemeenschappelijke belevingssituaties hebben het gevolg dat 
de associatieve betekenis van een geluid, klank of beweging voor 
allen hetzelfde is. 
Als wij gisteren bij het dorsen voortdurend 'olehleh' gezongen heb
ben kan ik door dit vandaag te zingen bij ieder het beeld van het 
dorsen oproepen, op dezelfde wijze als wij thans door te puffen als 
een locomotief weten, dat anderen aan een locomotief zullen denken. 
Hieruit volgt dat gemeenschappelijke belevings-situaties de nood
zakelijke voorwaarden zijn om een bedoelde expressie verstaanbaar 
te maken en dat bovendien gezamenlijke begeleiding van het be
leefde door uniforme handeling en gedrag, deze mededeelbaarheid 
in belangrijke mate bevordert. Voorbeelden hiervan in de moderne 
tijd zijn gesloten gemeenschappen, waarvan de leden elkander be
grijpen door kleine toespelingen en gezegden, die voor anderen geen 
expressieve betekenis hebben ; ik denk hier aan een goed kerkse ge
reformeerde gemeente, aan de leden van een carmelitessenconvent 
en aan beroepsgemeenschappen. 
Wij zouden kunnen zeggen, dat verstaanbaarheid der expressies en 
mededeelbaarheid van belevingen het kit zijn geweest van de eerste 
sociale gemeenschappen. 
De leden dezer gemeenschappen hadden niet alleen belevingssitua
ties gemeen, doch ook de expressiemiddelen als dans, zang en ver
klanking. Handelingen, gedrag en gebaar waren uniform. 
Als wij aan onze eigen kindertijd terugdenken, kunnen wij ons nog 
voorstellen en herinneren hoe wij heel anders dan nu tegenover de 
dingen uit onze omgeving stonden. Hoe belangrijk toen en hoe 

33 



mooi een kiezelsteentje uit het grint was, wat voor een beleving het 
was om droog zand tussen de vingers te laten doorlopen, hoe won
derlijk het was nat zand te kunnen vormen, hoe wij altijd steentjes, 
takjes en kastanjes verzamelden zonder andere reden dan het mooi 
te vinden en in de handen te hebben om er mee te spelen. 
Dit spel was vaak niet anders dan er geluid mee te maken, de kas
tanjes te laten rollen, met de stokken langs een hek te ratelen. Wij 
weten ook nog dat figuren van stoepstenen of gangtegels, dat vlam
men in het hout van een kast en allerlei andere dingen, die door 
grote mensen niet meer gezien worden door ons werden opgemerkt 
en een betekenis hadden als herkcnnmgsmiddel of door ons geduid 
werden op sprookjesachtige wijze. 
Voor een kind zijn water, modder, zand, gras en stokjes en takjes 
een voortdurende bron van beleving en spel. 
Als wij ons voorstellen nog als kind, staande aan een oever met 
net - het bewegende net, de kleine golfjes, de waterdierljes, de 
sompige grond - dan was de beleving van zo'n oever veel intenser, 
veel dichtbijer en veel mysterieuzer dan bijvoorbeeld nu, als wij met 
onze roeiboot door het net zouden schuren om aan de oever te me
ren en eigenlijk op ruwe wijze het droomachtig weefsel van on7e 
vroegere kinderbeleving verscheuren: 'onze boot voer door het riet' 
en daarmee uit - woorden zijn gekomen in plaats van belevingen. 
Wat is net? Een halmachtige plant, die aan de waterkant groeit. 
Voor de kleine Johannes was net heel iets anders. Riet was voor 
hem een bos van ranke wuivers, dat ruist bij een golfslag. 
Riet kun je buigen, je kunt het breken, je kunt er mee binden en 
vlechten, je kunt er een fluitje van maken, maar ook een mat, je 
kunt met een rietstengel met de mooie pluim er op, marcheren en de 
maat slaan en door een netje kun je zuigen. 
Als wij al deze dingen met net gaan doen, wordt het riet voor ons 
niet meer iets dat geheel buiten ons staat, maar het wordt van ons, 
het wordt speelgoed, werktuig, iets dat we gemaakt hebben, het 
drukt onze gevoelens uit, het kan onze naaste omgeving worden: 
een wand, een dak, een vloerbedekking. Wij gaan het afsnijden, 
bundelen, opstapelen, wij maken er manden, korven en meubels van. 
Eenzelfde soort verhaal kunnen wij vertellen van biezen, van tenen, 
maar ook van klei en steen. 

Om voorlopig bij net te blijven: ik kan er mee vlechten en ik kan er 
mee binden. 
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Riet kan dus gaan betekenen, niet meer zoals vroeger de beleving 
van wuiven of ruisen, maar nu ook binden en verbinden, vlechten 
en bedekken. Hierbij moeten wij bedenken, dat wij tegenwoordig 
deze belevingsquahteiten met zo makkelijk meer bij de hand heb
ben. Wij kopen nu een rieten korf, maar vroeger kwam de net-
vlechter en de stoelenmatter, die voor het huis met gespreide benen 
op de grond zijn werk zat te doen. Hij had hele bundels riet van alle 
maten bij zich en trok van huis tot huis. 
Riet moet ons dus door de belevingsquahteiten doen denken aan 
rankheid, buigbaarheid, ruisen en bewegen. Het moet ons doen 
denken, door zijn omgeving, aan een oever, aan moerassigheid, aan 
een rivier. 
En vervolgens moet het net, door wat wij er mee doen en kunnen 
doen, bij ons de voorstelling opwekken van binden, vlechten, bun
delen, bedekken, zang , dans en spel. 
Tenslotte heeft het net een gestalte, het is rank, recht en rijzig, 
welke gestalte wij beleven in beweging: oprijzen, reiken en rekken. 
Hier krijgt de dichterlijke alliteratie een diepere zin: ritselend ruist 
het ranke rijzige net op de rimpels van de stroom. 
Hier heeft het net volledig zijn associatieve betekenis gedemon
streerd. Wij ontmoeten immers het net in de bovenomschreven be-
levingssituaties en alle bewegingsquahteiten van zulk een situatie 
zijn onderling geassocieerd. 
Het net is aanleiding geworden tot de vorming van een groot situa-
tieveld. Riet kan tenslotte voor de mens geen andere quahteiten 
hebben dan functionele zoals: gestalte, beweegbaarheid, vervorm
baarheid en in hogere stadia worden dit talloze deelfuncties van ge
structureerde handelingen als: vlechten, weven, vouwen, omheinen 
en bedekken. 
De primaire eenvoudige functies, die het riet voor de menselijke 
handeling mogelijk maakt, krijgen hun betekenis pas zodra deze 
functies een sociaal aspect dragen, hetzij in spel en dans, hetzij door 
tesamen te werken. 
Hierbij dienen wij weer op te merken, dat bij primitieven het tesamen 
werken min of meer het karakter van spel en dans blijft behouden en 
wel door cadans, rythme en begeleidend gezang. Dit begeleidend ge
zang en ook het rythme zijn de onomatopoêsis van de functie ge
worden. De zangklanken zijn geworden tot woorden die de functie 
vertolken. De objecten die in deze functionele handelingen het mid-
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del waren en ook dat, wat tot stand werd gebracht door deze hande
lingen - samenzijn, gezelligheid, geluid, producten, het doel van de 
producten of de bruikbaarheid en het gebruik er van - konden ook 
door deze zangklanken worden beduid, waarbij door variatie in 
toonhoogte, klemtoon en klank, welke oorspronkelijk variaties in 
functies uitdrukten, zich al diflerentierende het taalmateriaal vorm
de om dit alles te verklanken. Wij kunnen dit duidelijk demonstreren 
door bijvoorbeeld te denken aan het kneden van de klevende kleffe 
klei, aan het kletsen, klappen en knijpen dat de kleibewerkers deden 
die de wanden van de hut maakten, klijvend en bekledend ontstond 
het kleed van klei en door het glad strijken werd de wand kleen -
Engels clean - en zo werd het mooi en schoon en glanzend. 
Nederlands 'klein' betekent lief en mooi, bijvoorbeeld in kleinood, 
en wat niet groot is is liefen dus klein, waarbij wij weer denken aan 
de verkleinwoordjes, die het liefdes-affect moeten uitdrukken. 
De knappe klever - Engels clever - was behendig, en wat knap was 
gedaan - Duits knapp - was nauwkeurig en precies. 
Indien wij op deze wijze doordenken is het logisch dat de spraak, 
de vertaling en oorspronkelijk de verklanking ontstaan is als bege
leiding en uitdrukking van een beweging. 
Wij zouden mogen zeggen dat de taal is begonnen als een poëtische 
vervorming van het geluid der menselijke bewegingen. 
Het op deze wijze ontstaan van zeer grote klankgroepen die één ge
heel vormen en waaruit vele woorden zijn geboren, die later geleide
lijk Semantemen werden, is aan te tonen als wij van de beschreven 
gedachtengang uitgaande de bestaande woordenschat beoordelen. 
Bij zulk een beschouwing van een woordenschat moeten wij goed 
voor ogen houden dat wij niet van een woord uitgaan, maar van si
tuaties en functies. Wij moeten dus het woord niet zien als seman-
teem, doch als verklanking van beleving en functie. Wij zullen zien 
dat de woordengroepen zich vormen rond een situatie en moeten 
dit al doende nooit uit het oog verliezen, omdat anders de fout be
gaan wordt een woord of semanteem als centrum van de woorden-
groep te gaan beschouwen. 
Onze werkwijze bij de nu volgende beschouwingen wordt door dit 
inzicht bepaald en zal voor de lezer bij het volgen daarvan geheel 
duidelijk worden. Wij moeten beginnen met ons te verplaatsen in de 
situa ie van de primitieve mens: 
Om de jeugd van de mensheid te kunnen begrijpen moeten wij ons 

36 



kunnen terugverplaatsen in onze eigen kinderjaren en wie dit niet 
kan, doet goed het eerste deel van de kleine Johannes eens ter hand 
te nemen; in geen enkel boek is zojuist de gevoelige belevingssitua
tie en de sprookjesachtige samenhang en betekenis van de dingen, 
die het kind omgeven, uitgedrukt. 
Door deze herinnering van eigen jeugdbelevingen wordt het moge
lijk zich te verplaatsen in wat wij thans zullen trachten te beschrij
ven. 
In het land Egypte, dat zijn aspect en zijn levensmogelijkheden 
dankte aan de Nijl, die ieder jaar langzaam twaalf ellen steeg, 
waardoor het hele land onderliep en in een aanslibbend moeras 
veranderde, ondergingen zesduizend jaar geleden de bewoners 
voortdurend en eeuwenlang de belevingssituatie van dit Nijlland. 
Als de Nijl zich terugtrok was het land doorgroefd door de grubben 
en voren en kreken, waarlangs het water traag terugvloeide. Al de 
oevers van plassen en kreken en ook van de Nijl waren een wildernis 
van papyrusriet en lotusplanten. In dit riet nestelden de vogels en 
jaagden kleine roofdieren. Tussen dit riet was getemperd licht. Ver
keer, vervoer, vissen en jagen gebeurden op het water, water halen, 
wassen en alle handelingen waarbij water nodig was, brachten de 
mensen bij een oever. 
Het getemperde licht, de stilte, de bloemen, het dierenleven en de 
dikke rechte hoge stengels in het bewegelijke water, betekende een 
belevingssfeer en een stemming, die wij overal terugvinden, uitge
beeld in relief en schilderingen. Zelfs de egyptische tempels, die een 
bos van zuilen zijn, die riet en lotusstengels waren, wat wij vooral 
aan de kapitelen in de vorm van knoppen en bloemen kunnen zien, 
waren niets anders dan een rietbos, en beduidden de sfeer, de bele
vingssituatie van het oeverriet. Op de wandschilderingen zien wij 
geen feest of ieder heeft een lotusbloem in de hand en de Pharao 
draagt als teken van zijn macht, naast de zweep, een lotusstengel. 
De Nijl, het water, de oever, het riet en het moeras, het bewegen van 
water en oeverdieren, het menselijk leven en bewegen, halen en doen 
aan de oever en alles wat men deed en kon doen en kon uitdrukken, 
met het in overdaad steeds opnieuw opgroeiende riet, dit alles is de 
belevings- bewegings- en handelingssituatie geweest van de Egyp
tenaar. 
Het voortdurend terugverlangen in latere ontwikkelingsstadia naar 
deze sfeer drukt zich uit in hun tempels en kunstproducten. 
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Wij nederlanders kennen slechts het korte, dunne en zwakke riet 
van het noorden. Maar reeds in Zuid Frankrijk beginnen wij het 
echte riet te zien, bijvoorbeeld in het dal van de Durance, waar het 
net tweemanshoog uil een vastgevlochten droge witte wortelwirwar 
armdik omhoogschiet, hol en hard, met dikke knopen als bamboe en 
helmhard blad. Dit net is een echte woekerplant, haast onuitroei
baar en weerstaat dorheid en droogte en vormt ondoordringbare 
hagen. Het is dit net, dat wij ons moeten voorstellen, bij de vooraf
gaande beschrijving, het staat beurtelings in water of in droogge-
lopen gebarsten oevers; het is dit net, waarvan een stuk tussen twee 
knopen, als beker kan worden gebruikt, waarmee een mulle weg 
kan worden bestraat, waarmee een ondoordringbare heg kan wor
den gemaakt tegen dieren en wind, waar men buizen van kon ma
ken en sterke dragende vlotten. 
Ons riet is anders en geschikter om te binden en te vlechten, om er 
een krassende pen van te maken of een fluit. 
Alles wat halm en gras was, kon gebruikt worden om te vlechten, 
om te kronen, te versieren - het grootste eerbetoon in de oudste tijd 
van de Republiek van Rome, was de bekroning met gras.-
Dit alles beschrijf ik zo uitvoerig om de vaak vergeten belevings-
quahteiten van gras, halm en net - overal aanwezig waar geen bos 
is - levendig te maken. 
Het is nodig alvorens ons betoog voort te zetten, ons te bezinnen op 
de grote rol die de vervaging van onze herinneringsbeelden speelt 
bij de psychologische ontwikkeling. 
Een herinneringsbeeld van zeer eenvoudige aard als van klank, 
kleur, smaak of geur, is gedurende korte tijd, onder invloed van het 
zintuigelijk nabeeld, uitermate scherp, om terstond daarna in be
langrijke mate te vervagen. 
Nemen wij als voorbeeld een zeer bepaalde klank 'A' : Het nabeeld 
hiervan bewaart volkomen identiek de toonhoogte, het klankvolu
me en de bijgeluiden. Na verloop van tijd echter weten wij alleen 
nog dat wij een 'A' hebben gehoord, toonhoogte, klankvolumen en 
bijgeluiden zijn wij nagenoeg vergeten. 
Dit geldt evenzeer voor complexe herinneringsbeelden zoals het 
beeld van een samengestelde handeling, het beeld van met het oog 
waargenomen gestalten, het beeld van een gehoorde uitspraak of 
van een melodie. 
Deze vervaging is oorzaak van gebrekkige reproductie: Wij repro-
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duceren immers slechts wat wij ons kunnen herinneren. Hierdoor 
kunnen de reproducties de eigenaardigheid krijgen schematisch te 
worden, zoals de 'A' het schema is geworden voor iedere bepaalde 
klank 'A'. 
Deze schematiek van onze herinneringsbeelden en van onze repro
ducties brengt mede dat herinneringsbeeld en reproductie een veel-
zinnige betekenis krijgen: Alle 'A's' zijn gelijkvormig in onze her
innering en dus in schema. 
Hieruit volgt dat de vervaging van de herinneringsbeelden het me
dium levert om talloze verschillende dingen uit te drukken en aan te 
duiden, waarbij het niet uitdrukken of aanduiden van de bijzondere 
qualiteiten de noodzaak schept deze qualiteiten toe te kennen al 
naar gelang de situatie, waarin de uitdrukking of de aanduiding 
thuis hoort, dit doet verwachten. 
Zo zal bijvoorbeeld het zinnetje: 'toen zij dit zagen riepen zij 'A' 
aan de lezer een klankvolume, toonhoogte en bijgeluiden suggereren 
overeenkomstig de situatie waarin het zinnetje past. 
Van deze veelzinnigheid wordt gebruik gemaakt bij 'A is het aapje' 
en 'L is de leeuw' en evenzo bij een tekening die het verbeelde object 
of emoties die dit object oproept en tenslotte de naam van dit object 
of de beginletter van deze naam kan beduiden zoals dit het geval is 
bij hiëroglyphen. 
Het tot schema vervaagde herinneringsbeeld, met zijn veelzijdig uit
drukkingsvermogen en duidingsmogelijkheid is niet alleen een as
sociatiemiddel vaak om didactische reden toegepast, maar ligt ten 
grondslag aan de psychologische ontwikkeling. 
Wij verstaan, lezen en herkennen niet anders dan uit schemata en 
schaduwen. Deze vervaging van de herinneringsbeelden en repro
ducties brengt mede dat zeer vele dier herinneringsbeelden onder
ling geassocieerd worden, niet meer zoals aanvankelijk door de si
tuatie, doch ook door gelijkvormigheid der schemata. 
Dezelfde weg, die wij zo duidelijk zien in de ontwikkeling van de be
tekenis der hiëroglyphen, is zonder twijfel bewandeld bij de ontwik
keling van de betekenis der phonemen. Ook het phoneem heeft aan
vankelijk beduid de situatie van de mens ten opzichte van een phe-
nomeen in de buitenwereld en vervolgens functies ten opzichte van 
dit phenomeen, het phenomeen zelf en allerlei dingen die tot de si
tuatie van dit phenomeen behoorden. 
Zoals wij reeds zeiden, moet zulk een phoneem zich gedifferentieerd 
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hebben tegelijk met de differentiatie der functies en relaties, doch 
èn door saamhorigheid der situatie èn door de schematisering moe
ten de phonemen uit eenzelfde situatie voortgekomen een associa
tieve gelijkvormigheid behouden hebben 
Deze associatieve gelijkvormigheid der herinneringsschemata heeft, 
zoals wij reeds aanduidden, een didactische waarde. 
Thans is het nodig, met het oog op de latere uiteenzettingen, uit
voerig te demonstreren het associatieve vermogen van de gelijkvor
migheid der spraakschemata. 
In het nederlands is er een evidente samenhang tussen de woorden: 
grein, graan, grint, grond, gries en gruis. 
In het engels heeft het woord grain de betekenis van graan, van 
korrel en van kleinste gewichtseenheid. In het engels kunnen wij 
zeggen 'the grain is ground', het graan wordt gemalen en in die taal 
betekent ground niet alleen de voltooid verleden tijd van to grind, 
maar ook grond of land. 
In het oud-egyptisch worden alle woorden, die korrels of korrel
achtige stoffen, poeders en gemalen producten beduiden, toegelicht 
in het hiëroglyphenschnft door drie korreltjes 
Dit betreft dan graan en zaad (ook zaad van dieren), goud en zilver, 
kleur- en verf-stoffen, cosmetische en medische zalven. 
Uit deze drie voorbeelden moge blijken hoe de klank, later het 
woord, associatief gebonden blijft aan een situatie, ook als deze si
tuatie geheel niet meer direct voor de hand ligt zoals in de voorbeel
den het geval is in de engelse zin 'the grounds of the cathedral' en in 
het egyptische bij zaad van een dier of bij de aanblik van een gouden 
voorwerp. 
Voor het engels en het nederlands liggen met meer voor de hand de 
samenhang grain en grein enerzijds en gras anderzijds. 
Gras is oorspronkelijk de naam voor vele halmplanten. De over
gang van gras naar zegge, dille en bies in het nederlands, naar sedge 
in het engels, naar alle bekende graansoorten en vele rietsoorten is 
een geleidelijke, zowel wat de vormen als de historische ontwikke
ling dezer planten betreft. 
In de belevings-situatie van gras hoort thuis groen en groeien. 
Nu zien wij in het engels dat het woord groeien tot een koppelwoord 
is geworden- 'he grew old', hij werd oud. 
In het egyptisch is het werkwoord groeien ook een koppelwoord ge
worden in de zin van komen, worden en zijn. Het werkwoord ko-
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men als koppelwerkwoord is aan het engels ook niet vreemd: 'He 
became an old man'. Hoe diep ingrijpend deze situatieve herkomst 
is in de differentiatie der woorden en hoever terug in de psycholo
gische ontwikkeling de oorzaken daarvan te vinden zijn, moge ge
ïllustreerd worden aan het volgende: Aanvankelijk is voor de zui
geling alles wat actief vanuit de buitenwereld tot hem komt en het 
meest zijn vitale mogelijkheden wekt en behoeften tegemoet komt 
zijn moeder. Hier ontstaat het eerste intersubjectieve contact, stre
len, voeden, wassen, geluidjes maken, prikkelen tot responsie, lief
kozing en dreiging gaan van de moeder uit. 
Langzamerhand wordt de moeder een steeds kleiner deel van de 
buitenwereld om plaats te laten voor dingen. Deze dingen echter zijn 
aanvankelijk voor het kind nog zeer subjectief beladen en zijn om
gang daarmee draagt de kenmerken van een intersubjectieve relatie. 
Het kind voelt zich door dingen bedreigd, wordt er kwaad op en 
straft ze. Ook kan hij met dingen een intersubjectieve relatie van 
positieve waarde blijven onderhouden. 
Als wij ons dit goed voorstellen, kunnen wij het beeld begrijpen uit 
de egyptische verbeeldingswereld, van de hemelkoe en van de he-
melgodin Nut: de buikzijde van de koe of van Nut was de hemel, 
de vier poten van de koe of de vier ledematen van Nut waren de vier 
zuilen van de hemel. 
Er zijn nu verschillende woorden in het Egyptisch voor stoel, bed 
en zetel, waarin het woord voor de vier zuilen van de hemel voor
komt. 
Stoelen en bedden hadden dierenpoten, met name poten van kat
achtige dieren met de klauwen allen naar voren gericht. De dieren
huid, waarop oorspronkelijk gezeten werd, is later over een verhe
venheid geworpen, waarvan de poten afhingen, later werden dit tra
ditiegetrouw de poten van de meubels. Er zijn trouwens ook egyp
tische woorden voor stoel en bed, waarin én het woord voor heffen 
én het woord voor de vier zuilen van de hemel zijn samengevoegd. 
Hoe ouder de talen die wij bestuderen, hoe meer woorden er schijn
baar bestonden voor één ding. 
Dit vindt zijn oorzaak daarin, dat dit ene ding uit totaal verschei
dene herkomsten kan zijn ontstaan, voordat het gestandaardiseerd 
werd. 
Dan komen die verschillende woorden uit totaal verschillende be
levingssituaties. Zo vinden wij in het Egyptisch ruim 20 woorden 
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voor stoel, voortkomende uit achterdeel, mat, hout, vier zuilen van 
de hemel, heffen enz. 
Echter kunnen wij ook vaststellen dat, hoe ouder de taal, hoe meer 
betekenissen één woord kan hebben. 
In het Egyptisch zijn dit vaak tientallen van de meest uiteenlopende 
betekenissen, in het hiëroglyphenschrift toegelicht met een ideogram. 
Eigenlijk moeten wij zulke oude talen vergelijken met een hele groep 
moderne talen, zoals bijvoorbeeld de germaanse talengroep. 
Immers, ook nu nog zien wij de merkwaardigste synonymen ont
staan, als producten van situatieve associaties. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de volgende serie: nederlands benzi
ne is een naam van zuiver chemische herkomst, amerikaans petrol 
is oorspronkelijk de naam van de grondstof, engels spirit is de naam 
van de geest in de zin van fut of krachtbron, frans essence is de naam 
van wezenheid of van dat wat geur en kracht geeft, deze vier woor
den zijn volkomen synoniem! 
Als wij nu met deze inzichten eens in onze eigen taal gaan zoeken 
en reeds als eenvoudige voorbeelden vinden: leem, lym, en klei, 
kleven, klef en dan slijk, slik, slib, slap, slepen, sluipen, slijpen, 
sloom, slang, slim, sluw, dan krijgen wij de moed om dieper te 
graven en de waarheid te vinden die verborgen is. 
Als wij uitgaan van de situatie waarin de mens komt te staan tot de 
halmachtige plant en van de belevingen die hij met zulk een plant 
opdoet, dan geven bies en riet reeds aanleiding tot de volgende dui
delijk geassocieerde verklankingen. 
Het woord bies beduidt niet enkel de halm, maar ook de streep, de 
rand, de bies die hol is wordt de buis, de bies buigt en wordt tot boog, 
de bies beeft en met de bies wordt binden mogelijk waardoor de band 
en de bond en de bundel ontstaat en zo weer de buidel of buil, de 
boedel of boel, hiertoe behoren ook baal, bal en bol, die dus bundel-
woorden zijn en geen zwelwoorden zoals wel betoogd wordt. Met 
de bies werd door het binden en vlechten gebouwd, en wie bouwde 
was de bouwer (duits: Bauer), ons boer en buur. 
Gaan wij even in op het woord riet, het riet dat rilt, het riet dat ook 
roos, rees, rijs heeft geheten evenals roer. Het roer is hol en wordt 
het rietwoord voor buis. Ribbel, ribbe en reet, reep evenals rijzen, 
rijten en recht stammen uit de belevingswereld van het riet. 
Ook met riet wordt gevlochten en gebouwd, waaruit stammen roos
ter, raster, raam, geraamte (duits: Gerippe). 
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Woorden drukken belevingen uit en moeten onderling samenhang 
vertonen, en wel een samenhang die overeenkomt met de samen
hang der belevingen. Woorden moeten dus een associatief verband 
tonen, voortkomende uit een belevings-situatie. Er moeten dus grote 
woordengroepen zijn, die wij woordenschatten willen noemen, 
waarvan de herkomst gemeenschappelijk is, die allen de uitdruk
kingen zijn van belevingen, ontstaan uit het samenleven van de 
mens met de dingen die hem omringen en waarmee hij handelt. 
Het woord is de drager van de gedachten, het ordent de belevingen 
van de mens en maakt ze mededeelbaar. 
Ik sta met een aphatische patiënt voor het raam, hij kijkt aandach
tig rond, zegt echter niets. Naderhand, toen hij weer kon praten zei 
hij: 'ik keek uit het raam, ik was een varken, een varken... het was 
niets, ik keek en het was niets... nu is het lucht en bomen en huizen'. 
Ik sta met een andere patient voor het raam, hij kijkt zoekend rond, 
zeer aandachtig, alles enige malen beziende, plotseling wijst hij op 
een hoog flatgebouw ver weg en zegt zeer bewogen : 'daar, flat, daar 
flat, bestuur... (wijst op zichzelf)... voorzitter'. 
De eerste patient had geen primaire woordgestalten meer en geen 
secundaire woordgestalten, de tweede herkende zichzelf met de flat, 
was voorzitter van de bouwvereniging. 
Met een derde aphatische patient, voor het raam staande, zag ik 
deze man zeer aandachtig kijken naar een voorbij fladderende vo
gel. 
Later, toen hij weer kon spreken en ik hem vroeg naar zijn beleving 
voor het raam, antwoordde hij : 'ik weet het goed, ik wist dat die 
vogel geen handen had net als ik'. 
Deze patient doet ons begrijpen hoe hij de onuitgesproken beleving 
heeft gehad, dat het woord zijn betekenis dankt aan de tastende 
werkende hand en dat het de aanwijzende en mededelende taak van 
de hand heeft overgenomen. 
Hij miste mét zijn woorden óók zijn handen. 
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§ 6. Het schrift 

De pithecantropus heeft, blijkens vondsten in Oost Afrika, zeker 
wel 100.000 jaar met zijn handen rolstenen gespleten en bleek te le
ven van kleine dieren; hij was dus uitgesproken onhandig. 
Tienduizenden jaren heeft het geduurd van de vuistbijl tot de fraai-
bewerkte paleoliet. 
De weg van de gespleten rolsteen naar de praedynastische fraai uit 
steen gevormde egyptische vaas is een voorbeeld van de moeizame 
ontwikkelingsgang van de handigheid van de mens. 
In dezelfde praedynastische tijd bestond reeds het hieroglyphische 
schrift, een ontwikkelde godsdienst, een sociale structuur en organi
satie. 
Zoals nu nog volksstammen in het stenen tijdperk leven zo waren er 
ook toen geweldige contemporaine verschillen in ontwikkeling van 
de mens en van zijn handigheid. 
Uit paleontologische vondsten in het nabije Oosten heeft men de 
waarschijnlijkheid kunnen aantonen van het feit dat de Neander
thalers en de Homo-Sapiens contemporain waren en zelfs door 
kruising zich voortplantten. 
Uit de enorme versnellingsperioden die de ontwikkeling van de 
mens vertoond heeft, kan men zonder enige twijfel aantonen dat de 
grote katalysator van deze ontwikkeling steeds is geweest: samen
leving en samenwerking in groter organisatorisch verband. 
De handen hebben de mens geïnformeerd omtrent de relatiemoge-
lijkheden tot zijn buitenwereld en het is zonder twijfel dat de mens 
vaak met verwondering zijn handen heeft bezien, waarvan een 
vroegste blijk is de hand-afdrukken in sommige grotten. 
Het is deze hand, die is gaan schrijven. 
In het oude Egypte, en ook in analphabète gebieden thans nog, was 
de schrijver een persoon van belang: 
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Hij schreef de woorden uit de mond van de ander; hij gaf de dode, 
die niet meer spreken kon, zijn gebeden mee en zijn toespraken en 
smekingen gericht tot de God der onderwereld. 
Geen veldheer trok uit, geen heer bezocht zijn landgoed, geen rech
ter sprak recht zonder van een schrijver vergezeld te zijn. 
Waar de psalmist zegt dat hij de lof zingt van de Heer en zijn tong 
heen en weer beweegt als de snelle hand van de schrijver, is het dui
delijk met welk een verbazing de schrijvende hand bezien werd. 
Deze woorden : 'de snelle hand van de schrijver' wijzen al op de grote 
vaardigheid die de schrijvende hand moet bezitten. 
Wie chineesch schrift, hieratische papyri, arabische manuscripten 
en schriftstukken uit de vroege renaissance beziet, staat verbaasd 
over de zekerheid van lijnvoering, de vaardigheid van de vingers en 
de liefde voor het spoor dat de schrijvende hand naliet. 
Dit schrijven nu geschiedt met één hand en laat een spoor na, waar
uit volgt dat schrijven pas tot ontwikkeling kan komen indien de 
werkelijke éénhandigheid zich heeft ontwikkeld en dat bovendien 
het spoor van die handbeweging slechts zinvol is, indien het in de 
richting van de handbeweging gevolgd wordt door de blik. 
Het is duideiijk dat ik, indien ik een willekeurige krabbel bezie, 

die van links naar rechts op het papier is gezet, alleen door hem te 
volgen in dezelfde richting als een spoor van de handbeweging kan 
opvatten. In tegenovergestelde richting met de blik gevolgd is die 
betekenis van de krabbel geheel afwezig. 
De lezende blik volgt dit spoor namens de schrijvende hand. 
Schrift is voor de lezer enkel zinvol, evenals voor de schrijver die 
schrijft om gelezen te worden, als hij éénhandigheid heeft ontwik
keld en de blik bij het lezen gekoppeld is aan de bewegingen van de 
schrijvende hand. 
Dit geldt voor ieder lopend schrift, niet voor statisch schrift. Voor
beelden van statisch schrift zijn: griekse kapitalen, hieroglyphen, 
Maya-tekens en drukletters. Statisch schrift werd uitgekapt of ge
schreven en gelezen van links naar rechts of andersom, soms zoals 
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een boer ploegt - heen en weer - en in het Egyptisch vaak ook van 
boven naar beneden. 
Zoals uit de hieroglyphen het lopende hieratisch en demotisch schrift, 
ontstond en daarnaast gebruikt werd zo wordt naast onze druk-
letter en het ongebonden blokschrift het gebonden blokschrift en 
het lopend schrift gebruikt (zie bijgaande figuur). 

/ν 'А^МЛ-йМ 

^ i / a ^ ^ / f ) » ^ ju, Z* 

M^Y-lelC?» ^ _ 
s. 

A. hieratisch schrift en hieroglyphen ; identieke iekst 
B. demotisch schrift en hieroglyphen ; identieke tekst 
C. gelijksoortige vervorming van europees schrift 

Hoe belangrijk dit lopend schrift is voor het lezen moge blijken uit 
de volgende voorbeelden van twee aphatische patiënten. 
Patient А : Als deze man niet op een woord kon komen zei hij 'even 
vragen' en schreef dan met zijn hand de eerste letters van het ge
zochte woord op en kon het dan terstond uitspreken. 
Hij vroeg als het ware het woord aan zijn schrijvende hand. 
Bij verder onderzoek bleek dat een spraakbewegingsbeeld dat hem 
door de proefleider werd gegeven, wel kon worden nagezegd, doch 
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alleen een symbolische betekenis kreeg als hij het handschrift voor 
zich kreeg of performeerde. Bovendien kon hij enkel van voor hem 
zinvolle woorden een schriftbeeld ontwerpen, terwijl deze zinvol
heid ervan afhing in hoeverre voor hem het betreffende woord in een 
belevingssituatie thuishoorde. Gedrukte teksten kon hij voorzichtig 
monotoon spellend lezen en hij zei daarvan 'het is een ketting'. 
Dezelfde patient, die engels in de vorm van conversatie had geleerd, 
kon dit veel gemakkelijker spreken en verstaan dan nederlands en 
was in die taal practisch analphabeet. 
Patient В: Deze man had op de lagere- en middelbare school steeds 
lopend schrift gebruikt. Toen hij echter student werd wende hij zich 
aan, terwille van de leesbaarheid van zijn dictaten, in blokschrift te 
schrijven. 
Na zijn accident was zijn woordvinding buitengewoon gestoord, tot 
hij op een goede dag ertoe overging zijn schrijfoefeningen te maken 
in zijn vroegere lopend schrift: Terstond toen hij hiermee begon was 
zijn woordvinding zeer beduidend vlotter, zodat hij in enige weken 
tijd een grote woordenschat herkreeg. Ook deze man leest lopend 
schrift zonder spellen, drukschrift spellenderwijze. 
Hieruit moge volgen dat de schrijfbewegingen van de hand inder
daad volkomen gebonden zijn geworden aan spraakbewegingen en 
aan klankbelevingen en niet alleen dat, doch ook zijn gebonden 
aan de primaire woordgestalte zoals vooral blijkt bij patient A. Dit 
betekent dat zich pas een werkelijk cerebrale dominantie van de bij 
de schrijvende hand behorende hemisfeer heeft ontwikkeld als de 
mens een schrijver is, zoals nader besproken zal worden in para
graaf 8. 

Hoe kan nu de hand aan zulk een grote vaardigheid komen, een 
vaardigheid die zo specifiek is geworden dat een aphatische patient 
zijn woorden kan terugzoeken door middel van een schrijfbeweging. 
Het is op de eerste plaats een vaardigheid die verkregen wordt door 
onderwijs. 
Een kind, dat op de eerste klas moet leren schrijven, behoort reeds 
over een normale spreekvaardigheid te beschikken. Het handje dat 
echter moet gaan leren schrijven is nog een totaal inadequaat uit
drukkingsmiddel waar het de spraak moet nabootsen op papier. 
Een pianoleraar zal niet verzuimen zeer nauwkeurig te letten op de 
houding van onderarm en pols, op de wijze van aanslag en op de 
spreidingswijze van de vingers en zal door middel van talloze vinger-
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oefeningen, die eindeloos gerepeteerd worden, de nodige handvaar
digheid tot ontwikkeling brengen. 
In principe moet schrijfonderricht op dezelfde wijze geschieden: een 
juiste houding van hand, pols en onderarm, romp en nek, met een 
juiste bepaling der steunpunten op de onderlaag en een goede soe
pele greep op pen of potlood moeten aan het kind worden geleerd. 
Vervolgens moeten de nodige sensomotorische structuren - op- en 
neer bewegen, correct draaien, guirlandevorming, doseren van de 
schrijfbeweging - door repetitie worden ingeslepen. 
Van belang bij iedere repetitie is dat slechts mag geoefend worden, 
dus ingeslepen, wat het kind kan en nimmer foutieve motoriek mag 
worden ingeslepen. 
Ook dient men te overwegen dat het kind zijn handje moet leren 
identificeren met de schrijvende hand van de meester. Een conse
quentie van dit laatste is, dat men een linksschrijvend kind met de 
linker hand moet voorschrijven. 
Ons schrift heeft zich ontwikkeld als een sensomotorische prestatie, 
die geheel eigen is aan en ingesteld op de sensomotorische mogelijk
heden van de rechter hand, waaruit volgt dat linkshandig schrijven 
eigenlijk steeds speciale moeilijkheden meebrengt. Een voorbeeld 
hiervan is dat het juiste steunpunt op de onderlaag voor de rechter
hand de dorsolaterale zijde van ringvinger en pink is, terwijl dit 
voor de linker hand de vingertoppen van deze twee vingers moeten 
zijn. Tegenwoordig wordt de schrijfvaardigheid didactisch zeer wei
nig verzorgd, wat zonder twijfel mede als oorzaak heeft het tolereren 
en toepassen van ongebonden blokschrift, het verwaarlozen van 
uniformiteit der schrijfbewegingen en het in toenemende mate zon
der bijzondere reden toestaan van linkshandig schrijven. 
Wij moeten er ons van bewust blijven dat spreken een rhapsodisch 
verlopende voortbeweging is en dus als zodanig slechts kan worden 
verbeeld door een rhapsodisch voortbewegende hand. 
Wie schrijft spreekt en het is dus gewenst dat een kind, indien de 
vaardigheid van de hand eenmaal verkregen is, voor een belangrijk 
deel leert schrijven wat het zou willen zeggen. De praktijk is echter, 
dat een kind voornamelijk leert schrijven wat een ander zegt of wat 
in een boekje staat. Het gevolg hiervan is dat het kind schrijven niet 
gaat beleven als een uitdrukkingsmiddel van zijn spreken, waarom 
dan ook ieder kind, als hij aan een familielid moet schrijven, zeggen 
zal 'ik weet niets te schrijven'. 
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Een ander belangrijk punt bij het schrijfonderricht is, dat ieder 
schrift noodzakelijkerwijze analyse van de secondaire woordgestalte 
vereist. Het is dus strikt nodig dat de secondaire woordgestalte, wat 
spraakbewegingsbeleving en klankbeleving betreft, voor deze ana
lyse rijp is, met andere woorden moeten juiste uitspraak en juist ver
staan voorafgaan aan schrijfonderricht. 
Tenslotte dienen wij er op te wijzen, dat lezen en schrijven voor het 
kind thans en voor de mensheid vroeger, een gevaar inhoudt. 
De Griekse wetten werden in steen gebeiteld en versteenden daar
mede letterlijk, in die zin dat zij als onveranderlijk beleefd werden. 
Overal waar het schrift zijn intrede deed ontstond het schabloon, de 
ambtelijke taal, de formule 'er staat geschreven' en wij denken hier 
aan het 'quod scripsi scripsi' van Pilatus. 
Daar schrijven de imitatie is van het spreken is het totaal uitgesloten 
het ongesprokene te schrijven. 
Aan ieder schrift, hoe klein en onbelangrijk het geschrevene ook is, 
moet het spreken onmiddellijk voorafgaan en wel in de vorm van de 
inwendige spraak. 
Bij het leren schrijven is de schrijfvaardigheid nog geheel geen ade
quaat imitatie-middel, terwijl bovendien het spellend spreken nog 
geheel niet tot ontwikkeling is gekomen. 
Het leren spellend spreken en het leren schrijven betekenen dus in 
de aanvang een onderbreking van de spraakrhapsode. 
Deze periode van onvoldoende imitatievermogen van het schrift 
duurt vele jaren, wij kunnen dit zien aan de brieven van kinderen en 
ook aan brieven van debiele volwassenen. 
Uit deze brieven blijkt een totaal onvermogen om de eigen spraak in 
schrift te imiteren. 
In dit stadium kan het kind wèl de door een ander in schrift geïmi
teerde spraak door lezen rhapsodisch beleven: krantenberichten en 
boeken kunnen worden gelezen, voorgelezen en naverteld. 
Hierdoor krijgen wij een verandering van de spraak van het kind, 
boeken en krantentaai worden overgenomen en deze worden neer
geschreven omdat het imitatiemiddel, waarover het beschikt, zich 
tegelijk met dit lezen ontwikkelde. 
De spraak gaat zich dus aanpassen aan het imitatiemiddel, men gaat 
zeggen wat men zal kunnen schrijven. 
Zo kan het spreken worden tot een samenraapsel van vaststaande 
zinsdelen, terwijl aanhef en verbinding van zinnen stereotyp wor-
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den, zodat het spreken, evenals het schrift, kan worden tot een zie
lige nabootsing van de vroegere spontane spraak. 
Wie de radio beluistert, of in onze talloze vertegenwoordigingen 
hoort spreken, kan toch niet aannemen dat deze hulpeloze mensen 
als kind reeds zo slecht spraken. 
Deze verwoestende invloed van het schrift op het spreken is daarom 
zo groot, doordat op onze lagere scholen met het leren van lezen en 
schrijven terstond het verder leren van het spreken ophoudt. 
Wij moeten er steeds aan blijven denken dat het schrift de spraak 
moet dienen en niet omgekeerd. 
Een ander punt, dat hier naar voren moet worden gebracht is, dat 
wij ons moeten afvragen langs welke weg het schrijven zich oor
spronkelijk heeft ontwikkeld en wij dienen daarbij in het oog te hou
den dat deze weg bij het schrijfonderricht op de scholen volkomen 
wordt overgeslagen. 
Wie de grottekeningen uit de IJs-tijd ziet en daaraan de kracht en 
beweeglijkheid van een opgejaagd dier kan beleven, de machtige 
rust van het liggen, het rithme van een reeks zwemmende herten of de 
angst van een omziend dier, staat tegenover de eerste manifestaties 
van een onnoemelijke reeks afbeeldingen, door alle eeuwen heen 
vervaardigd, waarin de niet lezende mens zijn belevingen neerlegde 
en aan anderen meedeelde. 
De rotstekeningen in de Sahara, de egyptische wandschilderingen, 
de gebeeldhouwde tempelwanden in het verre oosten en de fresco's 
uit de middeleeuwen, die de bijbel van het volk werden genoemd, 
zijn allen verhalend. 
De analphabète mens bezag deze schilderende beschrijvingen van 
situaties, die niet waren gebonden aan vaststaand spraakgebruik 
noch aan taalgrenzen en ieder die ze gezien had, kon aan anderen 
vertellen wat hij gezien had op zijn eigen manier. 
De enige rest hiervan bij onze kinderen is het plaatjes kijken. 
Het eerste schrift was dan ook zuiver situatief tekenschrift. 
Zo waren de zeer natuurgetrouwe oudste hieroglyphen in zekere zin 
dubbelzinnig: zij stelden de toeschouwer tegenover de hem aanzien
de uil, een dreigende gier, een opvliegende watervogel, een onhandig 
kuiken of een bloem, waarbij zich echter tevens de naam, dus de 
secondaire woordgestalte opdrong. Deze namen waren zeer eenvou
dig. M is uil, A is gier, F is adder, J is rietpluim, W is kuiken. 
Wie nu voor zulke teksten staat, kleurrijk op een wand aangebracht, 
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heeft de beleving dat hij, terwijl hij de wijze blik van de uil, de on
nozelheid van het kuiken, of de beweging van de opvliegende vogel 
ervaart, in zijn hoofd fluisteringen hoort: M - A - F - J - S 
dit nu is de dageraad van het lezen : de beschouwer hoort geluiden. 
In de ontwikkeling van de mens is het schrijven lang voorafgegaan 
aan het lezen: wie een hieroglyphentekst schrijft kan zeggen dat hij 
werkelijk schrijft. Wie echter een hieroglyphentekst leest kan niet 
zeggen dat hij werkelijk leest. 
De schrijver van de hieroglyphentekst weet precies wat hij schrijft, 
volkomen 'eindeutig' schrijft hij de phonemen neer die hij wil. 
Wie de tekst leest moet echter uit het gehele verband zeer vaak kie
zen welk phoneem hij zal moeten horen. 
Wij kunnen gerust zeggen dat de werkelijke functie van lezen zich 
pas ontwikkeld heeft tegelijk met het zuiver letterschrift. 
Dit betekent dat bij dit spellend lezen de schrijvende hand, die ont
ledend de uitgesproken klanken in volgorde neerschreef, door de 
lezende blik in het spoor van het schrift wordt gevolgd. 
Als wij deze ontwikkelingsgang van de mens tot schrijven en lezen 
bezien, is het duidelijk dat de beleving van het zijn in de wereld en 
van de relatie tot de dingen, die het aanzien gaf aan de primaire 
woordgestalte, het eerste is geweest wat werd getekend en neerge
schreven. Wij horen dan ook geen gesproken taal bij het zien daar
van: slechts geleidelijk maakt een mondelinge beschrijving van wat 
wij zien plaats voor klanken en woorden die door het geschrevene 
worden beduid. 
Voor zien en daarna in eigen taal beschrijven, komt in de plaats 
horen wat men ziet en het begrijpen van het gehoorde. 
Juist dit begrijpen van het gehoorde is alleen mogelijk, doordat de 
lezer de spraakbewegingsbeelden bezit en over de primaire woord-
gestalten beschikt. 
Bij het leren, zoals dit op onze scholen gebeurt, wordt de ontwikke
lingsgang via het situatieve tekenschrift, evenals de ontwikkeling 
van het vage phoneem naar het semantische woord als voltooid ver
ondersteld. 
Bij dit leren wordt direct gebruik gemaakt van woorden met seman
tisch karakter en wordt terstond van het begin afgespeld èn spellend 
geschreven en gelezen. 
Door dit spellen is er geen sprake van dat het schrijven als beteke
nende functie vooraf gaat of is gegaan aan het lezen. 
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Het is zonder enige twijfel dat de meeste leerplichtig wordende kin
deren in hun ontwikkeling niet voldoende gevorderd zijn om de van 
hen geeiste prestaties te kunnen leveren. Vele van deze kinderen zijn 
nog niet gekomen tot de vervanging van het vage phoneem door het 
semantische woord, terwijl hun primaire woorgestalten zeer gebrek
kig zijn. Bovendien zijn er ook velen, waarbij het spraakbewegings-
beeld totaal onvoldoende is ontwikkeld om voor spelling in aan
merking te kunnen komen. 
Wanneer deze kinderen bovendien nog moeilijkheden hebben door 
aandachtstoornissen of door geestelijke vermoeibaarheid en emotio
nele labiliteit, zien wij dat onze methode om met spellend schrijven 
en tegelijk met spellend lezen het leerproces te beginnen, niet alleen 
onbruikbaar blijkt, maar vaak ook een verwoestende invloed heeft 
op wat reeds tot ontwikkeling kwam. 
Men heeft gemeend hierin tegemoet te kunnen komen met globale 
leermethoden, welke echter - indien er nog geen primaire woordge
stalte bestaat en het spraakbewegingsbeeld onvolkomen is - geen 
enkel effect kunnen sorteren. 
Het is zonder twijfel dat men deze kinderen slechts kan helpen door 
het de normale ontwikkelingsgang van situatie naar phoneem en 
van de vereniging van primaire woordgestalte met de secundaire 
woordgestalte te doen doormaken. 
Hierbij moet het begrijpen van verhalende situatieve tekeningen, 
welke in woorden worden beschreven en vertaald een inleiding zijn 
tot het leren schrijven en lezen, vervolgens moet op de eerste plaats 
het spreken met correcte articulatie worden geleerd en daarna pas 
het spellend schrijven en lezen. 
De egyptische hieroglyphen hebben in het eerste begin het karakter 
gedragen van de rebus, waarbij bijvoorbeeld voor onze taal het 
woord 'slapen' zou kunnen worden geschreven met de afbeelding 
van een krop sla en van een kroontjespen. Dit rebuskarakter in het 
gebruik van de hieroglyphen is nooit geheel verloren gegaan. Gelei
delijk ontwikkelde zich een aantal monolitterale tekens, zoals de 
mond voor R, de uil voor M ; deze monolitterale tekens konden ook 
worden gebruikt niet om de letter of klank maar om het afgebeelde 
ding te beduiden; in dat geval werd onder de hieroglyph een verti
caal streepje gezet. Tenslotte ontwikkelde zich bilitterale en trilitte-
rale tekens. Als voorbeeld van een bilitteraal teken wil ik het volgen
de aanhalen: de letter of klank J was de rietpluim, het meervoud 
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werd aangegeven door de klank W, het kuiken, het woord JW, dat 
dus rietstengels betekende, werd dus geschreven met een rietpluim 
en een kuiken. 
Bij het bouwen werden rond een stok gebundele rietstengels ge
bruikt als kolom. Ook deze kolom heette JW en werd naderhand ge
bruikt als een bilitteraal voor dit phoneem. 
Verder waren er talloze hieroglyphen die een idiographische bete
kenis bleven behouden, zoals de papyrusrol om aan te duiden dat 
iets geschreven was of in abstracte zin werd bedoeld, het schrijfma
teriaal om aan te duiden dat het betreffende woord zich betrok op 
schrijven of schilderen, een manne- of vrouwefiguurtje om aan te 
duiden dat het woord een persoonsnaam betrof. 
Als wij dit ingewikkelde systeem van schrijven beschouwen, wordt 
het duidelijk dat er een geleidelijke overgang heeft bestaan in de 
ontwikkeling die voerde van het beleven ener uitgebeelde situatie 
naar het horen van klanken en tenslotte tot het zien van lettertekens. 
Men mag dus zeker niet zeggen dat het lezen van een hieroglyphen-
tekst overeenkomt met ons lezen. 
Wij moeten wel bedenken dat spreken berust op een rhapsodisch 
verlopend bewegingspatroon, zodat een geschreven tekst enige 
steunpunten kan bieden in de vorm van slechts enkele naar voren 
springende spraakbewegingsfiguren of klanken, die de lezer als het 
ware automatisch de daarop passende rhapsodische spraakbewe-
gingen doet beleven. 
Voorbeelden hiervan zijn onder anderen in het Latijn samentrek
kingen als ma voor Maria, of afkortingen als O.P.N. - ora pro nobis. 
Het spreekt vanzelf dat een dergelijk mechanisme voor de contem
poraine Egyptenaar het lezen der teksten vergemakkelijkte. 
De functie van lezen zoals wij die kennen kan zich pas ontwikkeld 
hebben tegelijk met het zuivere letterschrift. Dit zuiver letterschrift 
heeft de verdienste de secundaire woordgestalte te analyseren, waar
door het lezen steeds een spellend karakter blijft dragen. Ons schrift 
echter kent twee geheel verschillende vormen van lezen, namelijk 
het lezen van een lettertekst, dus drukwerk of machineschrift en het 
lezen van handschrift. 
De aphaticus, die door middel van een schrijfbeweging zijn woord-
vinding bevordert, zal een handschrift veel gemakkelijker lezen dan 
een lettertekst die hij immers steeds moet spellen en waarvan ver
schillende patiënten mij zeiden dat dit zo moeilijk was 'want het is 
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een ketting en geen beweging.' 
Bij het lezen van een handschrift volgt de lezende blik het door de 
schrijvende hand nagelaten spoor en blijven de spraakbewegings-
belevingen en klankbelevingen aan handbewegingsbelevingen ge
bonden. 
Door ieder van ons worden woorden als plompverloren, wereldzee 
en utopie zonder meer als een handbeweging gereproduceerd, indien 
dan echter iemand vraagt 'hoe schrijf je dat?', dan moet men het 
vóór spellen, waarbij wij allen terstond de beleving krijgen met druk-
letters te doen te hebben. Vele van ons, die ineens zich niet meer 
kunnen herinneren hoe de juiste spelling van een woord is, schrijven 
dit woord, niet spellend, neer in een vlotte handbeweging en weten 
dan pas de juiste spelling. Wie zich de moeite doet het hieratisch 
schrift te bestuderen, waarbij de hieroglyphen door een vlot schrij
vende hand zijn vervormd, krijgt de ervaring steeds handbewegings
belevingen te krijgen en naarmate hij deze handbewegingsbelevingen 
ontwikkelt, zal hij steeds vlotter zulk een handschrift kunnen lezen. 
Wie een lettertekst leest hoort klank èn krijgt spraakbewegingsbe-
levingen, wie een handschrift leest krijgt bovendien handbewegings
belevingen. Waar nu de hand de relatie tot stand heeft gebracht en 
de primaire woordgestalten tot leven heeft gebracht, spreekt het 
vanzelf, dat de schrijfbeweging van de hand evenals de spraakbewe-
ging van de mond steeds een intieme relatie blijft uitdrukken en spe
ciaal adectueuze woorden kunnen met alfectbeleving gezegd en 
neergeschreven worden, zij verliezen aan affectbelading, zodra men 
ze spelt of op de schrijfmachine tikt. 
Schrift is evenals de spraak nog altijd een gebaar, een beweging, 
waarbij ons gehele lichaam is betrokken. 
In de volgende paragrafen zullen nog belangrijke aspecten van lezen 
en schrijven aan de orde komen, die volgen uit het feit dat schrijven 
éénhandig geschiedt. Deze eenhandigheid kan namelijk slechts tot 
stand komen door de ontwikkeling van de lateralisatie en de domi
nantie, terwijl ook de ontwikkeling van de duimoppositie een be
langrijke rol speelt. 
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§ 7. Symmetrie en asymmetrie 

De titel van deze paragraaf is in zoverre misleidend, dat zij een zeer 
ingewikkelde ontwikkelingsgang simplistisch aanduidt. 
Het onderwerp dat wij thans gaan behandelen betreft de psycho-
motore ontwikkeling van de handfuncties tot het stadium dat be
reikt moet zijn, wil een normale dominantie-ontwikkeling mogelijk 
worden. 
In deze ontwikkeling verlopen twee processen min of meer parallel, 
en wel: 
1. de ontwikkeling van de lateralisatie en dus, wat in par. 2 reeds 

werd ingeleid, tot eenhandigheid. 
Het eindpunt van deze ontwikkeling is de oppositie van de duim, 
die in par. 10 zal worden behandeld. 

2. De ontwikkeling van de slurfmotoriek, die berust op links-rechts-
antagonisme, naar de symmetrische motoriek, die berust op dor-
soventraal antagonisme, waarbij vooral in aanmerking moet 
worden genomen de ontwikkeling van de informatie ten gevolge 
van de symmetrische motoriek. 

Wat nu de lateralisatie betreft, deze is afhankelijk van zeer veel om
standigheden, die we kunnen indelen in bevorderende en remmende 
factoren. 
Wij zullen beginnen met die invloeden te bespreken, die de laterali
satie bevorderen. 
Ten eerste is het mogelijk, dat er een verschil bestaat in dispositie 
tussen de linker lichaamshelft met de rechter hemisfeer en de rechter 
lichaamshelft met de linker hemisfeer. 
Dit verschil kan aangeboren of verkregen zijn, waarbij we, wat dat 
verkrijgen betreft, niet alleen moeten denken aan defectuositeit ten 
gevolge van ziekte of letsel in hersen- of lichaamshelft, doch ook 
aan wantrouwen of taboe-belevingen ten opzichte van een lichaams
helft, of zelfs aan het fixeren van één hand in een primitief stadium 
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van proprioceptisch- en oraal lustbeleven. 
Voorbeelden van deze laatsten zijn: 
Het wantrouwen van de arm, die lang in het gips heeft gezeten; wat 
taboe betreft, deze is een moderne versie van een onreine hand en 
tenslotte het fixeren van een hand door excessief en geretardeerd 
zuigen op duim en vingers, waardoor deze hand niet of weinig wordt 
betrokken in relaties met de buitenwereld. 
Indien wij nu de mensen zouden verdelen naar graden van disposi-
tieverschil met als uitersten een maximale predispositie voor rechts-
handigheid en een maximale dispositie voor linkshandigheid en ver
volgens de aantallen zouden uiteenzetten in een curve, spreekt het 
vanzelf, dat we een toevalscurve volgens Gauss zouden moeten ver
wachten. 
Ieder van ons echter weet, dat zulk een curve in werkelijkheid zeker 
geen toevalscurve zal zijn en dat deze een belangrijke verschuiving 
naar rechts zal vertonen (zie fig. 1). 

R hemisfeer- - - - — --L, hemisfeer 
Lcresie 1 ^ Í Laesie 
Proces J 1 Proces 

« г; / \ η л 
9 , tj / \ о 

ι I . i ! 
CL a> 

1 0 TI 
tu a> 

L hand R hand 
Letsel Ί _ > > ^ Í Letsel 
Taboe J fig. I l Taboe 

Bij een niet-gepubliceerd onderzoek van Dr. J. W. H. M. Rutten 
naar de statistische verdeling der tekenen van links- en rechtshan-
digheid bij schoolbevolkingen bleek, dat bij het ouder worden van 
normale kinderen deze curve steeds minder het karakter van een 
toevalscurve krijgt en dat bij debiele kinderen de verschuiving van 
de toevalskromme naar rechts in belangrijke mate vertraagd is. 
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Wij moeten dus aannemen, dat er een exogene factor bestaat, die 
niet alleen de lateralisatie bevordert, maar bovendien een homo
nieme lateralisatie in de hand werkt. 
Van deze exogene lateralisatie-bevorderende factoren werd er reeds 
een besproken in par. 2, namelijk het feit, dat de twee handen, die 
de belevingsrelatie met de buitenwereld tot stand brengen, verschil
lend beleefd worden ten gevolge van asymmetrie van de buitenwe
reld. 
Een tweede belangrijke factor is de samenwerking der handen, waar
bij deze een verschil in vaardigheid ontwikkelen. 
Immers, bij talloze handelingen, die voortdurend in snel tempo on
der samenwerking der handen worden verricht, ontwikkelt zich 
noodzakelijkerwijze een groot verschil in vaardigheid, bijvoorbeeld 
aardappelen schillen, breien, weven, maaien, vlechten en alle werk
zaamheden, waarbij de efficiëntie vaardigheid vereist. 
Een derde factor is de samenwerking tussen mensen en deze factor 
werkt bovendien een homonieme lateralisatie in de hand. Wij den
ken hier aan het strijden in slagorde, waarbij allen het schild links 
en het zwaard rechts moeten hanteren. Verder aan het doorgeven 
van emmers in een rij, het werken met de sikkel van mannen die al
len in dezelfde richting gaan bij het oogsten. 
Bij de overweging van deze lateralisatie-bevorderende factoren is 
het noodzakelijk er de aandacht op te vestigen, dat er geen enkele 
reden bestaat om van rechts of linkshandigheid te spreken : 
Is de hand die het schild voert minder vaardig dan die het zwaard 
heft? Is de hand die de aardappel draait minder vaardig dan de schil
lende hand? 

Toch zeggen we : hij schilt rechts of het is een rechtshändig zwaard
vechter. Dit laatste berust op de onmiddellijke doelstelling der han
delingen. En we zouden hieruit moeten concluderen, dat een van 
onze handen beleefd wordt als doelgericht. De boogschutter, die 
rechtshändig is, mikt met zijn rechter oog langs de pijl, die zijn 
rechterhand vasthoudt. 
In een gezelschap werd als voorbeeld van rechtshandigheid genoemd 
het schudden van de kolenkit aan het onderste handvat met de 
rechterhand. Een groot aantal van de aanwezigen deed dit met de 
rechter hand aan het bovenste handvat en achtte zichzelf ook rechts
händig bij deze handeling. 
De eerste groep beleefde als doel het schudden, de tweede groep be-
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leefde als doel het richten. Grijpen, aangeven en nemen, evenals wij
zen zijn doelgerichte handelingen en het wezen van de lateralisatie 
is, dat men de ene hand beleeft als de uitvoerder van een doel en de 
ander niet of minder. 
Tenslotte is er nog een lateralisatie bevorderende factor te vinden 
in de mechanisatie van onze samenleving: de rechter kraan is koud, 
de linker warm; alle kranen draaien dezelfde kant uit, evenals de 
schroeven en de kurketrekkers. Alle kleermakersscharen zijn ge
maakt voor de rechterhand. Ook in het verkeer bestaat eenzinnig-
heid en wat dit laatste betreft hoeft men slechts te denken aan het 
grotestadskind, dat bij oversteken naar de gevaarzijde links moet 
kijken, om te beseiïen welke vitale belangen aan homonieme late
ralisatie ten grondslag liggen. 
Hier dringt zich de vraag op, vanwaar de rechtshandigheid is geko
men en waarom de homonieme laterhsatie niet links is geworden. 
Naar onze mening moet de verklaring hiervoor gezocht worden m 
de op magische belevingen berustende onreinheid van de linker 
hand, waarvan wij de oorzaken niet meer kunnen nagaan en welke 
in hoge mate bestond bij de volkeren, die de eerste sedentaire be
schavingen en het eerste schrift hebben voortgebracht, te beginnen 
bij de Soemeriërs en de Egyptenaren. De Assyriers, de Babyloniërs, 
de Phoeniciêrs, de Kanaàmeten, Israëlieten en Perzen kenden allen 
de onreine hand; zij schreven met de reine rechterhand. En hun 
schrift is van hen tot andere volkeren gekomen, waarbij men dient 
te overwegen, dat schrijven oorspronkelijk plechtige en gewijde 
doelstellingen had. 
Ook onze cultuur vertoont nog reminiscenties aan de reinheid van 
de rechterhand of de rechterzijde: 'het mooie handje, 'de engelbe
waarder rechts'; dat dit uit het Oosten komt is zeker. Men denke 
slechts aan de 'goede moordenaar rechts' en 'zittende ter rechter
hand Gods.' 
Ook in de taalbeleving vinden wij dit terug: in het engels 'the left 
side' letterlijk 'de verwaarloosde zijde'; in het frans: 'gaucherie = 
lompheid. Rechts betekent in verschillende talen handig, goed en 
juist. Links betekent onhandig, lomp, duister. 
Dit alles wijst naar de oorsprong van de preferentie voor rechts in 
een zeer oude magische beleving van rem en onrein. 
Wat betreft de factoren, die de lateralisatie remmen, dit kunnen zijn : 
1. Een tegenstelling tussen laterahsatie-aanleg en de factoren die 
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lateralisatie bevorderen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn de volgen
de gevallen: een kind dat stamt uit de groep, die in de curve van 
Gauss uiterst links ligt en dat daarentegen in de huidige maat
schappij exogeen tot rechtszijdige lateralisatie wordt gedwongen. 
Of een kind dat stamt uit de uiterst rechtse groep en door taboe 
op of wantrouwen in de rechter lichaamshelft gedwongen wordt 
tot linkszijdige lateralisatie. 

2. Kinderen, die een stoornis ontwikkelen in de hemisfeer, behoren
de bij de lichaamshelft die tot spontane lateralisatie neigt. Hier
van zijn voorbeelden: een zich ontwikkelende atrophia cerebri 
of een zich ontwikkelende epileptische activiteit. 

3. Een zich ontwikkelende stoornis in de hersenhelft of in de li
chaamshelft, die exogeen tot lateralisatie wordt gedwongen bij 
kinderen, die in de curve van Gauss in de middengroep behoren. 

Thans moeten wij bespreken de overgang van slurfmotoriek tot 
symmetrische motoriek en de betekenis daarvan. 
Bij de kleuter zien we nog duidelijke resten van slurfmotoriek, bij
voorbeeld bij een onderzoek van de diadochokinesis, bij de knijp-
proef, waar de andere hand in medebeweging geëxtendeerd en ge
spreid wordt en bij de zogenaamde psychodominantie-tests, zoals 
deze besproken worden in par. 2 van het tweede deel. 
Geleidelijk aan verdwijnt deze slurfmotoriek om plaats te maken 
voor zuiver symmetrische motoriek. 
Het eigenaardige van de symmetrische motoriek is, dat zij berusten 
moet op bewegingen in beide romphelften, die elkanders spiegel
beeld zijn en in die zin volslagen identiek. 
Dit veronderstelt dus dat via de balk de hersenschors van beide he
misferen functioneel volkomen identiek aan elkander worden geor
ganiseerd. De vraag is nu waarom dit gebeurt en wat deze spiegel
beeld-organisatie in de hand werkt. 
Als wij ons gaan afvragen wat deze identieke organisatie in de hand 
werkt, dan zullen we op de eerste plaats moeten gaan zoeken naar 
een sensomotorische structuur, welke van de beginne afeen beroep 
doet op beide hemisferen tegelijk en tevens beide hemisferen tegelijk 
informeert. Alleen bij de mens en de apen zijn de ogen beide zo naar 
voren gericht dat convergentie mogelijk is. Deze convergentie nu 
kan alleen geschieden doordat van beide hemisferen een identieke 
impuls uitgaat, terwijl deze functie aanleiding moet geven tot iden
tieke informatie, eveneens in beide hemisferen. 
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Ook indien slechts één hand in het gezichtsveld wordt bewogen, 
waarbij slechts een hemisfeer is betrokken, zal de symmetrische 
functie van de convergerende blik in beide hersenhelften, bij het 
volgen der bewegingen van die hand, identieke informatie geven. 
De convergentie maakt mogelijk, dat op de eerste plaats in de occi
pitale velden een symmetrische organisatie plaats heeft, welke op 
den duur, doordat de convergentie gebonden is aan iedere beweging 
der handen en aan iedere relatie die de handen met de dingen in de 
buitenwereld tot stand brengt, alle schorsvelden die in de betreffen
de sensomotorische structuren zijn betrokken in een symmetrische 
organisatie betrekt, waardoor tenslotte ieder gebeuren in één romp-
helft weerspiegeld wordt in de hersenschors van de andere romp
helft. 
Wij moeten dus aanemen dat de convergentie een grote katalyse
rende functie heeft bij de ontwikkeling van de symmetrische moto
riek. 
Wij kunnen dus verwachten dat bij belangrijke congenitale conver
gentiestoornis en bij congenitale of vroeg verkregen blindheid de 
symmetrische motoriek zich spontaan langzamer zal ontwikkelen, 
terwijl deze ontwikkeling in belangrijke mate zal afhangen van de 
symmetrische benadering, die het kind zal ondervinden door ande
ren en door identificatie met de symmetrische bewegingen van soort
genoten. 
Wij zien dan ook het blinde kind niet als een kind dat blindemanne-
tje speelt met twee handen voor zich uittasten, maar steeds zijde
lings met een hand tasten. 
De betekenis van de symmetrische motoriek is, zoals reeds bespro
ken werd in de algemene beschouwing, par. 1, ten eerste het tot 
stand komen van een expansieve en restrictieve ruimte-beleving. 
Ten tweede, en dit is van groot belang, is de symmetrische psycho-
motoriek in hoge mate expressief, terwijl ze bovendien een veel in
tiemere en letterlijk veelzijdiger relatie met de buitenwereld tot 
stand brengt dan de slurfmotoriek mogelijk maakt. 
Wat dit tweede punt betreft, kunnen wij als voorbeeld aanhalen, 
dat het symmetrische gebaar, waarbij men de ander met beide han
den op de schouders toespreekt of met beide handen de hand schudt, 
veel expressiever is en ook als een sterkere affectuiting beleefd wordt, 
dan indien met hetzelfde met één hand zou doen. 
Wie de Opwekking van Lazarus' van Vincent van Gogh kent, waar 
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de voorhang met twee handen opengerukt wordt, stelle zich de ver
arming van dit gebaar voor, indien het met één hand geschiedde. 
Wie een porte-brisée met twee handen openschuift, is gedwongen 
naar voren te treden, terwijl de gewone enkele deur, die met één 
hand geopend wordt, eigenlijk een glip- en gluurapparaat is. 
De symmetrische expressie, waarvan de omhelzing het sterkste voor
beeld is, wordt zeer affectief beleefd en beantwoord. En het spreekt 
vanzelf, dat de eenhandige expressie minder affectief wordt beleefd 
en dienovereenkomstig een veel armer antwoord krijgt. 
Uit een en ander volgt, dat de symmetrische motoriek niet alleen het 
uitdrukkingsvermogen verrijkt, maar ook door de verkregen beant
woording de rijkdom van de affectieve intersubjectieve relaties tot 
stand brengt en tenslotte een intense intieme relatiebeleving met de 
dingen uit de buitenwereld te weeg brengt. 
Wij moeten dus verwachten, dat bij een uitblijven of te vroeg af
breken van de periode der symmetrische motoriek - het laatste kan 
optreden bij te vroege lateralisatie - het gevolg zal zijn een tekort 
aan uitdrukkingsvermogen, gevoelsarmoede en een gebrekkige ont
wikkeling van de primaire woordgestalten. 
Uiteraard zullen zich reeds in de symmetrische periode lateralisatie-
tendenzen doen gelden door de samenwerking met anderen en door 
aanpassing aan de mechanisatie, terwijl het mogelijk is, dat ook 
reeds door pedagogisch ingrijpen een verschil in beleving der beide 
handen gaat optreden. 
De snelheid van deze lateralisatie hangt af van het feit, of de latera
li satietendens al of niet overeenkomt met de aanleg van het kind, -
waaruit volgt, dat in het algemeen lateralisatie bij linkshandige kin
deren laat optreedt - en van het feit, dat lateralisatie al of niet in 
sterke mate van buitenaf wordt opgedrongen, of door een stoornis 
of letsel noodzakelijk wordt. 
Waar een te vroege lateralisatie met uitblijven of te vroeg afbreken 
van een symmetrische motoriek bovengeschetste stoornissen kan 
veroorzaken, zal een te late lateralisatie oorzaak zijn van een te 
langdurige symmetrische periode, welke ook tot speciale stoornissen 
aanleiding kan geven. 
Alvorens op deze stoornissen nader in te gaan, is het noodzakelijk 
de karakteristiek van de spiegelbeeldbeweging der twee handen in 
de symmetrische motoriek te beschrijven. 
Als ik mijn handen met gespreide vingers tegen elkander houd, be-
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leef ik ze als volkomen gelijk. Als ik er daarna symmetrische bewe
gingen mee ga maken los van elkander, heb ik ook de beleving, dat 
beide handen precies hetzelfde doen. Als ik nu vervolgens mijn bei
de handen met gespreide vingers voor mij op het tafelblad leg, is het 
evident, dat ze verschillend zijn, welk verschil nog meer in het oog 
springt als ik de ene hand op de rug van de andere leg. Zodra ik nu 
mijn handen weer van het tafelblad neem en ze symmetrisch beweeg, 
beleef ik ze als functioneel gelijk. 
Indien ik twee kopjes voor mij op tafel heb staan, het linkse met het 
oor naar links en het rechtse met het oor naar rechts en het linker 
kopje met de linker hand en het rechter met de rechterhand aanvat, 
dan beleef ik de functie en het bewegingsbeeld van beide handen als 
volkomen gelijk en daardoor ook mijn bewegingsrelatie met de 
kopjes als beiderzijds gelijk. Indien ik vervolgens met een hand eerst 
het rechter en dan het linker kopje wil aanpakken, dan is mijn be
wegingsrelatie tot beide kopjes geheel verschillend. Als ik mij nu 
voorstel een glazen wand met in het midden een deuropening waar
voor ik sta en in beide handen een stuk zeep zou hebben, dan kan ik 
met een symmetrische beweging van beide handen een woord schrij
ven met de linker hand links van de deuropening en met de rechter 
rechts van de deuropening en zal daarbij dus spiegelbeeldbewegin
gen maken, waardoor de beide woorden elkanders spiegelbeeld zul
len zijn. 
Ik zal het rechter woord kunnen lezen, het linker niet. Ga ik nu door 
de deuropening en keer ik mij om, dan zal ik weer het rechter woord 
kunnen lezen, het linker niet, doch ik kan thans lezen het woord dat 
mijn linker hand geschreven heeft. Dit betekent dat het spoor van 
een handbeweging slechts intelligibel is, indien ik het bezie en beleef 
van het begin naar het einde in de richting, waarin de hand zich be
wogen heeft en dat bovendien, waar het schriftbewegingen betreft, 
alleen het spoor van de bewegingen van de schrijvende hand de zin
volheid van schrift bezit. 
Dit laatste nu betekent, dat de lezende blik het spoor van de schrijf
beweging enkel heeft leren volgen als een beweging van de schrij
vende hand, waarbij de aan de symmetrische motoriek eigen spie
gelbeeld-belevingen van de andere hand geheel als zonder betekenis 
moeten worden beleefd. Dit nu geldt niet alleen voor schrift, doch 
evengoed voor cijferen, voor tellen en dus - want dat is het wezen 
van het tellen - voor het vaststellen ener volgorde. 
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Bij een kind dat in de ontwikkeling van de lateralisatie is gestoord 
en dus nog in de beleving van de functionele identiteit in spiegel
beeld der beide handen verkeert, zien wij de volgende stoornissen: 
De b en de d worden verwisseld, doordat deze twee letters in blok-
schrift, als ik de ene met de linker en de ander met de rechter hand 
of de ene met de blik als een beweging van de linker en de ander als 
beweging van de rechterhand wordt gevolgd, deze beiden als spoor 
van een identieke functionele beweging worden beleefd. 
Om dezelfde reden worden getallen als 12 en 21 verwisseld en indien 
een sommetje geschreven wordt als 12 + 21 = ... is de uitkomst 
voor deze kinderen steeds 42 of 24 terwijl zij bovendien het getal 42 
vierentwintig zullen noemen en andersom. 
Bij schrijven en lezen vertonen deze kinderen metathesen, zinloze 
volgorde van letters en wat lezen betreft de neiging om zowel van 
links naar rechts als van rechts naar links te lezen. Een fraai voor
beeld van het laatste is het woord: OPDOOI, dat gelezen werd als: 
'ophonderd': het woord 'op' van links naar rechts en het cijfer hon
derd van rechts naar links gelezen. 
Bij het leggen van woorden vooral, ziet men hen volkomen in spie
gelbeeld leggen. 
Volgorde kunnen deze kinderen niet onthouden. Hierdoor zijn ze 
slordig en kunnen niets vinden. 
Links en rechts, oost en west, worden verwisseld, terwijl de land
kaart voor hen totaal onbegrijpelijk blijft. 
Tenslotte ontwikkelen deze kinderen een afkeer voor lezen en schrij
ven. Ze schieten blijvend tekort in woordanalyse, in parate kennis 
en in het beschrijven van handelingen, waardoor hun kennis en in
zicht in processen in hoge mate gebrekkig blijft. 
Een merkwaardigheid is, dat in lichtere gevallen deze kinderen op 
den duur moeilijke samengestelde woorden, door middel van moei
zame analyse, beter kunnen lezen en schrijven dan eenvoudige korte 
woorden, waarbij immers de impuls tot analyse ontbreekt. 
Een andere merkwaardigheid is, dat in het algemeen het rekenen 
duidelijk minder gestoord is dan lezen en schrijven, wat mogelijk 
het gevolg is van het feit, dat in de lagere klassen hoofdrekenen en 
verbaal van buiten leren der tafels de hoofdrol spelen bij het reken
onderwijs. Wij zien dan ook eerst de rekenstoornissen optreden, zo
dra de redactiesommen aan bod komen. 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat een beginnende lateralisatie-
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ontwikkeling gestoord wordt door een zich ontwikkelende afwijking 
in de betreffende hemisfeer, een stoornis of letsel in de betreffende 
lichaamshelft of een zich ontwikkelend taboe op deze lichaamshelft. 
De gevolgen van zulk een stoornis in een zich ontwikkelende latera-
lisatie hangen af van het feit, of deze lateralisatie reeds plaats had 
voor de ontwikkeling van de symmetrie of na een periode van sym
metrie. De gevolgen van deze stoornissen zullen wij in par. 9, welke 
over de balkfunctie handelt, bespreken. 
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§ 8. Dominantie 

Het begrip dominantie dienen wij nauwkeurig te omschrijven. 
De eisen, die wij bij de bepaling van deze begripsomschrijving moe
ten stellen, zijn de volgende: 
1. Het begrip dominantie moet zo exact bepaald worden, dat het 

mogelijk wordt een eenzinnig gebruik van het woord dominantie 
te maken. 

2. De bepaling moet zo zijn, dat het verschijnsel der dominantie in 
het ontwikkelingsverloop, waardoor de hand haar voltooide sen-
somotorische betekenis krijgt, haar juiste plaats kan innemen. 

3. De bepaling moet zó zijn, dat het begrip dominante bruikbaar is 
om een inzicht te krijgen in de partiële defecten, waarbij lees- en 
schrijfstoornissen op de voorgrond treden en in de verschijnselen 
der aphasie. 

4. De bepaling dient het begrip dominantie bruikbaar te maken bij 
de behandeling van deze partieel defecte kinderen en van apha-
tische patiënten. 

Alvorens men het begrip dominantie wil gaan omschrijven, dienen 
wij enige aspecten van de dominantie te overwegen waarvoor het 
noodzakelijk is ons het volgende af te vragen : 
a. wat verstaan wij onder domineren in het algemeen; 
b. waaraan kennen wij dominantie toe; 
с aan welke voorwaarden moet worden voldaan wil zich dominan

tie kunnen ontwikkelen ; 
d. bestaan er graderingen der dominantie. 

ad. a. 
Onder domineren in het algemeen zal men moeten verstaan dat een 
functionerend orgaan of organisme de functies of wijze van functio
neren van een ander orgaan of organisme geheel of ten dele bepaalt. 
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ad. b. 
Wij zijn gewoon de dominantie toe te kennen aan één der cerebrale 
hemispheren over de ander en het is wel dienstig ons af te vragen in 
hoeverre dit juist is. 
Het is immers ontegenzeggelijk dat de hemispheer met de contra-
laterale lichaamshelft in het algemeen en de hand daarvan in het 
bijzonder een functionele eeneid vormt. 
In deze functionele eenheid nu is het de hand die in hoge mate bij
draagt tot de informatie, welke haar struktuur geeft aan de organi
satie van de hersenschors der hemispheer. 
Van de cerebrale functies hangt af het kennen, weten en willen van 
wat de hand doet, terwijl bovendien de beide lichaamshelften, voor 
wat deze specifiek cerebrale functies betreft, verenigd worden door 
middel van de grote cerebrale commissuren van het corpus callosum. 
Het is nu, dank zij deze commissuren, dat met name kennen, weten 
en willen van één hemispheer geheel of ten dele bepaald zouden 
kunnen worden door de andere hemispheer. 
Wij kennen dus dominantie toe aan een hemispheer voor wat betreft 
kennen, weten en willen. 
Wij hebben het kunnen met opzet hier niet vernoemd en dit dient 
toegelicht te worden. Wij mogen namelijk zeggen dat weten een be
levingsaspect is, dat min of meer eigen is aan een iedere cerebrale 
functie, die zich op corticaal niveau afspeelt. 
Van kennen mogen wij pas spreken als dit weten een herhaling van 
eenzelfde of soortgelijke functie betreft. 
Kennen is dus in wezen herkennen. 
Als ik Janssen zie voor de eerste keer, hebben alle cerebrale functies 
die door mijn sensomotorische relatie zich op corticaal niveau af
spelen, het aspect van weten. Als Pietersen mij later vraagt: 'Ken jij 
Janssen?' dan zal door het horen van deze naam een soortgelijk pa
troon van cerebrale functies op corticaal niveau dus een kenbeleving 
wekken, waardoor ik kan antwoorden: 'Ja, ik ken Janssen'. 
Willen drukt een zeer merkwaardige belevingsvorm uit van het ken
nen onzer sensomotorische structuren, in actu of niet in actu. 
Nemen wij als voorbeeld de sensomotorische structuur van lopen. 
Daarvan kan ik zeggen: 'Ik wil niet lopen' of 'Ik wil wel lopen'. 
Het is zelfs mogelijk dat men, na gelopen te hebben, zegt: 'Ik wilde 
niet lopen' of na niet gelopen te hebben 'Ik wilde wel lopen'. 
Wij kunnen dus zeggen dat willen moet betekenen de uitdrukking 
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van een beleving van het, al of niet, affectief gedisponeerd zijn ten 
opzichte van een gekende sensomotorische structuur, al of niet in 
actu. 
Als ik in een stoel zit en zeg: 'Ja, ik kan twee meter hoog springen' 
of 'Ik kan niet pianospelen, maar wel pingpongen'. 
Als ik tegenover een schutting sta en zeg: 'Daar kan ik overheen 
klimmen' of 'Daar kan ik niet overheen klimmen', wat druk ik dan 
met dit kunnen uit? Met dit kunnen druk ik uit, dat ik weet en her
ken de mogelijkheden van de relatie die mijn bewegend lichaam 
heeft met de geluiden, de bewegingen en de maten van de dingen en 
de mensen die mij omringen. 
Het komt hierop neer, dat wij met 'kunnen' uitdrukken de kennis 
van ons bewegend lichaamsschema. 
Dit geldt evenzeer voor de aphaticus die een woord wel weet, maar 
niet kan zeggen, als voor iemand met een perifere verlamming, die 
zich wel wil maar niet kan bewegen: het bewegend lichaamsschema 
is veranderd. 

ad. с 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten wij hier eerst een 
inzicht trachten te verkrijgen in het wezen der dominantie van een 
hemispheer. Als de lateralisatie zich op normale wijze heeft ontwik
keld waardoor één hand beleefd wordt als de doelgerichte en boven
dien werkelijk, door de oppositie-ontwikkeling van de duim, deze 
hand beide handen representeert, heeft zich reeds in zekere mate een 
ongelijke informatiemogelijkheid voor de cortex van beide hemis-
pheren ontwikkeld. 
Ten eerste is de affectieve dispositie tot de sensomotorische struc
turen van een hand geheel anders dan die van de andere hand. Dit 
wil dus zeggen dat het wilsaspect eigen aan de corticale functies in 
een hemispheer vaker en intensiever beleefd wordt dan in de andere. 
Ook zal de kennis van het bewegend lichaamsschema, dus het kun
nen, waar het de doelgerichte hand betreft, zich sterker ontwikke
len. Ten tweede zal de informatie welke door deze ene hand wordt 
verschaft veelzijdiger zijn en door herhaling meer ingeslepen wor
den, dan die van de andere hand. 
Ten derde zullen de secundaire woordgestalten zich in toenemende 
mate gaan binden aan de geleidelijk steeds vaker, voornamelijk door 
die ene hand in bewegende relatieervaren primaire woordgestalten. 
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Tenslotte zal het deze ene hand zijn die gaat schrijven. 
Dit schrijven betekent dat een handbeweging een klank en een 
spraakbewegingsbeeld gaat vertegenwoordigen. 
Bovendien wordt aan de handbeweging, evenals aan het spoor 
daarvan een blikbeweging gebonden, waardoor het geschreven 
woord, evenals het nog ongeschreven woord, behalve de secundaire-
ook de primaire woordgestalten vertegenwoordigt. 
Naarmate het lezen en schrijven zich ontwikkelt zal de woorden
schat zich met groter versnelling gaan uitbreiden, waarbij al deze 
nieuwe woorden, aanvankelijk door schrift en letterbeeld, worden 
gekend. Het gevolg is dat in de bij de schrijvende hand behorende 
hemispheer alle betreffende schorsvelden worden betrokken in de 
organisatie, waarin schrijven, lezen, spreken en horen, evenals de 
door de bewegende relatie van de gelateraliseerde hand gekende pri
maire woordgestalten worden verenigd. 
Deze vereniging, waardoor langs vele wegen de zeer complexe sen-
somotorische structuur van onze in beweging gekende relaties het 
aspect van weten, kennen en willen krijgt, heeft plaats in één hemis
feer. Het gevolg hiervan is dat de lezende en schrijvende mens het 
gebruik van de door hem gebruikte ontzaggelijke woordenschat als 
het ware in die hemispheer opstapelt en bovendien het gevaar loopt 
dat in de andere hemispheer de voordien verkregen organisatie, 
door gebrek aan beroep op diens corticale functies zich niet verder 
ontwikkelt ware het niet dat via de balk deze hemispheer mede be
trokken kan worden, zoals reeds in de betreffende paragraaf werd 
uiteengezet. 
Wil de bovenomschreven dominantie tot stand komen dan dient 
voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: 
1. een voldoende periode van symmetrische motoriek der beide 

handen moet zijn voorafgegaan; 
2. er moet zich een ongestoorde lateralisatie hebben ontwikkeld ; 
3. de balkfunctie moet zich op normale wijze hebben ontwikkeld; 
4. de oppositie van de duim moet tot stand zijn gekomen en daar

mede de echte eenhandigheid ; 
5. het schrijven moet geschieden met de gelateraliseerde hand. 

ad. d. 
Uit de aard der zaak kunnen wij verschillende geleidelijk in elkaar 
overgaande trappen van dominantie-ontwikkeling verwachten. 
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Het spreekt vanzelf dat wij hier spreken over normale dominantie 
en niet over ontwikkelingsstoornissen. 
Ik zou voorstellen om de, aan het schrijven voorafgaande bovenbe
schreven veelzijdiger en intensievere informatie van de bij de gela-
teraliseerde hand behorende hemispheer, het predominante stadium 
te noemen. 
Het woord dominantie zou ik dan willen reserveren voor de eenzij
dige organisatie der schorsvelden, die het gevolg is van het schrijven 
en lezen en die dus zich vooral uitstrekt tot alle functies die betrok
ken zijn bij taaibegrip en taalgebruik. 
De gradaties van deze ontwikkeling moeten in hoge mate afhangen 
van het gebruik dat men maakt van lezen en schrijven, terwijl bo
vendien deze dominantie bij die mensen, die hun balk door te ver 
doorgevoerde lateralisatie gebruiken als een commissuur met één
richtingsverkeer, een zeer sterke dominantie zullen ontwikkelen. Bij 
een cerebraal accident aan de dominante zijde zullen deze mensen 
grotere moeite hebben bij de revalidatie. 
Als wij nu onder dominantie uitsluitend willen verstaan het feit dat 
de organisatie der schorsvelden voor die sensomotorische functie's, 
welke betrokken zijn in taaibegrip en taalgebruik, in één hemisfeer 
plaats heeft, heeft dit de volgende consequenties. 
In de dominante hemisfeer vertegenwoordigt een handbeweging een 
klankbeleving, terwijl het spoor van een handbeweging hetzelfde 
doet. Dit betekent, dat een woord alleen in de dominante hemisfeer 
een zeer complex netwerk van sensomotorische structuren ten 
grondslag heeft gekregen. 
Wie een woord hoort of zegt, weet terstond hoe het geschreven 
wordt en hoe het geschreven is. 
Als ik iemand een lang woord voorzeg met de opdracht het in de 
lucht te schrijven en dan, als hij halverwege is, hem zeg plotseling 
op te houden, dan ziet hij de niet geschreven rest van het woord 
voor zich, maar bovendien heeft hij ook de voorstelling van dat
gene van wat het woord benoemde. 
Dit laatste nu betekent, dat het gehoorde woord in hem oproept de 
herkenning van zichzelf met het benoemde in een situatieve bele
ving. Als wij er over nadenken wat wij allemaal vertellen, dan komt 
het in wezen er op neer, dat wij de ander ons gedrag mededelen. 
Een zinnetje als 'ik ben in Parijs geweest' of 'ik denk dat het niet 
waar is' of 'die boom is groen' beduidt in wezen niets anders dan dat 
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ik mededeel hoe ik mijzelf beleef in een bepaalde situatie zijnde met 
de dingen van de buitenwereld. 
Spreken is dus op de eerste plaats een middel om mijn gedrag aan 
een ander mede te delen. Ik kan slechts spreken zolang ik mijn ge
drag met de dingen van de buitenwereld, door de kennis van mijn 
bewegend lichaamsschema weet. 
Zodra ik dit niet meer of slechts nog gebrekkig kan, ontstaat er een 
stoornis in het spreken. 
Wie mij de bovengenoemde zinnetjes heeft horen zeggen denkt: 'Hij 
is in Parijs geweest', 'hij gelooft niet dat het waar is', 'hij vindt, dat 
die boom groen is', dat wil dus zeggen, dat mijn toehoorder mijn 
gedrag kent, wat slechts mogelijk is doordat hij zijn eigen gedrag 
kennende, zich het mijne kan voorstellen door middel van identi
ficatie. 
Een aphasie moet dus in de eerste plaats berusten op een stoornis in 
de eigen gedragsbeleving, op een stoornis van de kennis van het be
wegend lichaamsschema in een situatieve relatie met de dingen. 
Het eerste wat dan ook nodig is bij een aphasie-behandeling is, dat 
men poogt te weten te komen wat voor gedragsbelevingen behou
den zijn gebleven. Alleen indien men de patient tot de herbeleving 
van zichzelf in zulk een situatie, welke in een groot netwerk van 
sensomotonsche structuren is vervat, kan terug voeren, is men m 
staat de woordvinding weer op te bouwen. 
Het leren opnieuw benoemen, het leren lezen of nazeggen is slechts 
zmlose dressuur. Het is zijn in de wereld rondwandelende projectie 
van zichzelf die wij moeten zoeken en bij de hand nemen en waar
mede wij moeten gaan rondwandelen, dat is wat de patient in staat 
zal stellen mij zijn gedrag mede te delen en zijn woorden te hervin
den. 
Als wij het zo bezien is dominantie een, door de schrijvende hand 
en de lezende blik, die de schrijvende hand vertegenwoordigt, ver
kregen economische efficiëntie, mogelijk gemaakt door de laterah-
satie en de eenhandigheid. Als iedere economische efficiëntie brengt 
deze een onvervangbaarheid teweeg van de daartoe gebruikte func-
tiemogelijkheden en is zij dus uitermate kwetsbaar door een acci
dent. 
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§ 9. De balkfunctie 

Wanneer een rechtshändige, met in iedere hand een stuk krijt, voor 
een schoolbord staat en beurtelings poogt eerst met de rechter hand 
van links naar rechts, dus in de normale schrijfrichting, en daarna 
met de linker hand van rechts naar links een woord te schrijven, bij
voorbeeld 'badkuip', dan zal hij bemerken, dat hij met zijn linker
hand onzeker is in het performeren van de draaiingen en de neiging 
heeft deze draaiingen te doen in de zin waarin eerst de rechter hand 
ze deed. Indien hij vervolgens met beide handen tegelijk, dat wil 
zeggen met de rechter hand in schrijfrichting en met de linker hand 
in spiegelbeeld daarvan, hetzelfde doet, bemerkt hij dat de linker 
hand geen ogenblik onzeker is. Bovendien valt het op, dat bij deze 
proef het handschrift van de linker hand de karaktereigenschappen 
van dat van de rechterhand vertoont, wat bij de eerste proef niet het 
geval was. 
Wij weten dat in het algemeen een balkletsel bij uitgesproken rechts
händigen een linkszijdige apraxie ten gevolge heeft. 
Deze feiten nu wijzen er op dat de linker hemisfeer bij rechtshändi
gen via de balkcommissuur een zeer merkwaardige organiserende 
invloed heeft op de functie's van de schorsvelden der rechter hemi
sfeer. Als nu een uitgesproken rechtshändige een aantal schrijfproef-
jes in de lucht schrijvend gaat doen, komt hij tot merkwaardige be
vindingen: 
1. Met de rechterhand een woord vormend in de schrijfrichting. 

Resultaat: Zonder enige moeite wordt een rhapsodische schrijf
beweging geperformeerd. 

2. Met de linker hand een woord vormend in de schrijfrichting. 
Resultaat : De proefpersoon bemerkt dat hij het hem bekende vi

suele woordbeeld tracht na te schrijven: de schrijfbeweging is 
niet rhapsodisch; het zijn handbewegingen die gezocht worden 
onder controle van de blikbeweging. 
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3. Met de rechter hand in spiegelbeeld. 
Resultaat: De proefpersoon bemerkt dat de rechter hand bijzon

dere moeite heeft om de correcte draaibewegingen te maken; 
de hand wil steeds van links naar rechts. 

4. Met de linker hand in spiegelbeeld. 
Resultaat: De proefpersoon bemerkt dat de hand meer neiging 

tot rhapsodische beweging vertoont en minder neiging tot in
correct draaien. 

5. Een stuk krijt met beide handen tegelijk vasthoudend in de lucht 
schrijvend in de schrijfrichting. 

Resultaat: De proefpersoon bemerkt dat hij hierin veel beter 
slaagt als hij alleen op zijn rechter hand let en dat hij, indien hij 
dit onvoldoende doet, neigt tot incorrect draaien in de zin van 
een spiegelbeeldbeweging. 

6. Een stuk krijt met beide handen tegelijk vasthoudend in de lucht 
schrijvend in Spiegelschrift. 

Resultaat: De proefpersoon bemerkt dat hij grote moeite heeft 
om alleen maar aan zijn linker hand te denken; hij heeft een 
sterke neiging tot incorrect draaien in de zin van een normale 
schrijibewegingsrichting. Er bestaat veel kans dat hij volslagen 
faalt. 

7. Met beide handen tegelijk in de lucht, de rechter hand in de 
schrijfrichting, de linker hand in spiegelbeeld (dus in centrifugale 
beweging ten opzichte van elkaar). 

Resultaat : De proefpersoon bemerkt dat de linker hand in een zo 
goed als rhapsodische beweging, weinig of geen neiging tot in
correct draaien vertoont. 

8. Met beide handen tegelijk in de lucht, de rechter hand in spiegel
beeld, de linker hand in schrijfrichting (dus in centripetale beweging 
ten opzichte van elkaar). 

Resultaat: Bij deze proef moet een kort woord genomen worden, 
omdat anders de handen elkander overlappen ; de proefpersoon 
bemerkt dat hij slechts met de grootste moeite erin slaagt een 
enkele correcte beweging te maken; hij weet niet op welke hand 
hij moet letten en faalt zo goed als zeker. 

Als wij nu deze resultaten bezien mogen wij de volgende conclusies 
trekken : 
Als de rechter hand werkelijk doelgericht is, kan de linker hand in 
een onnadenkend uitgevoerde spiegelbeeldbeweging zonder moeite 
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precies dezelfde beweging maken als de rechter hand, wanneer het 
gelijktijdig met beide handen geschiedt. 
Verder blijkt dat, als de rechter hand schrijfbewegingen maakt, de 
natuurlijke meebewegingen van de linker hand in spiegelbeeld optre
den. Uit het 6e proefje blijkt dat de doelgerichtheid van de rechter 
hand dominant is, terwijl uit het tweede proefje blijkt dat, indien de 
linker hand, niet in spiegelbeeld, de bewegingen van de rechter hand 
wil maken, zij deze moet zoeken onder controle van de blikbewe
ging, hetgeen betekent dat de linker hand geheel niet over de vaar
digheid van de rechter beschikt, tenzij in spiegelbeeldbeweging. 
Uit het 5e en 6e proefje blijkt tenslotte dat de slurfbeweging, berus
tende op links-rechts antagonisme, nauwelijks meer kon worden 
uitgevoerd, doordat de symmetrische spiegelbeeldbewegingen, be
rustend op dorsoventraal antagonisme, de doelgerichtheid van één 
hand doet domineren over de spiegelbeeldbewegingen van de andere 
hand. 
Naar aanleiding van het bovenstaande moeten wij vermoeden dat 
de balkfunctie een grote rol speelt in de ontwikkeling van de hand
vaardigheid, waardoor de hand, zowel links als rechts, haar gnos
tische en practische betekenis krijgt. 
Om ons een inzicht hierin te verschaffen is het noodzakelijk terug 
te komen op de samenwerking der handen. 
De meest intensieve vormen van de samenwerking der handen be
rusten overduidelijk op sensomotorische structuren eigen aan de 
slurfmotoriek. Voorbeelden hiervan zijn: draaien aan het auto
stuur, aardappelen schillen, handen wrijven, inhalen van een touw, 
uitwringen, deksel afschroeven en afdrogen van vaatwerk. 
Hiertegenover staan primitieve samenwerkingsvormen, die meest 
groffe motoriek betreffen en berusten op een samenwerking in sym
metrische motoriek. 
Als voorbeeld mogen wij noemen: wurggreep, trekken, heffen, til
len, afduwen en breken. 
Stellen wij ons thans een orkestdirigent voor: hij kan dirigeren met 
heen en weerzwaaiende bewegingen, waarbij het bovenlichaam wie
gende bewegingen maakt, alles pure slurfmotoriek. De toeschouwer 
beleeft dit als pathische bewegingen van de dirigent, terwijl de mu
ziek een duidelijk pathos overdraagt op de toehoorders. Vervolgens 
kan de dirigent ook met twee handen tegelijk volkomen symmetri
sche bewegingen maken. Voor de toeschouwer is hij dan degene, die 
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min of meer onbewogen het metrum voorschrijft; het pathisch ka
rakter heeft plaats gemaakt voor het cerebrale voorschrift. 
Tenslotte kan de dirigent in volslagen asymmetrische motoriek met 
één hand aan bepaalde instrumenten het diminuendo opleggen en 
met de andere hand een nieuw thema oproepen. Voor de toeschou
wers treedt hier plotseling de zuivere twechandigheid naar voren. 
Hier is de dirigent vooral de man die het orkest hanteert: het zijn 
geen medebewegingen meer het is niet meer de cerebrale leermeester 
maar het is thans de man die zijn orkest bespeelt met twee handen. 
Wat nu de kinesthetische identificatie van de toeschouwer met de 
dirigent betreft, spreekt het wel van zelf dat in de slurfmotoriek de 
identificatie een sympathisch karakter draagt, waarbij geen beroep 
behoeft te worden gedaan op andere dan onnadenkend uitgevoerde 
bewegingen. 
Bij de bewegingsduidingen in de Rorschach-test zien wij dan ook 
vele bewegingsbelevingen eigen aan de slurfmotoriek. 
Het links-rechts-antagonisme heeft zonder twijfel een uitgesproken 
pathisch aspect, dat niet alleen spontane kinaesthetische identificatie 
in de hand werkt, maar dat bovendien in de Phylogenese gegeven is 
als een zeer archaisch evolutieprodukt, dat aanvankelijk geen enkele 
beroep doet op corticale functies. 
Het is door deze slurfmotoriek dat wij in staat zijn ons kinaes-
thetisch te identificeren met vele lagere diersoorten. 
Reeds in het links-rechts antagonisme moet men zonder twijfel een 
commissurale mogelijkheid tussen beide helften van het centrale 
zenuwstelsel op lager dan corticaal niveau veronderstellen. 
Deze, krachtens de evolutie aan onze psychophysische zijnswijze 
eigen slurfmotoriek is, daar zij volkomen onnadenkend plaats heeft, 
niet voor analytisch aanleren vatbaar, doch kan slechts door kine-
asthetische identificatie zich ontwikkelen. 
Als nu de symmetrische motoriek zich gaat ontwikkelen, betreft 
deze aanvankelijk vrij grove sensomotorische structuren, waarbij 
de handen tesamen zich kunnen heffen, iets kunnen grijpen of om
vatten. 
Dit laatste nu betekent dat, bij deze zuiver symmetrische samen
werking van de handen, de dingen die omvat worden aanleiding 
geven tot de beleving van hun vorm. Bovendien kunnen de handen 
in symmetrische bewegingen, in gebaar of al boetserend en kne
dend, vormen concipiëren. Dit is, zoals in de paragraaf over symme-
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trie en asymmetrie besproken is, een functie die een beroep doet op 
de corticale organisatie en op de commissurale mogelijkheden die 
de balk biedt. 
Zodra nu de vorm van het gehanteerde ding als conceptie kan wor
den beleefd, is het mogelijk dat de samenwerking der handen gaat 
gebruik maken van de reeds onnadenkend bestaande sensomoto-
rische mogelijkheden der slurfmotoriek, waarbij de organisatie der 
beide hemisferen in spiegelbeeld, welke eigen is aan de symmetrische 
motoriek, geïnformeerd gaat worden door de toepassing van bewe
gingen, eigen aan de oude slurfmotoriek. 
Op dit punt gekomen krijgen we pas te doen met een zeer speciale 
'Aufforderungswert der Gegenstände' in die zin, dat de geconcipi
eerde vorm tussen de beide handen een pathisch beladen wijze van 
slurvend betasten oproept, zoals het wentelen van een bal of steen 
tussen de handen, het slurvend betasten tussen duim en wijsvinger 
en tenslotte het wringen, het afdraaien, het schillen van een vrucht. 
Op deze wijze ontstaat het gnostische en praktische samenwerken 
der handen, waarbij de ene hand niet zonder de andere kan, noch 
de duim zonder de vingers en waarbij de geconcipeerde vorm een 
beroep doet op de spiegelbeeldfunctie der beide hersenhelften, waar
door de balkfunctie het mogelijk maakt dat beide handen in hun 
samenwerking praktisch zijn. 
Zo ontstaat er in de samenwerking der handen slurven op corticaal 
niveau, doch dit is slechts mogelijk ten gevolge van de ontwikkeling 
van de symmetrische motoriek. 
Uit dit bovenstaande nu volgt het merkwaardige feit dat men vaak 
bij balkletsel een linkszijdige apraxie aantreft bij rechtshändigen. 
Immers als de rechter hand de doelgerichte is, zullen, al naar mate 
deze doelgerichtheid zich exclusief ten opzichte van de linker hand 
heeft ontwikkeld, vorm-conceptie en samenwerkingsconceptie voor 
duim en wijsvinger der linker hand geheel zijn georganiseerd door -
en afhankelijk geworden van - de samenwerking met de rechter hand 
en de linker hemisfeer. 
Dit betekent dat door de lateralisatie, die aan de dominantie voor
afgaat, dus het predominante stadium, zoals dit in paragraaf 8 werd 
besproken, al naar gelang deze zich ontwikkelt, de in beweging ge
kende en gezochte relatie's met de dingen in de buitenwereld, steeds 
meer éénhandig tot stand zullen komen. 
Zoals wij in paragraaf 10 zullen uiteenzetten wordt dit mogelijk door 
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de functionele oppositie van de duim, waardoor die ene hand beide 
handen representeren kan. 
Zo ontwikkelt zich een economische efficiëntie bij het manipuleren. 
Wij mogen dus veronderstellen dat, hoe uitgesprokener een in la-
teralisatie verworven economische efficiëntie tot stand kwam, des te 
duidelijker apraxie van de contralaterale zijde bij een balkletsel ver
wacht kan worden. 
In paragraaf 7 wezen wij er op dat een beginnende lateralisatie-ont-
wikkeling gestoord kan worden door een zich ontwikkelende afwij
king in de betreffende hemisfeer, een stoornis of letsel in de betref
fende lichaamshelft of door een zich ontwikkelende taboe op deze 
lichaamshelft. 
Tevens werd in dezelfde paragraaf reeds enige aandacht gewijd aan 
een te vroege lateralisatie met uitblijven ofte vroeg afbreken van de 
periode der symmetrische motoriek. 
Wat dit laatste nu betreft hoeft het geen betoog, dat de symmetrische 
motoriek geen gelegenheid krijgt zich voldoende te ontwikkelen, dat 
van de commissurale mogelijkheden die de balk biedt onvoldoende 
gebruik wordt gemaakt en de organisatie in spiegelbeeld niet of zeer 
onvoldoende tot stand komt. 
Het gevolg hiervan is, dat de slurfmotoriek niet betrokken gaat 
worden in de ontwikkeling der sensomotorische structuren op cor-
ticaal niveau. 
In ernstige gevallen ziet men dan dat zulke kinderen een hoogst on
handige motoriek hebben, in sport en spel tekort schieten en boven
dien geheel niet in staat zijn zich kineasthetisch te identificeren met 
anderen. 
Dit zich geheel niet kinaesthetisch kunnen identificeren heeft ver
strekkende gevolgen: bij het lezen van een verhaal zijn ze wel in 
staat een factische volgorde te onthouden maar niet een handelende 
samenhang. Hierdoor beperkt zich het leren tot het zogenaamd van 
buiten leren zonder enig lichamelijk medeleven. Het zijn deze kin
deren, die bij redactie-sommen geheel tekort schieten, hoewel het
zelfde vraagstuk in cijfers gegeven hen geen moeilijkheden oplevert. 
Wij hebben kinderen gezien, die niet in of uit een trein konden stap
pen, die niet konden fietsen, die in de hogere klassen en in het begin 
van de middelbare school door hun volslagen onbegrip voor het ge-
lezene of verhaalde geheel ridicuul werden en op den duur onhandige 
angstige onzekere stumpers waren, wier inadequate handelingen en 
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gezegden soms de indruk wekten dat men met een hoge mate van 
schizoidie te doen had. Wat nu betreft een stoornis van een zich 
ontwikkelende normale lateralisatie kunnen wij het volgende ver
wachten. 
Ten eerste betekent lateralisatie een mogelijkheid tot oriëntering, 
ten tweede betekent zij dat de affectieve dispositie tot de functie van 
de sensomotorische structuren, welke de bewegende relatie met de 
dingen van de buitenwereld zoeken en tot stand brengen, zich is gaan 
betrekken op de lateraliserende hand. 
Ook het kunnen, dus de kennis van het bewegend lichaamsschema, 
betrekt zich steeds meer tot die hand. 
Bovendien is de bij die gelateraliseerde hand behorende hemisfeer 
zich via de balk gaan meester maken van de organisatie in spiegel
beeld der cerebrale functies van de andere hemisfeer. 
Als dit proces nu wordt onderbroken treedt er een vervreemding op 
in de beleving van de zich in lateralisering bevindende zijde, zowel 
wat de affectieve dispositie als wat de kennis van het bewegend li
chaamsschema betreft. 
Bovendien wordt de oriëntatie onzeker, terwijl de hemisfeer, beho
rende bij de niet lateraliserende zijde haar leiding in spiegelbeeld
functies gaat missen. 
Zulke kinderen worden angstig en onzeker. Bij de aanvang van een 
handeling wordt geaarzeld, omdat de keuze tussen links- of rechts
händig begin niet gedaan kan worden. 
Men ziet bij schrijven steeds zulke remmingen optreden, evenals in 
de Bourdon-Wiersma test, terwijl men vaak de indruk krijgt, alsof 
een opdracht niet gehoord werd. 
Het gevolg is dat men vaak meent te doen te hebben met bewust-
zijnspathologie. 
Indien de gestoorde lateralisatie een reeds vrij ver gevorderde was, 
zal het kind spontaan niet gemakkeüjk terugvallen tot de periode 
van symmetrische motoriek. 
Toch is de enige mogelijkheid om tot lateralisatie der andere zijde te 
komen een teruggaan tot symmetrische motoriek, waarin beide 
hersenhelften simultaan en gelijkwaardig in spiegelbeeld functione
ren en de commissurale functie van de balk haar karakter van een
richtingsverkeer, eigen aan de lateralisatie, wordt ontwend. 
Dit is een belangrijke indicatie voor de behandeling van deze kin
deren. 
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§ 10. De oppositie van de duim 

Ieder kent het schema van Penfield & Boldrey, dat een duidelijk 
beeld geeft van het feit, dat het schorsveld van de duim bijna even 
groot is als het schorsveld behorende bij de rest van de hand. Het 
feit nu dat het schorsveld voor de duim zulk een omvang heeft, 
moet er op duiden, dat de organisatie van dit schorsveld en zijn be
tekenis voor de functie van de hand een zeer grote rol moeten spelen 
in de functionele ontwikkeling van de eenhandigheid. 
In deze paragraaf zullen wij de ontwikkeling van de oppositie van de 
duim bespreken, terwijl in paragraaf 5 tot en met 7 van het tweede 
deel het experimentele onderzoek, om in deze ontwikkeling een 
exact inzicht te krijgen, besproken zal worden. 
Bij de theoretische beschouwingen in deze paragraaf wordt dus 
vooruitgelopen op de resultaten van ons onderzoek. 
De pasgeboren baby vertoont een zeer duidelijke grijpreflex, waar
bij de duim in oppositie ten opzichte van de vingers functioneert. 
Deze reflex verdwijnt geleidelijk, hoewel zij voor de beschouwer een 
volkomen zinvolle sensomotorische struktuur schijnt te vertegen
woordigen. Dit verdwijnen is een merkwaardig feit. Wij zien, dat 
kinderen, die aan een rekstok gaan hangen, de neiging hebben de 
duim met de vingers in bovengreep over de stang te leggen, zodat 
de leraar hen erop moet wijzen, dat de duim in ondergreep veel zin
voller is. Zonder twijfel is het vreemd, dat een reflectorisch verlo
pende zinvol-blijvende sensomotorische structuur verdwijnt, om 
later op corticaal niveau georganiseerd als een bewuste zinvolle 
sensomotorische structuur, terug te keren. 
Daar wij bovendien weten dat bij frontale corticale uitval deze 
grijpreflex weer terugkeert, ook als ze geheel niet zinvol meer is, 
mogen wij aannemen, dat deze reflex onder invloed van de corticale 
organisatie verdwijnt. 
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De reflectorische grijpstand van de hand, die bij de zuigeling ook in 
rust zo opvallend is - dormir aux poings fermés - maakt de hand 
volstrekt onbruikbaar voor betasten en voor iedere andere manipu
latie. Wie een zuigeling observeert, ziet, dat de bewegingen van 
armpjes en handen aanvankelijk het karakter dragen van min of 
meer toevallig opgewekte reflectorische bewegingen. Het eerste 
nieuwe verschijnsel dat men waarneemt is een iteratie van deze be
wegingen, die zeker niet de indruk maken door een geitereerde 
prikkel tot stand te komen, doch veeleer van een gezochte herhaling 
te zijn, die het gevolg is van een terugzoeken van het aanvankelijk 
reflectorisch opgewekt bewegingspatroon terwille van de proprio-
ceptorische herbeleving. Men ziet dan ook geleidelijk niet enkel het 
terugzoeken van een bewegingspatroon, doch ook een duidelijk te
rugzoeken in iteratie van het geluid dat de beweging maakte, zoals 
het gebonk of het krabben langs de wiegrand. 
Tegelijkertijd of daarna ziet men ook het terugzoeken van de aan
raking waarbij haptische belevingen worden gezocht. 
Door een en ander ziet men dus dat de oorspronkelijk zuiver reflec
torische bewegingen een nog zeer klein aspect krijgen van een affec
tieve dispositie tot deze bewegingen - de origine van het willen - en 
het eerste begin gaan vertonen van het terugzoeken van deze bewe
gingen - de origine van een weten en kennen. 
Zeer duidelijk verdwijnt het reflectorisch karakter om plaats te ma
ken voor een zoeken naar de bewegingsrelaties, die mogelijk zijn 
met de dingen der buitenwereld, al is het in den beginne niet meer 
dan aanraken en geluid. 

Het komt hierop neer dat de sensomotorische structuren der re
flexen geleidelijk aan deel worden van nieuwe sensomotorische 
structuren, waaraan in toenemende mate corticale organisatie gaat 
deelnemen. 
Wie dit gebeuren bij de zuigeling beziet krijgt duidelijk het inzicht, 
dat de nog ongebruikte cortex geleidelijk aan door reflectorische 
bewegingen geïnformeerd wordt, ten eerste proprioceptorisch en ten 
tweede doordat deze bewegingen in aanraking komende met de bui
tenwereld tegenbewegingen veroorzaken, die gevoeld en gehoord 
kunnen worden, waardoor de oorspronkelijke reflex-bewegingen 
worden gebruikt voor en opgenomen in sensomotorische structuren, 
die door het zoeken naar herbeleving de allereerste bewegingsrela
ties met de buitenwereld, tot stand brengen. 
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Wij zijn eigenlijk getuige van de eerste stappen op de weg naar de 
kennis van het bewegend lichaamsschema, naar het kunnen. 
Langs deze lange weg maakt de grijpreflex plaats voor grijpen, tas
ten, wijzen, alle bewegingen die zich betrekken op het ding in de 
buitenwereld en die het aspect dragen van weten, kennen en willen. 
Wat de oppositie van de duim in de grijpreflex betreft: dit is slechts 
oppositie in deze zin, dat de duim zich dorsaal flecteert en niet ge
opponeerd palmair flecteert, de grijpreflex heeft dezelfde sensomo-
torische structuur als de babinskireflex van de voet. Slechts zeer 
geleidelijk zien wij later bij het grijpen de duim tot palmair flec
terende oppositie komen. 
Wij zien dus in de hand reeds bij de grijpreflex een merkwaardige 
tegenstelling tussen duim en vingers, immers de vingers vertonen 
ten opzichte van de duim ene duim-vinger-antagonisme in die zin, 
dat de ventrale spieren voor de vingers antagonist zijn van de ven
trale spieren voor de duim, terwijl de dorsale spieren van de vingers 
eveneens antagonist zijn van de dorsale spieren voor de duim. 
Dit is dus oppositie in duim-vinger-antagonisme. 
Bij de latere grijpbeweging hebben wij te doen met zuiver dorsoven-
traal antagonisme: de ventrale spieren voor duim en vingers zijn 
antagonist van de dorsale spieren voor duim en vingers. Hier is dus 
sprake van oppositie in dorso-ventraal antagonisme. 
Dit wil dus zeggen dat de oppositie van duim en vingers in de grijp
beweging berust op hetzelfde antagonisme dat ten grondslag ligt aan 
de symmetrische motoriek, terwijl daarentegen de oppositie bij de 
grijpreflex berust op het antagonisme, eigen aan de slurfmotoriek. 
Hieruit kunnen wij concluderen, dat in de ontwikkeling van de mo
toriek de duim zich verhoudt tot de vingers als de ene lichaamshelft 
tot de andere en dat deze verhouding van duim tot vingers reeds be
staat, voordat er sprake is van de ontwikkeling der symmetrische 
motoriek. 
Wat wij dus in de vorige paragraaf gezegd hebben naar aanleiding 
van de balkfunctie betreffende de samenwerking der handen, geldt 
evenzeer voor de samenwerking van duim en vingers. 
Waar nu de beide lichaamshelften, vooral wat de handen betreft, 
door de commissurale mogelijkheden die de balk biedt, in symme
trische simultane spiegelbeeldbewegingen kunnen komen tot gnos
tische en praktische samenwerking, moeten wij hetzelfde verwach
ten voor duim en vingers. 
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Dit laatste echter kan slechts mogelijk zijn, indien de duim simul
taan met de vingers in spiegelbeeld in dezelfde sensomotorische 
structuren als de vingers kan functioneren. 
Zulk een spiegelbeeldfunctie van de duim is alleen denkbaar, indien 
het schorsveld van de duim in spiegelbeeld wordt georganiseerd 
vanuit het contralaterale schorsveld van de hand. 
Zulk een organisatie van het duimveld vanuit het contralaterale 
handveld moet gebruik maken van de balkfunctie en kan uiteraard 
slechts tot stand komen, dank zij de ontwikkeling van de symme
trische motoriek. Het is deze ontwikkeling van de praktische en 
gnostische duimfunctie, waarbij de duim de functie van de contra-
laterale hand overneemt, die de lateralisatie tot het predominante 
stadium en de eenhandigheid mogelijk maakt. 

De Werkelijke Eenhandigheid: Eén Hand representeert functioneel 
de twee handen 

handveld 

duimveld 
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DEEL Π 

HET ONDERZOEK NAAR 

ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 





§ 1. Algemene beschouwingen over de diagnostiek 

Waar wij in dit deel een onderzoek gaan beschrijven van ontwikke
lingsstoornissen en ons doel uiteraard bestaat uit het zoeken van 
symptomen, die kenmerkend zijn voor bepaalde vormen van ont
wikkelingsstoornissen, spreekt het vanzelf, dat wij terecht komen 
op het terrein van de diagnostiek. 
Het is dus wel belangrijk om ons hier te bezinnen op de doelstelling 
die aan diagnostiek in het algemeen en in dit geval in het bijzonder 
eigen is. 
De eerste gedachte die de meeste mensen hebben, indien ze zeggen 
dat er een diagnose werd gesteld, is, dat de diagnost de vraag heeft 
beantwoord : 'Wat heeft die mens?' of 'Welke ziekte heeft die mens?', 
terwijl de diagnostische vraag die wij ons moeten stellen is 'Waarom 
doet die mens zo?'. 
Om in de volgende bladzijden de kern van de zaak waar het hierom 
gaat, niet uit het oog te verliezen, zijn wij verplicht enige zeer funda
mentele begrippen nader te bezien. 
Zowel de physiologie als de psychologie hebben tot onderwerp de 
levensverrichtingen. 
Als wij nu de scala der levensverrichtingen nagaan, dan kunnen wij 
opsommen als volgt: intramoleculair, intermoleculair, intracellulair, 
weefsel- en orgaan-verrichtingen, systeemverrichtingen, algemene 
verrichtingen eigen aan een psychosoma als geheel gezien, verrich
tingen van een psychosoma eigen aan de soort, verrichtingen die 
bepaald worden door de sociale verhoudingen tussen de leden van 
een soort en tenslotte volstrekt individuele verrichtingen, bepaald 
door de ontwikkelingsgeschiedenis van één individu. 
Als wij deze opsomming overzien is het duidelijk, dat de taak van de 
psychologie pas kan beginnen by het psychosoma als geheel ge
zien, en pas zijn volle betekenis krijgt als het gaat om de levensver-
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richtingen, die bepaald zijn door de sociale verhoudingen tussen de 
leden van een soort. 
Bovendien moeten wij de levensverrichtingen verdelen in die ver
richtingen, waarvan het subject niet de beleving heeft dat het mid
delen tot expressie zijn en de verrichtingen, waarvan het subject 
deze beleving wel heeft. Wij zouden dit kunnen noemen een verde
ling van de levensverrichtingen in physiologische verrichtingen in 
engere zin en psychologische verrichtingen in engere zin. 
Tot de eerste behoren bijvoorbeeld ademhaling, hartslag, peristal-
tiek en digestie; terwijl tot de tweede behoren gebaar, mimiek en 
spraak. Vaak echter kan een physiologische levensverrichting in 
engere zin onbedoeld voor de ander een expressie zijn, zoals blozen 
en bleek worden, transpireren, kippevel krijgen of diarrhoe. Indien 
dat het geval is wordt zulk een onbedoelde expressie door het sub
ject als hoogst onaangenaam beleefd. 
Ons onderwerp beperkt zich tot psychologische levensverrichtingen. 
Deze levensverrichtingen hangen af van de ontwikkeling van de 
functiemogelijkheden eigen aan onze soort, terwijl bovendien de 
aard van die ontwikkeling in hoge mate wordt bepaald door de so
ciale verhoudingen tussen de leden van onze soort, vandaar dat wij 
reeds zeiden dat de vraag die wij ons moeten stellen moet luiden : 
waarom doet die mens zo? 
Dit waarom echter is geen finaal waarom, integendeel: het is een 
causaal waarom. 
Het is deze vraag die wij ons moeten stellen bij een poging tot diag
nostiek van de partiële defecten. 
Wij zullen vragen: waarom kan een kind niet schatten en meten, 
waarom is het lezen of schrijven op een bepaalde wijze gestoord, 
waarom vertoont een kind multipel stamelen of waarom hebben de 
woorden voor een kind geen betekenis. 
Bij dit waarom moeten wij steeds bedenken dat de vraag zich be
trekt op de ontwikkeling van de bovenbesproken functiemogelijk
heden en dus steeds rekening moet houden met twee aspecten: ten 
eerste de ontwikkeling der functie-mogelijkheden eigen aan de 
soort en ten tweede die der functie-mogelijkheden, eigen aan de so
ciale verhoudingen binnen de soort. 
Wat nu de hulpmiddelen der diagnostiek betreft, deze waren van 
ouds de anamnese en vervolgens zuiver sensorische hulpmiddelen 
namelijk: inspectie, palpatie, percussie en auscultatie. 
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Aan deze hulpmiddelen zijn later toegevoegd de mogelijkheden der 
deductie, vooral vertegenwoordigd door laboratoriumonderzoek en 
galvanografieën, terwijl bovendien de sensorische hulpmiddelen 
werden uitgebreid met röntgenonderzoek en dergelijken, terwijl 
voor de neurologische diagnostiek zich als deductieve methode het 
reflexonderzoek ontwikkelde. 
Voor onze diagnostische doelstelling thans, komt een geheel nieuw 
middel naar voren, namelijk de kinaesthetische identificatie. 
De identificatie is in het algemeen bij de diagnostiek vaak min of 
meer in het vergeetboek geraakt. Zij blijft echter van het grootste 
belang bij het beoordelen van de klacht en bij het opstellen van een 
gerichte anamnese. 
De voor ons zo belangrijke kinaesthetische identificatie veronder
stelt van de onderzoeker, naast de kennis van en het inzicht in het 
verloop der levensverrichtingen, in het bijzonder kennis en inzicht 
omtrent de ontwikkeling dier verrichtingen. 
Bovendien is identificatie alleen maar mogelijk, indien men gewend 
is door middel van een retrograde introspectie de eigen ontwikke
lingsgang te kunnen herbeleven. 
Wij hebben gezegd, dat onze diagnostiek vooral zal betreffen de 
partiële defecten en het is daarom gewenst ons te bezinnen op wat 
wij daaronder hebben te verstaan. 
In 1949 werden op het Tweede Internationale Congres voor heil
pedagogiek partiële defecten als onderwerp aan de orde gesteld, bij 
welke gelegenheid het begrip partiële defecten werd geinaugureerd, 
zonder dat men tot een duidelijke definitie kwam. 
Ik meen dat het nuttig is om in de diagnostiek een onderscheid te 
maken tussen een ziekte en een defect. 
Als wij aannemen dat wij ziekte mogen noemen : een progressief ge
beuren, dat zich afspeelt in een levend organisme en dit in zijn func
tie stoort, dan leggen wij vast dat progressie (of deze tot stilstand 
komt of niet) een functiestoornis (of deze tijdelijk is of niet) samen 
moeten gaan. Is deze samengang er niet of niet meer, dan spreken 
wij niet van een ziekte. Zo is een functiestoornis ten gevolge van een 
afgelopen proces geen ziekte, en evenmin noemen wij een functie
stoornis ten gevolge van een niet progressief gebeuren een ziekte. 
Hieraan moge ik toevoegen dat de ziekte, het progressieve functie-
beschadigende proces door de persoonlijkheid wordt bestreden, om
dat de toenemende functiestoornissen haar vreemd zijn. 
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Indien er echter sprake is van een defect, dus een blijvende en on
veranderlijke functiestoornis - zij het congenitaal, zij het door een 
ziekte veroorzaakt - dan zal de persoonlijkheid zich hieraan aan
passen: het defect wordt door de persoonlijkheid geaccepteerd en 
deze identificeert er zich mede. 
De persoonlijkheid, waar wij hier over spreken, is de uiterlijke ver
schijningsvorm van de volgroeide mens voor de ander en deze ver
schijningsvorm wordt bepaald door een sociaal aangepast expressie-
patroon, waarbij de mens zich, door middel van zijn psychologische 
functies, temidden van de anderen zodanig tracht te handhaven, dat 
zijn bestaan zinvol is. 
Bij een kind nu kunnen wij in bovengenoemde zin nimmer van per
soonlijkheid spreken, het kind verkeert in een periode van grote vi
tale ontwikkelingskracht, waarvan het doel is een organisatie eigen 
aan de soort en het tevens krijgt opgedrongen als tweede doel de aan
passing van deze organisatie aan de samenlevingswijze van de soort. 
Wij mogen deze twee doelstellingen van de ontwikkeling niet zien 
als gescheiden, waar immers reeds bij de allereerste ontwikkeling de 
samenleving, speciaal met de moeder, haar eisen stelt. 
Het spreekt vanzelf, dat in zulk een volle ontwikkelingsgang moei
lijk van een defect kan worden gesproken, daar immers een conge
nitaal defect of een partieel achterblijven in ontwikkeling of een 
partieel degenereren reeds betekent, dat organisatie eigen aan de 
soort in toenemende mate achterblijft en het beantwoorden aan de 
eisen van de samenlevingswijze eigen aan de soort in progressieve 
zin tot misvormingen van de persoonlijkheid zal leiden. 
Een voorbeeld hiervan is een zogenaamd woordblind kind, dat on
lust krijgt in het leerproces, een faalangst ontwikkelt, een bestaans-
onzekerheid gaat beleven en insufficientiegevoelens gaat ontwikke
len en tenslotte door ouders als een stumper wordt gepresenteerd 
voor deskundige hulp. Zulk een kind te bestempelen als zijnde de
fect of partieel defect is tenenemale onjuist. 
Eigenlijk is het dus fout van een partieel defect te spreken, daar aan 
een defect eigen is, dat het gecompenseerd kan worden. 
Daar de zogenaamde partiele defecten ontstaan gedurende de ont
wikkeling, geven ze aanleiding tot een toenemende decompensatie 
en dus tot ziektebeelden, met eigen Symptomatologie en decursus 
morbi en vereisen dus voor de onderzoeker kennis van syndromen 
en prognostisch inzicht. 
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In het begin van deze paragraaf zeiden wij, dat de diagnosi zich 
moet afvragen: 'Waarom doet die mens zo?' 
Hier wordt dit: 'Waarom doet dit kind zo?', waarbij dit waarom 
vraagt naar: 
1. De aard van het partieel achterblijven in functie-ontwikkeling en 
het antwoord moet worden gevonden door middel van de beschrij
ving: hoe functioneert dit kind. 
2. De oorzaak van het partieel achterblijven in functie-ontwikke
ling en deze vraag wordt beantwoord door middel van kinaesthe-
tische identificatie, die moet geschieden met kennis van de normale 
ontwikkelingsgang en gebruik van de deductieve middelen. 
3. De stoornis in het beantwoorden aan de eisen van de samenle
ving en deze wordt beantwoord door middel van hetero-anamnese, 
maar ook en vooral door middel van gesprek en observatie. 
In het eerste deel hebben wij getracht een inzicht te krijgen in de 
normale ontwikkelingsgang van verschillende belangrijke functies, 
in dit tweede deel gaan wij pogen een onderzoekmethode te ont
wikkelen, die ons deductieve middelen kan geven voor de diagnos
tiek. 
Wij hebben hierboven uitdrukkelijk er op gewezen dat de organi
satie der functies niet alleen bepaald wordt door de functiemogelijk-
heden eigen aan de soort, doch ook door de eis van aanpassing van 
deze organisatie aan de samenlevingswijze van de soort. 
Uit dit onderscheid volgen zeer belangrijke consequenties voor onze 
neurologische inzichten en voor de grondbeginselen, waarvan een 
neurologisch onderzoek dient uit te gaan, evenals voor de inter
pretatie van neurologische functiestoornissen. 
Wie de bijdragen van Professor J. J. G. Prick tot de neurologische 
litteratuur leest, waarvan verschillende werken in samenwerking 
met Professor P. Calon werden gepubliceerd, vindt daarin als een 
rode draad verweven een gedachtegang, die een totale verandering 
van de neurologische discipline inluidt. 
Het lot van een nieuwe gedachtengang is vaak dat zij onvoldoende 
wordt overgenomen tengevolge van een ingewortelde denkdiscipline, 
welke niet zonder grote moeite toelaat zich te veranderen vanuit 
fundamentele inzichten waarvan tot nog toe deze denkdiscipline 
geheel niet uitging. 
Een ander impediment voor een nieuwe beschouwingswijze is, dat 
degene die haar naar voren brengt dit doet in zijn eigen taal en op 
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zijn eigen wijze, waardoor het begripsdebiet beperkt kan blijven. 
Een nieuwe gedachte heeft nodig, dat zij op zeer verschillende wij
zen wordt uitgebracht, dat zij ook door anderen wordt overge
bracht, opdat er door velen mee gewerkt kan worden. 
Het is mijn bedoeling thans op mijn eigen manier en naar mijn ver
kregen inzichten deze denkwijze naar voren te brengen. 
Ik doe dit, omdat het zich eigen maken van deze gedachtengang 
noodzakelijk is om de volle betekenis van de ontwikkelingsstoor
nissen der neurologische functie's voor vele gebieden der neurolo
gische pathologie te waarderen. 
In de inleiding hebben wij reeds gewezen op het feit, dat functie
stoornissen in hun aard niet op de eerste plaats bepaald werden 
door de plaats, die in het centrale zenuwstelsel getroffen werd door 
een pathologisch gebeuren, doch voor een groot deel afhangen van 
het gebruik dat de zieke voordien heeft Ieren maken van de in het 
pathologisch gebeuren betrokken neurologische systemen. 
Dit gebruik nu wordt enerzijds bepaald door de functiemogclijk-
heden, eigen aan de soort, en anderzijds door de eisen der samen
leving dier soort. 
Wat nu het eerste betreft: wij zien de functiemogelijkheden, eigen 
aan de soort, slechts daar waar wij ons kunnen identificeren met de 
ander die van zijn functiemogelijkheden gebruik maakt. Wij leren 
immers spreken van wie spreekt, maar ook leren wij lopen, springen, 
tasten, grijpen van wie wij dit zagen doen. Wie zich bij atletiek-oefe-
ningen niet kan identificeren met de voorwerker, moet er mee op
houden. 
Dit laatste wijst er op, dat het kunnen identificeren niet alleen af
hangt van de aard van het identificatiemateriaal, maar ook van het 
eigen identificatievermogen. 
Dit identificatievermogen nu kan tijdelijk beperkt zijn, hetgeen in 
de prille ontwikkelingsperiode reeds verstrekkende gevolgen kan 
hebben en het kan ook blijvend beperkt zijn, in welk geval het nodig 
is dat het identificatiemateriaal - ouders, opvoeders, orthodidacten -
steeds er op gericht moet blijven bij het voorwerken rekening te 
houden met het feit dat zonder identificatie de functie's zich niet 
kunnen ontwikkelen. 
Hun voorwerken moet zo geschieden dat voor de pupil de identifi
catie mogelijk is. Voor dit laatste nu is het noodzakelijk dat dege
nen, die het identificatiemateriaal vertegenwoordigen in staat zijn, 
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zich op hun beurt te kunnen identificeren met hun pupil. 
Het kunnen van de mens, dus de kennis van zijn bewegend lichaams
schema, wordt dus in hoge mate bepaald door schijnbare erfelijk
heid, schijnbare familie-, volks- en raseigenschappen. Dit betekent, 
dat niet alleen het patroon der sensomotorische structuren, maar 
ook de informatie van het centraal zenuwstelsel een, voor iedere sa
menlevingsgeleding, hetzij klein of groot, eigen aspect heeft. 
De individuen, die deel uitmaken van zulk een samenleving, zullen 
onderling verschillen vertonen, bepaald door werkelijke erfelijkheid 
en door verkregen stoornissen hunner functiemogelijkheden. 
Als wij nu gaan bespreken de eisen, gesteld door de samenlevings-
wijze, hebben wij niet meer te doen met identificatie, dus met kun
nen alleen, doch vooral met de affectieve dispositie, het willen. 
Het is immers zonder twijfel dat de wijze van samenleving van een 
soort medebrengt de eis van regulatie. Deze regulatie wordt opge
drongen dooreen aan de soort eigen paedagogiek. Deze paedagogiek 
maakt gebruik van sugestie en persuasie, beloning en bestraffing, 
bedreiging en dwang. Het spreekt vanzelf dat zulk een paedagogiek 
bij het individu affectieve weerstanden en emotionele ontladingen 
kan oproepen. Zolang deze reacties individueel blijven en de reac-
tievormen zeer verschillend zijn, betekent dit enkel dat deze indivi
duen neurotisch reageren en hun affectieve dispositie een stempel 
gaat drukken op hun gedrag, waardoor zij op een gestoorde wijze 
van hun functiemogelijkheden gaan gebruik maken. Zodra echter 
de reactievormen tegen de samenlevings paedagogiek een gelijk pa
troon gaat vertonen bij vele individuen, zal een massaal verzet tegen 
deze paedagogiek optreden, waardoor de samenlevingswijze zelf tot 
verandering kan worden gebracht. 

Dit laatste nu betekent een genererende evolutie van de samenleving, 
terwijl het voorafgaande, de individuele reactievormen de onaange
pasten zijn, die zich voordoen als neurotische of psychopathische 
ontwikkelingsvormen, welke het betreffende individu ten opzichte 
van de samenleving een zekere minderwaardigheid doen hebben. 
Zulke individuele stoornissen van de aanpassing der affectieve dis
positie ten opzichte van de ontwikkeling der functiemogelijkheden 
kan de oorzaak zijn ener onderontwikkeling der betreffende functies. 
Als voorbeeld hiervan willen we uitgaan van het volgende. 
Het min of meer dwangneurotisch aandoend, tegenwoordig wel ge
noemd spastisch, reactietype, waarbij iedere emotionele, pathische 
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en affectieve deelname aan het verloop der sensomotorische struc
turen in het gedragspatroon schijnt te ontbreken. 
Het spreekt vanzelf dat zulk een individu zijn functiemogelijkheden 
op een geheel andere wijze gebruikt dan een ander. Hij schakelt 
zonder twijfel de ontwikkeling van zeer vele functiemogelijkheden 
uit en maakt daarentegen veel gebruik van andere inhiberende func
tiemogelijkheden. 
Hierdoor wordt het centraal zenuwstelsel op een uitzonderlijke wij
ze geïnformeerd in die zin, dat in bepaalde substraten de functiemo
gelijkheden die zij bieden niet of nauwelijks worden gebruikt, waar
door deze substrata in het netwerk der sensomotorische structuren 
geïsoleerd raken en de informatie van de functies dezer substrata 
slechts langs zeer spaarzame wegen tot stand kan komen. Hierdoor 
zijn deze substrata functioneel zeer kwetsbaar, indien het centraal 
zenuwstelsel bijvoorbeeld aan een toxische noxe of een verminderde 
vaatvoorziening wordt blootgesteld, doordat zij onbereikbaar zijn 
voor reactivering vanuit andere substrata, omdat er geen omwegen 
zijn voor eventuele vicarierende functies. 
Het voorbeeld dat wij noemden zal dus inhouden een predispositie 
tot de ontwikkeling van een extrapyramidale rigiditeit. 
Zulk een gedachtengang betekent dat in de neurologische pathologie 
andere dan topologische diciplines mede bepalend moeten worden 
voor de diagnostiek, voor de therapie en voor de preventie. 
De neurologische pathologie moet, veel meer dan tot nu toe het ge
val was, steunen op kennis van de ontwikkeling der functiemoge
lijkheden en van de stoornissen dezer ontwikkeling. 
Het is zeker noodzakelijk een semeiologie te ontwikkelen, waardoor 
het mogelijk is achteraf de kenmerken vast te stellen, die eigen zijn 
aan of het gevolg zijn van omschreven ontwikkelingsstoornissen 
der functies. 
Anders gezegd: de wijze waarop een functie gebruikt wordt moet 
ons de mogelijkheid bieden te herkennen hoe deze functie zich ont
wikkelde. 
Een voorbeeld, dat deze gedachtengang en wel met name het in
zicht dat de functie belangrijker is dan het substraat en dat ik zelf 
mocht meemaken, is het volgende: 
Een twaalfjarige jongen, die tengevolge van een encephalitis, door
gemaakt op de leeftijd van drie maanden, een spastische hémiplégie 
rechts vertoonde, waarbij de rechter arm in adductie en buigcon-
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tractuur stond, terwijl de rechter hand geproneerd in flexiecon-
tractuur stond, met de duim in oppositie contractuur, werd naar 
ons verwezen, daar hij bij het linkshandig schrijven neigde tot spie-
gelschrift. Ten opzichte van rechter arm en hand vertoonde hij 
angst voor aanraking door anderen, terwijl hij duidelijk vervreemd 
was van zijn onogelijke in contractuur staande hand. Hij kon met 
deze arm niet meer dan enige graden abduceren of heffen in het 
schoudergewricht, terwijl het handje geheel niet kon worden geo
pend of gesuppineerd. 
Bij onderzoek bleek dat de linker hand neiging vertoonde om te 
schrijven in spiegelbeeld van rechtshändig schrift, terwijl bovendien 
bij een poging om met beide handen tegelijk draaibewegingen in de 
lucht te maken, de linker hand neiging bleek te vertonen tot mee-
slurven met de rechter. 
Bij iedere poging om links te schrijven vertoonde de rechter hand 
medebewegingen in de zin van versterkte pronatie en flexie van de 
vingers. 
Het E.E.G. vertoonde in het linker midden voorste gebied duide
lijke trage Testactiviteiten ten teken van weefselbeschadiging. Daar 
wij moesten aannemen dat dit een kind was, dat in de toevalscurve 
volgens Gauss geheel uit het uiterst rechtse gebied stamde, werd be
sloten zoveel mogelijk een beroep te gaan doen op symmetrische 
bewegingsbelevingen van beide armen en handen met het doel om 
het kind via symmetrische motoriek zoveel mogelijk tot werkelijk 
linkszijdige eenhandigheid te brengen. Hiertoe werd ten eerste ge
poogd de taboe ten opzichte van de rechter arm en hand op te hef
fen door dit handje en de arm in passief affectieve zin te benaderen. 
Ten tweede werd hij voor het dominantiebord (zie figuur 2) ge
plaatst, waarbij hij de opdracht kreeg met de linkerhand guirlanden 
te maken met een stuk krijt, waarbij ook in de rechter hand een 
stukje krijt werd gewurmd en hem gezegd werd ook met de rechter 
schouder mede te bewegen alsof ook de rechter hand guirlanden 
maakte. Hierbij werd geen enkele ondersteuning aan de paralytische 
arm en hand gegeven. 
Na zes weken deze oefeningen gedaan te hebben, kon hij de rechter 
arm maximaal opwaarts heffen (loodrecht omhoog) en abduceren 
tot de horizontale. Op het revalidatie centrum waar men steeds pe
rifere massage en passieve oefeningen had toegepast, vroeg men ons 
wat wij met deze jongen 'in godsnaam' gedaan hadden. Het ant-
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woord moest luiden 'wij zelf hebben niets gedaan, we hebben het de 
jongen laten doen'. Dit geval nu is het duidelijkste bewijs dat het 
centraal zenuwstelsel oefening behoeft en dat, waar sensomotorische 
structuren zich niet kunnen ontwikkelen door beschadiging van een 
substraat, deze ontwikkeling wel mogelijk blijkt te zijn, indien men 
de patient er toe brengt om van functiemogelijkheden, die bewaard 
zijn gebleven, gebruik te maken. In het besproken geval had de pa
tient nooit gebruik gemaakt van de functiemogelijkheden, die de 
grote commissuren van de balk bieden. 
Het is niet alleen van belang een schrijver te lezen, doch ook, en mis
schien meer, met hem te spreken en hem te beluisteren. 
Welnu, als ik de resultante van wat professor Prick in zijn gesprek
ken naar voren brengt mag samenvatten, doe ik dit als volgt: 
Er is nodig inzicht en kennis in de ontwikkelingsmogelijkheden der 
sensomotorische functies die het centraal zenuwstelsel biedt. 
Vervolgens is het noodzakelijk een inzicht te krijgen in de meest 
voorkomende algemene ontwikkelingsgang dezer functies en in de 
stoornissen die in deze ontwikkeling kunnen optreden. 
Tenslotte moet er gezocht worden naar kenmerken die de betreffen
de functies bij hun verloop vertonen, welke een ondubbelzinnig te
ken zijn voor de wijze waarop deze functies zich ontwikkelden. 
Slechts, indien aan deze drie eisen kan worden voldaan, is het mo
gelijk een preventieve hygiene bij het gebruik van het centraal ze
nuwstelsel te ontwerpen en bovendien een functioneel inzicht te 
krijgen in talloze neuropathologische syndromen en de therapeu
tische behandeling daarvan. 
Tenslotte zij opgemerkt dat de grote mate van verschil in klinische 
symptomen en in functiestoornis, die zich kan voordoen bij schijn
baar topologisch geheel identieke accidenten, alleen verklaard kan 
worden door inzicht in de functionele ontwikkeling van het cen
traal zenuwstelsel die voor ieder individu, krachtens diens geheel 
eigen geschiedenis, min of meer uniek is. 



§ 2. Beschrijving van de gebruikte test-methode 
voor onderzoek van de ontwikkeling der 
psychomotore dominantie 

De testmethode welke wij thans gaan beschrijven is door ons gedu
rende ruim acht jaar toegepast. Met het oog op een mogelijk groter 
gebruiksdebiet in de toekomst hebben wij de testbeschrijving en de 
scoringsbladen geheel in het engels gesteld. Omdat de scoring dus 
van den beginne afin het engels geschiedde, is het practisch ondoen
lijk om daar in deze dissertatie van af te wijken, ook waar het be
treft de bespreking van de betekenis der aangetoonde symptomen 
en der casuïstiek. 
Deze test is ontworpen en ontwikkeld geheel in samenwerking met 
mevrouw J. Hofhuizen-Hagemeyer, die gedurende ruim twaalf jaar 
haar grote didactische begaafdheid en haar gave tot observatie heeft 
ingezet bij het onderzoek en de behandeling van partiële defecten. 
Ook de testmethode voor onderzoek van de ontwikkeling van de 
oppositie van de duim, welke in par. 5 zal worden beschreven, is 
grotendeels te danken aan haar verfijnd observatievermogen. 

Description of the psychomotor dominance-test, 
BY P. MESKER AND J. HOFHUIZEN-HAGEMEYER 

A double blackboard is used, as shown in fig. 2. Both parts diverge 
in an angle of 5 degrees. 
The testée, when performing, is placed on the converging ends, his 
nose pressed lightly on the edge. 
He is invited to make his writing-movements on left and right board 
simultaneously with left and right hand with two pieces of chalk. 
These movements can be made either in a centrifugal or in a 
centripetal direction. 
The testée is asked to look straight in front of him, so as to be able 
to look at both hands at a time. 
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To train the testée before testing him, he is told to put his left and 
his right forefinger, just opposite to each other on the boards and 
then make some turning movements as if they were only one finger. 
If the testée is unable to catch the trick, he is told to make turning 
movements like the circling wheels of a steamengine 'chugge-chug, 
chugge-chug'. In the case of restrained children they need such a way 
of making a little game of it. 
The examiner is standing behind the testée, looking just over his 
head, so as to be able to see both hands at a time. In a little mirror 
(see fig. 2b) the examiner checks the eye-movements of the testée. 
In case the child is unable to converge his eye-movements - strabis
mus and congenital disability to converge - he has to shut his eyes 
each time he is performing. 
If need be, the examiner has to keep the head of the testée perfectly 
still with both hands. 

The test-performances 

The performances have to be done in the sequence as shown in this 
description. Most of the testées being children, it is absolutely 
necessary to divide the performances into garland-drawing (and 
strictly avoid the word 'writing') and character-writing. 

Garland-drawing: (Fig. 3 scoring sheet A) 

1. UPWARD LOOPS (about 2£ inches) in a centrifugal direction 
2. DOWNWARD LOOPS (same length) in a centrifugal direction 
3. UPWARD LOOPS (same length) in a centripetal direction 
4. DOWNWARD LOOPS (same length) in a centripetal direction 
5. LOOPING TO AND FRO (about 7-8 inches) 

in a centrifugal direction 
6. LOOPING то AND FRO (same length) in a centrifugal direction 
7. LOOPING то AND FRO (same length) in a centripetal direction 
8. LOOPING TO AND FRO (same length) in a centripetal direction 
9. LOOPING TO AND FRO (same length) first with one hand of free 

choice and afterwards 
with one hand in both 
directions and then the 
same with the other one. 
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Character writing: 
1. A LONG LOOP, A SHORT LOOP (long 5 inches, short 2\ inches) 

in a centrifugal direction 
2. A LONG LOOP, A SHORT LOOP (same length) 

in a centripetal direction 
3. A LONG LOOP, A LITTLE CIRCLE (same length) 

in a centrifugal direction 
4. A LONG LOOP, A LITTLE CIRCLE (same length) 

in a centripetal direction 
5. lalalala in a centrifugal direction 
6. lalalala in a centripetal direction 
7. THE WORD: 'BAD' in a centrifugal direction 
8. THE WORD: 'BAD' in a centripetal direction 

The initial presentation to the testée 
When the testée is seated, the examiner draws with a piece of 
chalk, right of him upon the table, a garland of the figures which 
are to be drawn on the blackboards, doing so to the size wanted. 
If need be the examiner tells testée to trace with his forefinger the 
figures which are drawn on the table, going from left to right. 
For a good and optimal performance, a smooth and flexible move
ment of the drawing hands is needed. 
The children who perform best are those who have the habit of 
taking over the rhythm and speed of their hands with their whole 
body. 
That is why the first performance of our series is to be repeated till 
the testée is able to perform at his best. 
Many testées need a rhythmic support by means of a little tune, a 
great part of the children who are tested are unable to sing; if such 
is the case, the above mentioned 'chugge-chug', in marching-steps, 
will do instead of a tune. In order to be sure of his judgment, the 
examiner can have each performance repeated at will, before start
ing the next one. An experienced examiner will have little need of 
such repetition. 

The course and the appreciation of the performances 
Under this title a description will be given of the task of the examiner 
in stimulating the testée to his performances and of the appreciations 
which are to be scored. 
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At the end of this description a reproduction of the scoring-sheets 
may be consulted by the reader. 

Garland-drawing (scoring-sheet A) See figure 3. 
The first test, in which the garland of upward loops is to be drawn 
in a centrifugal direction, will be presented by the examiner to the 
testée in the way as has been described above under the title initial 
presentation 
As relevant to our appreciation of the performance are to be noted 
the following points: 

Scoring 
In each turning one hand is just a bit ahead of the other one 

Velocity L 
R 

this is not perceptible „ = 
this happens in an alternating way „ A 

One hand draws the loops a bit smaller then the other one 
Diminution L 

R 
this is not perceptible ,, = 
this happens alternately „ A 

One hand draws more firmly and in a steadier way 
then the other one Firmness L 

R 
this is not perceptible „ = 
this happens alternately „ A 

Both hands turn synchronously, or synchronous 
motion is interrupted or even impossible S: + , ± , —· 

The second test, m which the garland of downward loops is to be 
drawn in a centrifugal direction, is again to be presented to the 
testée in the same way as the first test has been done. 
Sometimes the testée begins to persevere in making upward loops. 
If so, repeated presentation is needed. 
Appreciation and scoring are the same as in the first test. 

The third test, in which the garland of upward loops is to be drawn 
in a centripetal direction. Meanwhile the garland with upward loops 
of the first test and the garland with the downward loops of the 
the second test have both been drawn on the table 
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The examiner now asks the testée to look at them 'look here, these 
loops are all going up, and those are going ...?' (The examiner is to 
avoid any movement with the showing hand from left to right or 
from right to left). 
The testée will put in 'down' or 'they are the same' or 'I don't know'. 
The examiner shows the garland with upward loops in the same way 
as before saying: 'Look at those loops here and please draw them in 
the other direction'. If need be, the hands of the testée are put at the 
ends of the blackboards, the examiner saying: 'Do start here and 
make the loops in the direction of your nose'. 
Appreciation and scoring are the same as in the preceding tests, but 
for one new relevant point: 
The differences in the performances of left and right hand are 
greater or smaller than in the first test. 
Or the difference appears for the first time in this third test. This 
point is to be scored: 

Difference : > ! ; < ! ; App. 

The fourth test, in which the garland of downward loops is to be 
drawn in a centripetal direction, will be presented only verbally. 
Appreciation and scoring are the same as in the preceding tests, but 
the differences in the performances of left and right hand are judged 
in comparison with the performances of the second test this time. 

Differences: > 2; < 2; App. 

The fifth test, in which a garland of loopings 'To and fro' is to be 
drawn in a centrifugal direction, is a rather complicated one. 
Therefore we can call it, like the three following tests, a test of 
failure. 
Here the chalk-drawings of the preceding test are wiped from the 
table. The examiner proceeds by drawing the garland on the right 
side on the table, accompanying it rhythmically and slowly, saying: 
'to ... and ... fro ... to ... and ... fro'. 
The testée is asked to trace this garland on the table with his fore
finger, and then try to do this performance. 

The sixth test. If after doing so, the testée has performed a series of 
four loops to and fro, done more or less to perfection, the examiner 
proceeds to the sixth test. 
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Here the examiner draws on the table left of testée and with his left 
hand the garland, drawing from right to left, in reflected image. 
The garland is to be drawn by the testée in a centrifugal direction. 
The appreciation of the performances in the fifth and sixth tests 
concerns the following points: 
In the first place we want for a good appreciation that the testée has 
performed at least eight turnings of the loop, good or bad ones, 
because one loop to and fro, if well done, shows two turnings. 

Scoring 
These eight turnings may all be correctly performed G 
Four turnings in sequence correctly performed wherever 
they may be placed in the series of eight turnings IF 
(It is better to evaluate the IF, meaning Initial Failure, as 
appears on the scoring-sheet as a PF, Partial Failure). 
Fewer or no turnings correctly made, or four not made 
in sequence TF 
As to the meaning of opposition - on the scoring-sheet „O". - we owe 
an explanation. 
An inclination to opposition of the two performing hands shows 
itself by interruptions in the smoothness of the drawing-movement 
at the turning points. 
If we see such interruptions in continuity 0 + 
If we see such interruptions in less than half of the eight 
turning points 0 ± 
If we see no interruption О— 

The seventh test, in which the garland of loopings to and fro is to be 
drawn a centripetal direction, will be presented only in a verbal way, 
quite like in the third test. 
Appreciation and scoring are the same as in the preceeding two 
tests. 

The eighth test. In this test the examiner will proceed by drawing 
the garland with his left hand, on the left side of the testée, on the 
table, drawing from left to right - after having wiped out the last 
garland which was drawn from right to left. 
Appreciation and scoring are the same as in the preceeding tests. 
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The ninth test. The examiner draws the garlands in fourfold: on 
both sides of the testée, on the table, and in two directions, from 
left to right and from right to left. If the examiner draws on the left 
side, he is to do so with his left hand. 
The examiner says: 'Up till now you were working with two hands, 
this time you will do it with one hand, with which hand would you 
prefer to do this?' 
When the testée answers by saying 'left' or 'right' the examiner 
should disregard his statement and ask him to show this hand. 
The examiner says: 'So that is your best hand? Please tell me do 
you prefer drawing in this way or in that way with that hand?' In 
saying so, the examiner moves his hand at the side of the double 
blackboard in a centrifugal and a centripetal way : 'Which way?' 
The testée will look at the garlands on the table at the side of the 
hand of his choice. 
Now the testée is allowed to perform as he chose to do. 
After he has done so, he is asked to try it with the same hand in the 
other direction. 
If the testée has been able to do so, the examiner will ask him to try 
and to do the same with his other hand in two directions. 
The appreciation of this test, consists merely of noting and scoring 
his choice, and the result. 
Scoring of the choice only by encircling the corresponding little 
arrow on the scoring-sheet. 
The result may be good: encircling of the arrow. 
The result may be a Partial Failure, this may be scored by noting 
P.F. in the square. 
The result may be a total Failure, in which case nothing will be 
scored. 

Character-writing (scoring-sheet B) See figure 4 
The first test, in which a garland of character-like figures, consisting 
of a long loop followed by a short loop, should be drawn in a cen
trifugal direction. 
The examiner avoids calling these figures characters, for if the 
testée presumes them to be characters, he will involuntarily prefer 
the hand with which he may have been taught to write. That is why 
these figures are presented to him by the examiner drawing them on 
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his right side on the table, turning them rhythmically and slowly 
saying: 'a long loop, a short loop.' and so on. 
The appreciation and the scoring are the same as in the first test in 
garland-drawing. 

The second test, in which the same garland as above must be drawn 
in a centripetal direction, is to be presented by the examiner only 
verbally, exactly as in the third test of garland-drawing. 
The appreciation and scoring are the same as in the first test of 
garland-drawing. 

The third test, in which a garland of character-like figures, consisting 
of a long loop and a little circle, should be drawn in a centrifugal 
direction. 
The presentation is done by the examiner drawing those figures on 
the table on the right side of the testée, intoning them: 
'a long loop, a little circle', doing so in a slow rhythm. 
Appreciation and scoring are exactly identical with the preceding 
test, but for one new relevant point: 

The circle can be made correctly " ^ ^ Scoring: corn 

The circle can be made incorrectly '^"75 Scoring: inc. 

The circles are alternately correct or incorrect Scoring: A 

The fourth test, in which the same garland as above is to be drawn 
in a centripetal direction, should be presented by the examiner only 
verbally. Appreciation and scoring are precisely the same as in the 
preceeding test. After having performed these four tests, the testée 
is asked by the examiner: 
'What did you write? Can you read any of these lines on the table' 
or 'What do you hear when you look at these lines?' This must be 
asked to make the testée conscious of his writing characters in the 
next test. The child will answer: 'Yes: 'lele' and lolo'. Then the ex
aminer will wipe the lines off the table and the blackboard and 
proceed to the next test. 

The fifth test. The examiner asks the testée to write 'lalalala', thus a 
verbal presentation. The characters are to be drawn in a garlandlike 
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way and the appreciation and scoring are the same as before except 
for the turning of the 'a' in a centrifugal direction. 

'a' can be made correctly /СЛ^ Scoring: corr. 

'a' can be made incorrectly ^ ^ 5 L · ^ Scoring: incorr. 

'a' 's can be made, correctly and incorrectly Scoring: A 

The sixth test, in which the same character garland as above must 
be drawn in a centripetal direction, is presented by the examiner 
only verbally. The appreciation and the scoring are exactly similar 
to those in the preceeding test. 

The seventh test, like the eighth, consists of apure writing-perform
ance. For this test the word 'bad' has been chosen because of its 
sequence of varying turns in writing. 
A second reason for its choice, is that the word 'bad' has a meaning 
in Dutch and German as well, in which languages it means bath. 
The examiner will present this word to the testée only verbally, if 
need be, saying: 'You know 'bad', which is not good'. 
If little ones do write it wrongly, they are to be corrected verbally 
without it being written down, or we ask them to write 'ape' (a 
basic word at school). 
The word is to be written in a centrifugal direction. 
Scoring is done by copying the result on the scoring-sheet. 

The eighth test, in which the same writing-performance must be 
made in a centripetal direction, is to be scored in the same way. 
In doing the two last tests, we can stick a sheet of paper on each 
blackboard, so as to be able to consider the results from the original 
performances. 
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§ 3. Bespreking van de aangetoonde symptomen 

Wanneer wij de betekenis van de door middel van de in de vorige 
paragraaf beschreven test aangetoonde symptomen, welke kunnen 
wijzen op een stoornis in de ontwikkeling van de slurfmotoriek, via 
symmetrische motoriek, naar lateralisatie en tenslotte dominantie 
willen gaan bespreken, is het noodzakelijk tevoren nauwkeurig uit
een te zetten welke eisen wij aan de onderzochte stellen als wij de 
verrichtingen laten doen waaruit deze test bestaat. 
De eerste negen tests bestaan uit het tekenen van guirlanden, de 
volgende vier tests uit het maken van schrijfbewegingen en de laatste 
vier tests respectievelijk uit schrift en woordschrift. 
Wij zullen de volgende punten moeten bespreken: 
1. Wat is de herkomst en betekenis van het vlak waarop deze han

delingen worden verricht en hoe ontwikkelt zich de oriëntatie in 
dit vlak. 

2. Met welke aard van gestaltebeleving hebben wij bij deze verrich
tingen te doen. 

3. Welk is het verschil in gestaltebeleving verkregen in slurfmoto
riek met die verkregen in symmetrische en gelateraliseerde moto
riek. 

Verder worden de verrichtingen bij de beschreven tests bimanueel 
gedaan en in twee richtingen, met name centrifugaal en centripetaal. 
Wij moeten dus aan de drie voorgaande punten van bespreking nog 
toevoegen: 
4. Wat is het functionele verschil tussen het normale vlak in fron

tale tegenoverstelling waarop men tekent en schrijft en het door 
ons in deze tests gebruikte mediane vlak. 

5. Met welke problemen krijgen wij te doen indien simultaan bi
manueel op dit vlak tekenende en schrijvende bewegingen wor
den gemaakt. 
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6. Wat is het wezenlijke verschil indien op dit vlak óf centrifugaal 
óf centripetaal een tekenende of schrijvende beweging wordt ge
maakt. 

Pas nadat deze zes punten uitvoerig zijn besproken, kunnen wij met 
inzicht een beoordeling geven van de aangetoonde symptomen. 

Ad. 1 
Het blad papier waarop wij thans schrijven of tekenen, is een vlak 
dat een hele ontwikkelingsgeschiedenis achter de rug heeft. 
De eerste tekeningen,die de mens gemaakt heeft, werden aangebracht 
op rotswanden en heel lang zijn het vooral wanden gebleven waarop 
men tekende en schreef. 
Zo'n wand was een vlak in frontale tegenoverstelling tot de teke
naar, dat praktisch onbegrensd was. Toen de mens allerlei voor
werpen ging maken en gebruiken en deze versierde met tekeningen, 
bleef voor hem het vlak dat hij versierde het karakter dragen van de 
frontale tegenoverstelling. 
Alle figuren die getekend, geschilderd, ingegrift, in metaal gedreven 
of geweven werden, zijn geconcipieerd als rechtopstaand en in te
genoverstelling. 
Zolang het tekenen betreft is de enige oriëntering in dit vlak boven 
en beneden. Als een klein kind een blad papier voor zich krijgt en 
hierop gaat tekenen blijkt, dat voor hem dit blad geheel onbegrensd 
is. Hij zet zijn tekeningen op willekeurige plaatsen; alles wat hij 
tekent is in duidelijke tegenoverstelling verticaal beleefd. Hieruit 
blijkt, dat het kind de functie van het onderscheid tussen boven en 
beneden in dit blad kent. 
Het blad papier heeft van oudsher rechte hoeken en evenwijdige 
zijkanten. Zoals bekend nemen de maaksels van de mens een vast
staande vorm aan, welke vormen eindeloos gerepeteerd worden. 
De mens voelt zich slechts thuis tussen hem bekende gestalten. 
Voorbeelden hiervan zijn de volgenden: Toen de dierenhuid als 
betaalmiddel vervangen werd door koper, werd de handelsvorm 
van het koper een plaat in de vorm van een dierenhuid, die de 
waarde van vele huiden vertegenwoordigde. De eerste spoorwagens 
hadden de vorm van aan elkaar gevoegde rijtuigkoetsen. 
Zo moeten wij ook de herkomst van de rechte hoeken van het blad 
papier zoeken in de rechte hoeken van het weefsel en de gevlochten 
of gestapelde muur. 
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Door deze vorm wordt het blad papier uitermate geschikt voor 
verdere oriëntatie en dus richtingsbepaling. 
Waar vroeger de Egyptenaren de moeite moesten nemen op een 
rotswand een rechthoekig vlak afte schaven alvorens dit te gebrui
ken voor tekenen en schrijven, behoeven wij slechts een blad papier 
te nemen en kunnen daarop schrijven of een platte grond tekenen. 
Het schrift zowel als de plattegrond geven beiden een bijzondere 
functie aan de vier zijden van het blad. Zodra wij gaan schrijven 
worden linker en rechter zijkant verschillend. De linker zijde is het 
begin en de rechter het einde. Begin en einde maken het vlak in 
wezen a-symmetrisch, want beide zijden zijn verschillend geworden. 
Hoe belangrijk de beleving van dit verschil tussen beginzijde en 
eindzijde van het vlak ten gevolge van lees- en schrijfrichting is ge
worden, blijkt duidelijk uit de publikatie van Dr. E. J. Zwaan over 
links en rechts in waarneming en beleving. De beginzijde draagt het 
karakter van het verleden, de eindzijde van de toekomst, terwijl de 
plaats waar de schrijvende hand zich bevindt het nu is. Dit nu 
wordt bepaald in zijn vorm door wat voorafging en wat volgen zal. 
Wij zullen de gelegenheid hebben op dit nu later terug te komen. 
Het wezenlijke verschil tussen het schrijfvlak en het tekenvlak is 
dus de asymmetrie van het schrijfvlak, die toegevoegd wordt aan 
het onderscheid tussen boven en beneden dat reeds eigen was aan 
het tekenvlak. 

Waar het blad papier gebruikt gaat worden als plattegrond en dus 
een horizontaal voortbewegingsvlak gaat vertegenwoordigen krij
gen we met geheel andere vraagstukken te doen die een grote rol 
spelen bij de beleving van de ruimtestructuur en voor de functie's 
die gebruikt worden bij het rekenen. Deze laatste betekenis van het 
vlak willen wij hier slechts vernoemen daar zij geen verband houdt 
met ons onderwerp. 

Ad. 2 
Als wij de vraag willen beantwoorden met welke aard van gestalte
beleving we te doen hebben bij de verrichtingen die wij het kind bij 
de P.D.-test opdragen, is het goed eerst een onderscheid te maken in 
de ontwikkeling der gestaltebeleving. Wij willen hiertoe uitgaan van 
een bespreking over het onderscheid tussen wat wij genoemd hebben 
de primaire woordgestalte, de secundaire en tertiaire woordgestalte. 
Onder primaire woordgestalte moeten wij verstaan de door senso-
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motorische relatie's verkregen totale beleving van een ding. 
De primaire woordgestalte levert dus het aanwijsbare doch nog niet 
benoemde ding zoals dit in onze sensomotorische structuren ge
stalte heeft gekregen. 
De secundaire woordgestalte berust op de beleving van het kunnen 
waar dit betreft de sensomotorische structuur van een zelfbeweging. 
Zij veronderstelt dus kennis van het bewegende lichaam. 
Behalve de secundaire woordgestalte berust ook het beschrijvend 
gebaar op deze kennis. 
De secundaire woordgestalte is de kennis van het bewegende lichaam 
in een sensomotorische structuur die, in zover het spraakbewegin
gen betreft, geheel verweven is met het horen van het daaraan ver
bonden klankbeeld. 
Op dezelfde wijze is de kennis van het bewegend lichaam waar het 
de gebaarlijke beschrijving betreft, geheel verweven met het zien 
van deze zelfbeweging. 
De secundaire woordgestalte nu levert de naam voor de primaire 
woordgestalte. 
De tertiaire woordgestalte is eigenlijk niet anders dan het blijvend 
maaksel waaraan we herkennen de handelingen van de maker. 
Reeds het kleine kind beziet met lust het resultaat van zijn hande
ling: gemorste melk wordt met het vingertje uitgewreven, etiketten 
worden afgekrabd, verfbladders worden opengepeuterd. Smeren, 
kladden, krassen, plukken, stapelen en doosjes vullen of leeggooien 
worden steeds gerepeteerd. 
Later wordt in samenwerking met ouderen geleerd dit maken te 
perfectioneren en zinvol te doen zijn. 
Bij bespreking van de tertiaire woordgestalte moeten wij een onder
scheid maken tussen de schrijfbeweging en het geschrevene, tussen 
het maken en het maaksel. 
Onder tertiaire woordgestalte verstaan wij enkel het geschrevene. 
De schrijfbeweging is een sensomotorische structuur, die als de 
gebaarlijke beweging wordt bezien en tevens als de spraakbeweging 
wordt beluisterd. 
De schrijfbeweging draagt de kenmerken van gebaar en spraak tege
lijk, haar gestalte is de kennis van het bewegend lichaam in een zeer 
bepaalde sensomotorische structuur. Het geschrevene echter is een 
blijvend maaksel. 
Indien ik een blijvend maaksel vind, bijvoorbeeld in een grasveld 
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een vlechtsel van madeliefjes, verwijst dit onmiddellijk naar de ma
kende handeling en naar de maker: het is een nagelaten spoor. Dit 
spoor heeft echter voor mij enkel betekenis indien ik ooit zelf ge
vlochten heb of een ander heb zien vlechten. 
Ik kan het vlechtsel ook beleven als een ding dat ik betast, bezie, 
ruik en met mijn handen beweeg of buig. In dit geval levert het mij 
een primaire woordgestalte. Beleef ik echter het vlechtsel als een 
maaksel, dan wordt in mij opgeroepen een kinaesthetische identi
ficatie met de maker door middel van de kennis van het bewegende 
lichaam waar het de sensomotorische structuren betreft, die in het 
maken betrokken zijn. 
Een voetspoor, een vlek, een scheur, scherven doen mij direct zeg
gen: hier liep iemand, wie heeft die vlek weer gemaakt, wie heeft 
dit gescheurd of hebben ze dat weer kapot gegooid. 
Het schrift behoort bij uitstek tot het blijvend maaksel en is een 
spoor dat verwijst naar de makende beweging. 
De makende beweging van het schrift is verweven met de secundaire 
woordgestalte. 
In het kort kunnen wij het onderscheid formuleren als volgt: 
De primaire woordgestalte komt tot stand door de totale senso
motorische relatie van mij zelf met een ding. 
De secundaire woordgestalte komt tot stand in een zelibeweging, 
die geluid maakt en is dus een beluisterde sensomotorische struc
tuur. 
De tertiaire woordgestalte komt tot stand door aan het blijvend 
maaksel in onze eigen makende sensomotorische structuren de 
maker en de handelingen van de maker te herkennen. 
De primaire woordgestalte is dus een totale belevingsgestalte. 
De secundaire woordgestalte is een kinetische gestalte welke beluis
terd wordt. 
De tertiaire woordgestalte is een dynamische gestalte, waaronder 
wij verstaan de makende dynamiek herkend aan het maaksel, ook 
als wij het zelf gemaakt zouden hebben: onze sensomotorische 
structuren worden als het ware in beweging gebracht en georgani
seerd door het maaksel. 
Bovendien is aan de tertiaire woordgestalte eigen dat deze dyna
mische gestalte geheel verweven wordt op den duur met de secun
daire woordgestalte, dus met de kinetische gestalte der spraakbe-
wegingen die beluisterd worden, daar immers de schrijfbeweging 
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van den beginne af geleerd wordt als uitdrukking van de klank en 
de beweging der spraak. 
Wat de secundaire woordgestalte betreft veronderstelt het verstaan 
daarvan een kinesthetische identificatie met de spreker, terwijl het 
begrijpen van de tertiaire woordgestalte bij het lezen daarvan een 
zelfde identificatie vereist met de schrijver. 

Ad. 3 
Als wij thans gaan spreken over gestaltebeleving verkregen door 
middel van een spoornalatende handbeweging, hetzij in slurfmoto-
riek, hetzij in symmetrische ofgelateraliseerde motoriek, betreft dit 
de gestalte van het blijvend maaksel dat ten grondslag ligt aan de 
tertiaire woordgestalte. 
Op figuur 5 zien wij een gesloten guirlande, die met een hand gete-

fig. S omkering in slur}'motoriek (om horizontale as) 

kend is. In het rechter beneden-quadrant is een lus van deze guir
lande met rood geaccentueerd terwijl in het linker bovenquadrant 
hetzelfde is gedaan. Als wij nu veronderstellen dat die guirlande in 
het linker vlakgedeelte door de linker hand werd getekend en de 
ander door de rechter hand dan hebben wij te doen met een typische 
slurfbeweging, berustend op links-rechts-antagonisme, immers beide 
handen draaien in dezelfde richting. De beweging van de rechter 
hand die de met rood geaccentueerde lus maakt is identiek in be
wegingsbeleving aan die van de linker hand. De linker lus is een 6 
en de rechter lus is een 9. Wij zien dan ook bij kinderen in slurf-
motoriek deze verwisseling van d en p, 6 en 9, b en g. Deze zelfde 
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kinderen kunnen bij de P.D.-test geen onderscheid beleven tussen 
de op- en neergaande guirlanden van de eerste vier tests. 
De slurfmotoriek kent geen onderscheid tussen boven en onder. 
Het gevolg hiervan is dat deze kinderen niet kunnen tekenen, zoals 
duidelijk blijkt uit het besprokene onder Ad. 1, terwijl zij bij de be-
grijpingstest, zoals beschreven zal worden in par. 6, geheel niet in 
staat zijn in de vorm van een sensomotorische structuur de gnosis 
van een gestalte te verkrijgen. 

<? '6 
L R. 

fig-b 

Op fig. 6 zien wij dat op het linker vlak-gedeelte de linker hand een 
lus beschrijft, terwijl op het rechter vlak-gedeelte de rechterhand in 
spiegelbeeld dezelfde lus beschrijft. Dit is dus pure symmetrische 
motoriek, waarin de beweging van beide handen als identiek wordt 
beleefd, evenals het nagelaten spoor. Wij zien dan ook dat in sym
metrische motoriek verkerende kinderen de b en de d verwisselen 
en dat zij bovendien een letter of cijfer niet kunnen onderscheiden 
van hun spiegelbeeld. Een eigenschap van de symmetrische moto
riek is dat begin en einde, links en rechts niet kunnen onderscheiden 
worden in het nagelaten spoor. 
Bij de gelateraliseerde motoriek krijgt het spoor pas zijn werkelijke 
betekenis, doordat begin en einde worden onderscheiden, evenals 
boven en onder. 

Ad. 4 
Indien wij een kind, dat nog in het slurfstadium verkeert en dus nog 
geen functioneel onderscheid weet te maken tussen onder en boven, 
op het platte vlak, rechts van het testbord, een eenvoudige guirlande 
met omhooggaande lussen van links naar rechts voortekenen en het 
daarna de opdracht geven dit bimanueel op het testbord in centi-
fugale richting na te doen, wordt deze guirlande soms verticaal van 
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boven naar beneden getekend in plaats van horizontaal centrifugaal. 
Dit wijst er op dat door deze kinderen de bovenrand van het test-
bord als de mediaanlijn wordt beleefd, die het voor hen liggende 
platte vlak verdeelt. 
Door ieder ander kind wordt de voor hun neus staande verticale as, 
om welke het bord dubbel geklapt is, beleefd als de mediaanlijn van 
het platte vlak. 

fig. 7 

Op fig. 7 kan men zien hoe een kind op het platte vlak bimanueel 
een guirlande beschreef met neergaande lussen, waarbij de handen 
zich centrifugaal ten opzichte van de mediaanlijn bewogen. Men 
ziet dat naar mate de rechterhand meer als doelgericht beleefd 
wordt, de linker hand sterker neiging vertoont om minder aan de 
centrifugale beweging mee te doen. 
Dit is het gevolg van het feit dat, naarmate de doelgerichtheid van 
een hand zich ontwikkelt, de bewegingen van deze hand meer wor
den gevolgd door de convergerende blik en dus de functie's van de 
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parietale schorsvelden van deze hand steeds meer worden georgani
seerd in samenwerking met de occipitale schorsvelden. 
Bij bimanuele centripetale en centrifugale bewegingen in het platte 
vlak is het ten ene male uitgesloten dat de convergerende blik beide 
handen tegelijk zou kunnen volgen. 
Dit is daarentegen wel mogelijk, indien de twee helften van het 
schrijfvlak, zoals in onze testopstelling, om een verticale as die 
tussen de ogen geplaatst is van het kind afzijn samengeklapt. Door 
deze opstelling wordt het mogelijk, dat niet alleen een beroep kan 
worden gedaan op de balkfunctie voor het spiegelbeeldig functio
neren der parietale schorsvelden, doch ook voor het spiegelbeeldig 
functioneren der occipitale schorsvelden en der blikvelden. 
Hier moeten wij aan toevoegen dat, indien er sprake is van een 
strabismus concomitans of van een grote ongelijkwaardigheid der 
visus van de ogen, de bimanuele manipulaties op het bord moeten 
geschieden met gesloten ogen, nadat de voorgeschreven guirlanden 
op het platte vlak gezien en met de ogen open getraceerd zijn. 
Dit laatste is noodzakelijk omdat in deze gevallen de doelgericht
heid, hetzij van de linker, hetzij van de rechter hand ten gevolge 
van het uitschakelen van een oog niet behoeft overeen te komen 
met de plaats die het kind toekwam in de curve volgens Gauss. 

Ad. 5 
Indien wij op het platte vlak met beide handen tegelijk cirkels zou
den draaien in de richting van de klok, dan is dit een slurfbeweging, 
immers beide handen draaien in dezelfde richting. Als wij op deze 
beide cirkels met een pijl de draairichting aangeven zoals in fig. 8 
en vervolgens het blad papier langs de mediaanlijn dubbel vouwen, 
dan zien wij dat de twee cirkels in tegengestelde richting draaien. 
Wij zien dan ook dat kinderen met resten van de slurfmotoriek op het 
testbord de neiging vertonen met de handen tegen elkaar in te draaien. 
De aan de proefpersoon gevraagde verrichtingen op het testbord 
doen dan ook allen een beroep op de balkfunctie. 
Het gevolg hiervan is dat in alle gevallen waarin de balkfunctie zich 
niet of onvoldoende heeft ontwikkeld de synchronie van de bewe
ging der beide handen gestoord blijkt te zijn, wat hierop neerkomt 
dat, indien de ene hand een lus beschrijft, de andere hand dit nalaat 
en dat de volgende lus door de andere hand wordt gemaakt waarbij 
de eerste hand werkeloos blijft. Soms ziet men in zulke gevallen dat 
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een hand lussen maakt en de andere hand of stil staat of op en 
neergaande bewegingen maakt zonder te draaien. 
Wij hebben in par. 7 van het eerste deel er op gewezen dat het con
vergerend volgen met de blik van de bewegingen van een hand aan
leiding geeft tot identieke informatie in beide hemisferen tegelijk, 
waardoor een symmetrische organisatie van de occipitale schors-
velden plaats heeft voor zover dit de deelname betreft van deze 
schorsvelden aan de sensomotorische structuren, ontstaan door de 
bewegingen der handen. 
Elders hebben we gezegd dat bij de allereerste differentiatie der bei
de handen, welke aan de lateralisatie voorafgaat, een verschil in 
vaardigheid van de handen zich begint te ontwikkelen. 
Een gevolg van deze twee feiten is dat, indien wij bijvoorbeeld 
rechts van het bord op het platte vlak een guirlande presenteren in 
centrifugale richting, die door het kind gezien en getraceerd wordt, 
deze guirlande bij een vaardiger zijn van de linker hand door middel 
van de symmetrische organisatie der occipitale schorsvelden kan 
worden opgevat als een in dit geval niet spiegelbeeldige maar directe 
tracerende beweging van de linker hand. Bij het uitvoeren van de 
opdracht zal zulk een kind de neiging hebben met de linker hand in 
centripetale richting de gevraagde beweging uit te voeren, waarbij 
de rechter neiging vertoont in dezelfde richting te volgen. 

Ad. 6 
Naarmate de lateralisatie zich sterker ontwikkelt ziet men, dat de 
centrifugale richting wordt beleefd als een bewegingsrichting van de 
rechter hand, terwijl de centripetale richting beleefd wordt als die 
der linker hand. 
Bij het vorige punt werd uiteengezet, dat dit het gevolg is van de 
symmetrische organisatie uitgaande van de occipitale schorsvelden. 
Het spreekt vanzelf dat dit verschijnsel meer uitgesproken is waar 
het schrijfbewegingen betreft dan bij de guirlanden. Dit openbaart 
zich bij het afnemen der tests, doordat de verschijnselen diminu
tion en velocity zich bij voorbaat bij meer uitgesproken linkshan
dige lateralisatie sterker vertonen in centrifugale richting dan in 
centripetale richting. Wij moeten dit verschijnsel duiden als een 
gevolg van het feit dat de centrifugale richting voor de linker hand 
als ongewoon en nieuw wordt beleefd en dus bijzondere toeleg en 
aandacht vereist. 
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Zoals vroeger uitvoerig uiteen werd gezet moet aan lateralisatie 
een langdurige periode van symmetrische motoriek voorafgaan. 
De guirlanden nu doen een veel minder beroep op de gelaterali-
seerde zijde dan de schrijfbewegingen en het schrift. Het gevolg 
hiervan is, dat bij schrijfbewegingen en schrift de vaardigheid van 
de hand waarmee men gewend is te schrijven een grote rol gaat 
spelen bij de testresultaten. Bij schrift immers is de vaardigheid voor 
de rechterhand geheel ontwikkeld in centrifugale zin bij een rechts
händige, terwijl de vaardigheid bij linkshandige zich in centripetale 
zin zal hebben ontwikkeld. 
Deze ontwikkelde vaardigheid houdt in, economie van bewegingen 
en een snellere aanzet der bewegingsrhapsode, waardoor ten gevolge 
van het eerste een verkleining der excursies optreedt en ten gevolge 
van het tweede deze hand net iets voor zal zijn op de andere. 
Wij zien dan ook bij schrift en schrijfbewegingen dat de verschijn
selen diminution en velocity juist ten gevolge van deze vaardig
heid voor de rechterhand in centrifugale en voor de linker hand 
in centripetale richting het meest zijn uitgesproken. 
Als wij thans willen overgaan tot de bespreking van de aangetoonde 
symptomen doen wij goed deze in te delen naar de normale stadia 
der ontwikkeling en naar de stoornissen in deze ontwikkeling. 

Wat de normale stadia betreft moeten wij onderscheiden : 
1. slurfstadium 
2. symmetrie 
3. lateralisatie (prae dominant) 
4. dominantie. 

Wat de stoornissen in deze ontwikkeling betreft kunnen wij een 
onderscheid maken als volgt: 
5. artefacto lateralisatie 
6. dyslateralisatie 
7. degeneratio dextris sive sinistris. 

Wij zullen achtereenvolgens de symptomen van deze ontwikkelings-
beelden bespreken en nader verklaren. 

1. Slurf motoriek, deze openbaart zich in de P.D.-test door de vol
gende verschijnselen: zie fig. 13. 
Α. Geen of onvoldoende synchronie, wat wil zeggen dat een 

hand goed, de andere hand niet (S-) of nauwelijks of ge
deeltelijk de guirlande beschrijft (S ± ) . 
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B. Geen beleving van onderscheid tussen op- en neerwaartse lus 
der guirlande. 

C. Soms wordt de guirlande verticaal in plaats van horizontaal 
getekend. 

D. Na de eerste vier tests falen doordat de dynamische gestalte
opvatting geheel onmogelijk is. 

2. Symmetrie, zie fig. 14 en 15, deze openbaart zich in de P.D.-test 
door de volgende verschijnselen: 
A. Er moet synchronie bestaan. S + 
B. Velocity, Diminution en Firmness zijn gelijk of alternerend : 

V. =-_ = of V. = Α. 
D. = = of D. = Α. 
F. = = of F. = Α. 
Velocity, Diminution en Firmness zijn echter vaak min of 
meer difuus verdeeld over links en rechts. 

C. Hierbij moeten wij bedenken dat een symmetrisch kind vaak 
in dubio staat met welke hand hij een voornemen of opdracht 
zal uitvoeren. Er bestaat praktisch evenveel kans dat hij de 
voorgetekende guirlande zal bezien als een guirlande te be
schrijven door de linker als wel door de rechter hand. Het 
gevolg hiervan is dat, indien het kind de impuls tot guirlande
beschrijving beleeft als een linkshandige functie, bij de draai
ingen van een opwaartse lus die tegen de klok ingaan, het die 
ook op het verticale bord tegen de klok in zal maken, waar
van het resultaat is dat de lussen naar beneden zijn gericht. 
De rechter hand gaat in dat geval met de klok mee - dus in 
spiegelbeeld - ook in neerwaartse lussen. 
Wordt daarentegen de guirlande beleefd als een rechtshändi
ge functie,bij de draaiingen van een opwaartse lus die tegen 
de klok ingaan, dan zal de rechter hand tegen de klok in op
waartse lussen beschrijven, waarbij de linker hand met de 
klok mee in spiegelbeeld hetzelfde zal doen. 
Hierbij dient men te overwegen dat wij te doen hebben met 
een draairichting: een neerwaartse lus is voor de linker hand 
tegen de klok in, een opwaartse lus met de klok mee, in cen
trifugale richting, terwijl dit voor de rechterhand andersom is. 
Mocht het kind nu van de opwaartse lus van test 1 een neer
waartse hebben gemaakt, dan wordt de neerwaartse lus van 
test 2 in het platte vlak, rechts van het bord boven de op-
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waartse lus getekend door de proefleider, vragende: 'Nu 
moetje deze lussen draaien of heb je die misschien al gedaan'. 
Een symmetrische kind zal altijd zien of hij de lus fout heeft 
gedaan; het kent immers het verschil tussen onder en boven. 
Een symmetrisch kind zal deze tweede opdracht normaal 
vervullen. 
Bij test 3 en 4 kunnen wij hetzelfde verschijnsel zien optre
den. 
Deze verschijnselen vinden hun oorzaak in het feit dat bij het 
symmetrische kind de weg van begin tot eind niet vaststaat: 
zij kan zijn van links naar rechts of wel van rechts naar links 
en het is dus alleen de draairichting, tegen of met de klok, die 
de gestalte van het nagelaten spoor bepaalt. 

D. In het bovenstaande is het principe beschreven dat ten grond
slag ligt aan de moeilijkheden die test 5 tot en met 8 ople
veren. Bij deze lussen heen en weer wordt afwisselend tegen 
de klok in en met de klok mee gedraaid. 
Indien bijvoorbeeld de opwaartse lus, die tegen de klok in
draait, wordt opgevat als een functie van de linker hand, zou 
het kind de neiging hebben hiervan een neerwaartse lus te 
maken. De direct daarop volgende neerwaartse lus, die met 
de klok meedraait, zal in dat geval een opwaartse lus worden, 
terwijl dit voor de rechter hand andersom zou zijn; dit alles 
in centrifugale richting. 
In fig. 9 zien wij hoe een linkshandig kind deze lussen met de 

centrifugaal test 5 

fig. 9 

linker hand zou draaien, waarbij de rechter hand in spiegel
beeld meegaat. 
Vervolgens ziet men op fig. 10 hoe een symmetrisch kind de 
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lussen gaat tekenen als hij deze heeft opgevat als een functie 
van de linker hand. 

R.zyde van testbard 

centrifugaal 

fis. 10 

Nu is het kenmerk van deze laatste figuur dat bij iedere wis
seling van draairichting een onzekerheid optreedt en een on
derbreken van de voortbeweging, doordat het kind beurte
lings de draairichting beproeft als functie van de linker of 
van de rechter hand, waardoor de oppositie van beide handen 
optreedt. 
Deze testserie 5 tot en met 8 brengt de scheiding aan tussen 
symmetrische en gelateraliseerde kinderen : enkel bij een con
stant gelateraliseerde doelgerichtheid kunnen deze performa
ties gaaf worden verricht. 
Als wij nu overgaan tot test 9, waarbij eenhandig dezelfde 
guirlande wordt gemaakt faalt het symmetrisch kind niet, 
omdat de oppositiemogelijkheid is uitgeschakeld. 
Op testblad В hebben de Ie en de 2e test geheel dezelfde be
tekenis als de Ie en de 3e test van blad A, terwijl test 3 tot 
en met 6 overeenkomst vertonen met test 5 tot en met 8 van 
blad A, waardoor ten gevolge van de oppositie, incorrect 
draaien van de 0 en de a optreedt. 
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3. Lateralisatie: (zie fig. 16, 17, 18 en 19). 
Α. bij normale lateralisatie, die dus voortkomt uit symmetrie, 

moet volledige symmetrie bestaan. 
B. Velocity en diminution mogen gelateraliseerd zijn, terwijl 

Firmness niet gelateraliseerd mag zijn. 
Wanneer dit laatste wel het geval is wijst dit op artefacte 
lateralisatie. 

C. In de derde test van Blad A kan de Velocity sterker of min
der sterk gelateraliseerd zijn dan in de Ie test. Sterker diffe
rentiatie wijst op meer rechtshändige leiding. Minder wijst 
op meer linkshandige leiding. 
Dit is het gevolg van het feit dat de centripetale richting voor 
de rechter hand de richting is, waarin minder vaardigheid is 
ontwikkeld, tengevolge waarvan de doelgerichtheid van de 
rechter hand in deze richting meer tot uiting komt. Is de la
teralisatie links, dan is de doelgerichtheid meer uitgesproken 
in de centrifugale richting. 
Hetzelfde geldt voor test 4 ten opzichte van test 2. 

D. Wat test 5 tot en met 8 betreft zal bij normale lateralisatie 
naar rechts test 5 steeds slagen, zij het met enige oppositie. 
Test 6, 7 en 8 kunnen nog gedeeltelijk of geheel falen. 
Bij linkshandige lateralisatie zal test 6 en 8 de meeste kans 
van slagen bieden en, indien de lateralisatie verder gevorderd 
is, test 7 ook. 

E. Test 1 tot en met 4 van blad В tonen hetzelfde resultaat als de 
eerste vier tests van blad A. De draaiingen moeten correct 
zijn voor de rechtshändige in centrifugale richting en voor de 
linkshandige in centripetale richting. 
Dit laatste geldt ook voor test 5 en 6. 

4. Dominantie: Het wezen van de dominantie is dat het nagelaten 
spoor van de handbeweging door de convergerende blik, die dit 
spoor volgt, niet alleen de sensomotorische structuur van de 
handbeweging doet herkennen, doch tegelijkertijd de sensomo
torische structuur van de beluisterde spraakbeweging. Het ge
volg hiervan is dat de beweging van de hand, die spraakbewe-
gingen en spraakklanken moet neerschrijven, tot doel heeft een 
reeds virtueel geconcipieerd spoor na Ie laten : het spoor is reeds 
virtueel aanwezig vóór geschreven wordt en verloopt steeds van 
links naar rechts. 
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Indien een rechtshändige met de linker hand wil schrijven moet 
hij gebruik maken van hetzelfde virtuele spoor, hetgeen wil 
zeggen dat de sensomotorische structuur van de blikbeweging 
de bewegingen van de linker hand leiden zal. Indien linkszijdige 
dominantie zich ontwikkeld heeft uit gelijknamige lateralisatie, 
kan de rechter hand het virtuele spoor enkel volgen onder leiding 
van de sensomotorische structuur der blikbeweging. 
Blad A bevat voor de dominantie geen andere betekenis dan dat 
het de geschiedenis van de ontwikkeling tot deze dominantie vast 
legt. Het zelfde geldt voor de eerste 4 tests van blad B. 
Pas bij de 5e test van blad В is de opdracht een beluisterde spraak-
beweging na te schrijven. 
Wij kunnen wel vaststellen dat in de tests van blad A en in de 4 
eerste tests van blad В de Velocity en Diminution weinig of geen 
verschil zullen vertonen en dat dit verschil pas optreedt in tests 
5 en 6 van blad В bij die proefpersonen, die naast een goed ont-
wikkeldedominantie, krachtens hun voortkomen uit het midden
gedeelte van de curve van Gauss, in hun totale sensomotorische 
ontwikkeling een ruim gebruik zijn blijven maken van hun sym
metrische organisatie-mogelijkheden. 
Wij moeten dus een onderscheid maken tussen proefpersonen 
die, naast een normale dominantie, veel gebruik blijven maken 
van hun symmetrische organisatie-mogelijkheden èn proefperso
nen met een normale dominantie, die in hun totale sensomoto
rische functies meer gelateraliseerd zijn. 
Bij de eersten is de Velocity in test 5 van blad В rechts en in test 
6 links. Het verschil tussen rechts- of linkszijdige dominantie 
manifesteert zich slechts, doordat de rechtshändigen in test 5 een 
grotere vaardigheid vertonen dan in test 6, hetgeen blijkt indien 
men de tijd opneemt. Bij de linkshändigen is dit andersom. 
Wat nu de tweede groep proefpersonen betreft vertonen dezen 
bij test 5 zowel de Velocity als de Diminution gelateraliseerd 
naar de dominante zijde, in test 6 eveneens. 
Bovendien vertonen deze laatste proefpersonen bij het woord-
schrift, test 7 en 8 van Blad B, een groot verschil in vaardig
heid, soms zich zelfs uitende in incorrecte draaiingen: dit zien 
wij bij rechtshändigen in centripetale richting, bij linkshändigen 
in centrifugale richting. 
Bij de eerste groep genoemde proefpersonen is het verschil in 
vaardigheid zeer gering. 
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Wat deze woordschrifttest betreft is de uitslag daarvan alleen 
van betekenis in bovengenoemd geval. 
Voor het overige geeft de woordschrifttest niet alleen een beves
tiging van alle voorgaande tests, doch heeft zij bovendien de 
waarde om aan te tonen, hoe ongehoord hulpeloos proefperso
nen zijn, die een stoornis in hun ontwikkeling vertonen, als het 
op schrijven aankomt. 

5. Artefacte lateralisatie: (zie fig. 20 en 21) Kenmerkend voor de 
artefacte lateralisatie is ten eerste dat de lateralisatie een over
dreven, te sterk uitgesproken, aspect heeft en ten tweede dat de 
symmetrische spiegelbeeldbewegingen aan de niet gelateraliseer-
de zijde onderdrukt worden. 
A. In de eerste vier tests van blad A blijkt dit uit het feit dat 

Velocity en Diminution bij alle vier zijn gelateraliseerd aan 
dezelfde zijde. 
Van nog grotere betekenis is het feit dat ook de Firmness ge
lateraliseerd is. 
Hetzelfde geldt voor de vier eerste tests van blad B, met dien 
verstande, dat het mogelijk is dat bij de lichtere gevallen van 
artefacte lateralisatie dit op blad A niet of in mindere mate 
voorkomt en zich pas op blad В gaat openbaren. In de aller
lichtste gevallen openbaart zich dit pas in test 6 en7 van blad B. 
Naar onze ervaring is de lateralisatie van de Firmness het 
meest pathognomonisch voor artefacte lateralisatie. 

B. In test 5 tot en met 8 van blad A ziet men in het algemeen 
falen zonder oppositie. 
In gunstiger gevallen ziet men de rechtshändigen slagen in 
test 5 en soms ook in test 8, daar de presentatie van deze 
tests geschiedt in de schrijfrichting. Linkshändigen slagen 
enkel in test 8 en soms ook in test 7, omdat de centripetale 
richting de schrijfrichting voor de linker hand is. 

C. In test 9 ziet men alleen slagen in de schrijfrichting, dus in 
ernstige gevallen voor de rechtshändige de rechterhand enkel 
centrifugaal en voor de linkshandige met de linkerhand enkel 
in centripetale richting. 
In lichtere gevallen kan de proefpersoon èn met de rechter
hand in centrifugale richting èn met de linkerhand in centri
petale richting slagen. 
Wij mogen nog opmerken dat bij artefacte lateralisatie de 
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draairichting van de gelateraliseerde hand niet wordt ge
stoord door de draairichting van de andere hand, die immers 
onderdrukt is. Het gevolg hiervan is dat de draairichting voor 
de linker hand, in spiegelbeeld van die der rechter, niet wordt 
beleefd; hierdoor bestaat als het ware een scotoom voor ieder 
nagelaten spoor dat spiegelbeeldig is ten opzichte van de ge
bruikelijke spoornalatende bewegingen van de gelateraliseer
de hand. 
Bij test 5 tot en met 8, waarin de onderzijde van de guirlande 
het spiegelbeeld is van de bovenzijde, zijn deze proefperso
nen zeer gehandicapt in het beschrijven van deze figuur. Men 
ziet hen dan ook uit de door hen aangeleerde schrijfbewegin
gen een chabloon kiezen dat enigszins lijkt op deze guirlande, 
bijvoorbeeld een schrijfletter f, b of g, welke dan voortdurend 
wordt gerepeteerd. 
Als wij dit laatste punt overwegen wordt het duidelijk welk 
een sterke stoornis deze kinderen moeten ondervinden in het 
antropromorphe ontwerp van bewegingsmogelijkheden dat 
structuur geeft aan de ruimtebeleving. 

D. Op fig. 11 ziet men boven hoe een symmetrisch kind in test 
3 en 4 van blad B, indien het incorrect draait, zijn guirlande 

Ay7íb^íL^Zr^U?r^ \ test3 

~ ^ ^ ^ ^ Μ ~ ^ Ν Τ ^ I test 4 

î test3 

IJ^ÖLJ^KJ^OJL 1 test4 
fig. η 

tot stand brengt, zowel in centrifugale als centripetale richting. 
Daaronder staat aangegeven hoe een artefact gelateraliseerd 

/¿ν^Λτν^τΖΛτ-

124 



kind bij deze tests, indien het rechtshändig is, in cen
trifugale richting correct draaiende de guirlande beschrijft, 
doch in centripetale richting in plaats van omkering der lus 
of spiegelbeeld - beiden een blijk van opvatting der figuur 
als functie van de linker hand - de neiging heeft met de 
rechterhand het aangeleerde centrifugale bewegingspatroon 
te blijven uitvoeren, waardoor de beschreven guirlande op 
deze typische wijze vervormd wordt. 
Op figuur 12 ziet men hetzelfde gedemonstreerd voor test 5 
en 6 van blad B. 

/і^я^б^пЛ^і^дг î test 5 

X ^ ^ v S ^ i ^ V j ^ l test 6 

УО^Х^ІА^Ь^УС^ЬУ î testS 

V / C ¿ ^ ^ K A ¿ 7 V A ι teste 
fig. η 

Het spreekt vanzelf dat bij linkshändigen dit verschijnsel bij 
centrifugale richting optreedt. 

Dyslateralisatie: Het is gewenst hier voorop te stellen wat het 
verschil is tussen artefacte lateralisatie en dyslateralisatie. 
Onder artefacte lateralisatie moeten wij verstaan dat de symme
trische periode ontijdig werd afgebroken of zelfs praktisch 
werdt overgeslagen, met dien verstande dat deze lateralisatie 
overeenkomt met de voorafgaande dispositie daartoe. Zo kun
nen wij zeggen dat deze lateralisatie overeen moet komen met 
een plaats aan de gelijknamige zijde of uit de middengroep van 
de curve van Gauss en dat er geen cerebraal of perifeer impedi
ment mag bestaan voor zulk een lateralisatie. 
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Onder dyslateralisatie moeten wij verstaan een al of niet ontijdig 
lateraliseren in tegenstelling tot de bestaande dispositie. Hiervan 
mogen wij dus spreken, indien de lateralisatie, als het kind voort
komt uit de uiterste helft van de curve van Gaus, hiermede niet 
overeenkomt of indien er cerebrale of perifere impedimenten be
staan tegen de zich ontwikkelende lateralisatie. 
De oorzaak kan zijn, zowel bij artefacte lateralisatie als bij dys
lateralisatie, een dwang van buitenaf, een taboe of wantrouwen 
in een lichaamshelft of het fixeren van één hand in propriocep-
tieve lustgevoelens. 
Bij dyslateralisatie poogt het kind de daartoe niet gedisponeerde 
zijde tot doelgerichtheid te brengen en kan daar niet of nauwe
lijks in slagen. Het gevolg hiervan is dat het beeld dat verkregen 
wordt bij afneming van de P.D.-test een mengsel van symptomen 
geeft, waarbij slurfverschijnselen, resten van symmetrie, evenals 
symptomen die wijzen op artefacte lateralisatie, kunnen voor
komen. 
De diagnose wordt dus mede in hoge mate bepaald tegen de 
achtergrond van het overige onderzoek. 
Het overige onderzoek moet immers gegevens leveren die wijzen 
op dispositie tot lateralisatie aan de andere zijde dan die, waarin 
het kind zich poogt te ontwikkelen, evenals gegevens die kunnen 
wijzen op een impediment tot deze pogingen van het kind. 
Het is om deze reden dat een voorbeeld hiervan zal worden be
sproken in de volgende paragraaf, waarin casuistische beschrij
vingen worden gegeven. 

7. Degenerado dextris sive sinistris. 
Onder deze titel moeten wij verstaan dat een zich volkomen nor
maal ontwikkelende lateralisatie gestoord gaat worden doordat, 
tijdens deze ontwikkeling, zich cerebrale functie-stoornissen 
voordoen in de bij de lateralisatie betrokken hersenhelft. 
Voorbeelden hiervan kunnen zijn posttraumatische of postence-
phalitische a-symmetrische cerebrale stoornissen ten nadele van 
de genoemde hemisfeer. Bij de ruim duizend kinderen, die wij 
onderzochten, hebben wij slechts tien maal deze diagnose kunnen 
stellen. 
Dit is te verklaren uit het feit dat bij een kind, dat een cerebraal 
incident doormaakte, in het algemeen het partieel falen beleefd 
wordt door ouders en onderwijskrachten als geheel verklaard 
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door het incident, en dezen daardoor niet er toe komen hulp te 
vragen wegens onverklaarbare leesstoornissen, welke laatsten 
steeds het motief leverden waarom anderen onze hulp zochten. 
Het gevolg van deze geringe ervaring onzerzijds is, dat wij moe
ten volstaan met het vermelden van deze gevallen en wat de P-D-
test betreft, ons moeten beperken tot enige algemene medede
lingen. 
Wij hebben bij deze tien kunnen waarnemen dat, indien de ont
wikkeling tot lateralisatie gevorderd was bij de P.D.-test de 
synchronie, vooral bij de schrijfbewegingen van blad B, geheel 
of gedeeltelijk verdwenen was, hetwelk hierop berust, dat de niet 
in lateralisatie verkerende hand de neiging vertoont in de rich
ting van de gelateraliseerde hand mee te draaien, wat neer
komt op een slurfbeweging, daar immers beide handen in de
zelfde richting gaan draaien. 
Verder viel het ons op dat de reeds verkregen lateralisatie in de 
P.D.-test het karakter gaat dragen van een artefacte lateralisatie. 
Om voor de lezer een duidelijk samenvattend overzicht te geven 
van het voorafgaande, zullen wij thans de normale ontwikke
lingsstadia, zoals die zich openbaren in de resultaten van de 
P.D.-test, systematisch bijeen zetten, toegelicht door reproduc-
tie's van ingevulde scoringsformulieren. 
Bij de slurfmotoriek is dit slechts blad A, daar de tests van blad В 
in dit stadium nog niet kunnen worden afgenomen. 

Slurfmotoriek: zie fig. 13. 
Deze is gekenmerkt door: 
1. geheel of gedeeltelijk ontbreken der synchronie. 
2. geheel of gedeeltelijk ontbreken der dynamische gestalte opvat

ting. 
3. op- en neerwaartse lussen worden verwisseld. 
4. de lusguirlanden gaan vaak in verticale in plaats van horizontale 

richting. 
5. Velocity, Diminution en Firmness zijn in het algemeen gelijk en 

wat rechts- en linkspunten betreft zijn deze gelijkelijk verdeeld. 
Indien wij zouden aantreffen dat Velocity, Diminution en Firmness 
zo goed als bij alle tests ofwel rechts ofwel links zijn, dan hebben wij 
te doen met een slurfmotoriek die een gevolg is van een ernstige 
stoornis en op een regressie kan berusten. 
Symmetrie: zie fig. 14 en 15. 
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Deze is gekenmerkt door: 
1. De synchronie is goed. 
2. Velocity, Diminution en Firmness zijn altijd gelijk. 
3. De dynamische gestalte opvatting is goed. 
4. De handen vertonen altijd oppositie. 

Hoewel de dynamische gestalte opvatting goed is blijken de bi-
manuele performatie's van test 5 tot en met 8 van blad A niet of 
moeilijk tot stand te kunnen komen, ten gevolge van de oppo
sitie der handen. 

5. Bij de handkeus bij test 9 van blad A komt het kind dikwijls 
nauwelijks tot een keuze. 

6. Het éénhandig resultaat bij test 9 van blad A is altijd goed. 
7. Ten gevolge van de oppositie ziet men in test 3 en 4, 5 en 6 van 

blad В incorrecte draaiingen optreden en tenslotte is daardoor 
het resultaat van het woordschrift in beide richtingen slecht. 

Lateralisatie: zie fig. 16-17 en fig. 18-19. 
Zoals blijkt uit het gestelde in par. 8 van het eerste deel onder ad. d 
voert de ontwikkeling der lateralisatie tot het predominante stadium 
of, beter gezegd, is het een voorwaarde om tot dit stadium te 
kunnen komen. Bij de beschrijving van de Symptomatologie van de 
lateralisatie dienen we een onderscheid te maken tussen: 
A beginnende lateralisatie, 
В gevorderde lateralitasie. 
Ad. A. zie fig. 16 en 17. 
Deze is gekenmerkt door: 
1. Op blad A en В zijn in de eerste vier tests Velocity en Dimi

nution uitgesproken aan de in lateralisering verkerende zijde 
tengevolge van het feit dat de doelgerichtheid van deze hand een 
nog ongeoefend en krampachtig karakter draagt. 
Firmness is steeds gelijk. De synchronie is uiteraard goed. 

2. Het verschijnsel Difference genaamd is bij linkshändigen in test 
3 en 4 kleiner dan in 1 en 2 en bij rechtshändigen groter. 

3. Bij de slingerguirlande zal deze in test 5 bij een rechtshändige 
slagen, zij het met enige oppositie, een linkshandige slaagt meest
al niet. In test 6 zal de rechtshändige soms slagen evenals de 
linkshandige, beiden met enige oppositie. 
In test 7 slaagt de rechtshändige niet, de linkshandige soms. 
In test 8 slaagt de linkshandige wel, terwijl de rechtshändige 
meestal niet slaagt. 
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4. Eenhandige keuze geschiedt zonder aarzelen. 
5. Wat incorrect draaien betreft zien wij het volgende: bij test 3 van 

blad В zal de rechtshändige correct draaien, terwijl hij in test 4 
nog incorrect kan draaien. 
Bij linkshändigen is dit andersom. 

6. Voor test 5 en 6 geldt hetzelfde als voor test 3 en 4. 
Bij het woordschrift zal de rechtshändige (zie test 7) correct 
draaien, in test 8 incorrect. De linkshandige doet dit andersom. 

Ad. B. zie fig. 18 en 19. 
Deze is gekenmerkt door: 
1. Op blad A ziet men in de eerste vier tests nauwelijks lateralisatie 

van de Velocity en de Diminution. 
2. In test 3 en 4 van blad A ziet men nauwelijks of geen Difference 

ten opzichte van test 1 en 2. 
3. Test 5 tot en met 8 van blad A slagen allen, mogelijk met een rest 

van oppositie. 
4. Test 1 van 2 en van blad В vertonen nauwelijks lateralisatie van 

de Velocity en de Diminution. 
5. Bij test 3 en 4 echter verschijnt wel vaak lateralisatie van de 

Velocity en soms ook van de Diminution, terwijl de draaiingen 
correct zijn. 

6. Bij test 5 en 6 van blad A is de Velocity altijd gelateraliseerd en 
soms ook de Diminution, terwijl de draaiingen correct zijn. 

7. Het woordschrift is in beide richtingen correct. 

Dominantie: 
De P.D.-test vertoont uiteraard geen specifieke Symptomatologie 
voor het bestaan van dominantie, hetgeen duidelijk is als men zich 
herinnert hoe wij de dominantie omschreven hebben in par. 8 van 
het eerste deel, onder ad. C. Wel geeft de Symptomatologie, zoals 
die tot uiting kan komen bij het afnemen van de P.D.-test, een in
zicht in de weg waarlangs de dominantie zich bij een individu heeft 
ontwikkeld. Wij zullen als voorbeeld hiervan de afgenomen P.D.-
test van een volwassen cerebraal-links dominant persoon analyseren. 
Blad A en В van deze proefpersoon vindt U respectievelijk in fig. 22 
en fig. 23, die weergeven het resultaat van een P.D.-test, afgenomen 
terwijl de proefpersoon niet vermoeid was en in fig. 24 en fig. 25, 
die het resultaat weergeven in vermoeide toestand. Op de betreffen
de testbladen zijn in seconden de tijden weergegeven, die de proef-
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persoon nodig had voor het uitvoeren van de opgedragen perfor-
matie's. 
Op blad A (niet vermoeid) fig. 22, zien wij dat in test 1 de Velocity 
rechts is en in de volgende drie tests in mindere mate rechts (dit 
laatste is aangeduid met de m van minimaal). 
Dit verschil in Velocity bij de eerste test en de drie volgende tests 
kan gezien worden als gevolg van het feit, dat de proefpersoon bij 
de performatie van de eerste test nog onwennig is. 
Zoeven hebben wij als kenmerk van gevorderde lateralisatie onder 
nummer 1 vermeld, dat in de eerste vier tests van blad A de Velocity 
nauwelijks gelateraliseerd is. Bij deze proefpersoon echter is de 
constante lateralisatie van de Velocity naar rechts mogelijk reeds 
te duiden als wijzende op een nog krampachtige doelgerichtheid 
van de rechter hand, die thuis hoort bij de beginnende lateralisatie. 
Indien wij nu fig. 24, weergevende de P.D.-test, blad A, afgenomen 
in vermoeide toestand van de proefpersoon, gaan vergelijken met 
het voorgaande, dan zien wij bij de eerste test dat de Firmness links 
is, wat duidt op onwennigheid van de linker hand, die daardoor 
harder gaat drukken. 
Verder zien wij dat de lateralisatie naar rechts van de Velocity toe
neemt in test 3 en 4, dus in centripetale richting, waarbij het symp
toom difference dus toeneemt. Ook dit verschijnsel is in tegenspraak 
met wat wij moeten verwachten, zoals hierboven besproken bij ge
vorderde lateralisatie onder nummer 2, waar immers gezegd wordt 
dat er nauwelijks of geen difference te zien zal zijn. 
Dit beeld beantwoordt geheel aan het gezegde onder punt 2 van 
beginnende lateralisatie voor rechtshändigen. 
De vergelijking wijst er dus op dat in vermoeide toestand de proef
persoon nog duidelijker vertoont, dat zijn dominantie zich heeft 
ontwikkeld na een lateralisatie die in haar beginstadium de symme
trie heeft moeten onderdrukken en dit is blijven doen. 
Hierdoor heeft deze lateralisatie niet het karakter gekregen van wat 
wij onder gevorderde lateralisatie hebben beschreven en verstaan. 
Indien wij nu overgaan tot blad В en fig. 23 gaan vergelijken met 
fig. 25, zien wij, dat in de eerste vier tests alle kenmerken voor be
ginnende lateralisatie duidelijk aanwezig zijn in fig. 25, waar de 
proefpersoon immers vermoeid was. In fig. 23, waar hij niet ver
moeid was, zien wij hiervan slechts geringe aanduidingen. 
Wat test 5 en 6 betreft zien wij resten van beginnende lateralisatie 
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in niet vermoeide toestand, terwijl in vermoeide toestand de proef
persoon het klassieke beeld van beginnende lateralisatie vertoont 
(fig. 16 en fig. 17). 
Wat test 7 en 8 betreft zien wij, dat in test 8 in niet vermoeide toe
stand één incorrecte draai optreedt en wel in de d, terwijl in ver
moeide toestand de incorrecte draaiingen veel meer uitgesproken 
zijn en zelfs constant optreden in test 6, waarbij zelfs draaiingen op
treden als op fig. 12, welke kenmerkend zijn voor artefacte latera
lisatie. 
Indien wij ons thans herinneren wat gezegd is in paragraaf 9 van het 
eerste deel, handelende over debalkfunctie, naar aanleiding van te 
vroege lateralisatie en over de invloed daarvan op het leerproces, 
zal het ons niet verbazen, dat deze proefpersoon, die medicus is, 
naar hij mededeelde, alle feitelijkheden van de anatomische kennis 
wel beheerste bij zijn examens, doch in zijn voorstellingsvermogen 
omtrent de ruimtelijke samenhang en de topografische beschrijving 
van de ten opzichte van elkaar verlopende spieren, zenuwen en va
ten, steeds moeite had. 
Het ontbrekende spontane onnadenkend ruimtelijk beleven moest 
hij steeds compenseren door een constructie langs analytische weg. 
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§ 4. Bespreking van de casuïstiek 

In de vorige paragraaf hebben we de, met de P.D.-test aangetoonde, 
symptomen besproken. 
Deze symptomen kunnen verwijzen naar de voorafgaande ontwik
kelingsgang tot lateralisatie, naar het stadium waarin de lateralisatie 
verkeert en tenslotte naar een stoornis in de ontwikkeling daarvan. 
Als we thans in deze paragraaf de casuïstiek gaan bespreken, moeten 
wij deze symptomen gaan bezien in hun relatie tot een veel groter 
complex van verschijnselen die bij onderzoek van de proefpersoon 
kunnen worden gevonden. 
Wij mogen nooit vergeten dat in ons medisch jargon het woord 
'casus' steeds betekent, dat wij met een mens te doen hebben en dat 
ieder mens een voor hem unieke, zeer gecompliceerde ontwikke
lingsgang doormaakt. 
Alvorens dus de casuïstiek te gaan behandelen willen wij het onder
zoek beschrijven, zoals wij dit gewoon zijn te doen om daarna aan 
bepaalde gevallen de diagnostische betekenis van de symptomen, 
die in de P.D.-test tot uiting komen, nader te bespreken. 
Bij het afnemen van de anamnese zijn, buiten de gebruikelijke gege
vens, de volgende punten voor ons onderzoek van bijzonder be
lang: 

1. heeft het kind lang op duim of vingers gezogen van één hand, 
2. heeft het kind met een arm langere tijd of bij herhaling in het 

gips gezeten, 
3. zo nauwkeurig mogelijke informatie omtrent de verbale ontwik

keling, 
4. hoe oordelen de ouders over rechts- of linkshandigheid, 
5. met welke hand krabbelt of schrijft het kind, 
6. was het kind onhandig bij samenwerking der handen (strikken 

maken, knopen), 
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7. hoe was de aanpassing op de kleuterschool, 
8. is het kind ordelijk of slordig, 
9. werden op de eerste klas b en d verwisseld, kwamen metathesen 

bij lezen of schrijven voor, werd in Spiegelschrift geschreven, 
werden getallen omgekeerd, 

10. werd door de ouders of in de eerste klas pressie uitgeoefend tot 
rechtshandigheid, 

11. ontbrak mogelijkheid tot vergaren van basic knowledge (flat-
bewoning, moderne stadswijk, zelfbedieningszaken, internaat), 

12. bestaat er redem om identificatie met linkshändigen te vermoe
den. 

Het onderzoek nodig om de voor ons belangrijke gegevens te ver
zamelen, zullen wij hieronder enigszins uitvoerig beschrijven. 
Om een eerste indruk te krijgen van de ontwikkelingsfase waarin 
het kind verkeert, leidende van slurfmotoriek via symmetrie tot la-
teralisatie, onderzoeken wij de volgende punten: 
1. De onbewuste doelgerichtheid van de hand. 

a. handen vouwen: de bovenliggende pink geeft de doelgerichte 
hand aan, 

b. applaus: de meest actieve of bovenste hand is doelgericht. 
2. Vervolgens onderzoeken wij de diadochokinesis. 

Hierbij moet men op de volgende symptomen letten: 
a. de handen slurven, 
b. de beweging is symmetrisch, doch infantiel (hele arm wordt 

meebewogen), 
с beide handen hebben een verschillend rythme, 
d. slurven en symmetrische bewegingen wisselen elkander af, zo

dat het geheel chaotisch is. 
3. De eenhandige praxie wordt onderzocht, waarbij een muntstuk 

tussen de duim en de twee eerste vingers moet worden gedraaid. 
Hierbij moet men op de volgende symptomen letten: 
a. asymmetrie in handigheid, 
b. asymmetrie in medebewegingen van de andere hand, 
с ontbreken van medebewegingen. 

4. Om een indruk te krijgen van de fijne motoriek laten wij het kind 
met de vingers trommelen, waarbij men het volgende kan op
merken : 
a. het trommelen gebeurt slurvend, 
b. het trommelen gebeurt symmetrisch, 
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c. het gebeurt éénhandig, waarbij de andere hand eigenlijk al
leen in het polsgewricht flecteert, 

d. het is onmogelijk. 
5. Wat de manifeste motoriek betreft pogen wij een indruk van de 

lateralisatie te krijgen door de opdracht te geven aan het kind om 
te doen alsof het timmert, met in de ene hand de spijker en in de 
andere hand de hamer, en vervolgens te doen of het brood snijdt. 
Hierbij kan men opmerken: 
a. de daadvoorstelling is zeer infantiel: met een vuist wordt op 

de tafel geslagen, de andere hand doet niets, 
b. de daadvoorstelling is infantiel: met een vuist wordt op de 

andere geslagen, 
с de daadvoorstelling is goed, 

(wij willen hier opmerken dat bij dit proefje de doelgerichte 
hand vaak niet overeenkomt met de doelgerichtheid in actu), 

d. de daadvoorstelling bij broodsnijden is zeer infantiel: een ge
strekte hand maakt snijbewegingen op de tafel, 

e. de daadvoorstelling is infantiel : de gestrekte hand maakt snij
bewegingen over de knokkels van de tot vuist gebalde andere 
hand, 

f. de daadvoorstelling is goed, 
g. de doelgerichte hand is bij beide proefjes verschillend. 

Vervolgens wordt onderzocht of er stoornissen zijn aan te tonen bij 
lezen en schrijven. 
Allereerst wordt in plastic letters het woord bod gepresenteerd. 
Dit proefje geeft zeer verrassende resultaten en het is zelfs nog zin
vol het voor te leggen aan leerlingen van de eerste klassen van mid
delbare scholen. Vaak wordt het spontaan benoemd als bob of pop, 
soms dod. 
Hierna worden de volgende plastic letters gepresenteerd: b, d, а, k, 
m, o, w, welke dooreen gelegd worden ongeveer op de wijze als in 
fig. 26, de opdracht wordt gegeven het woord bak en dan kam te 
leggen, waarbij niet verzuimd moet worden het kind deze woorden 
eerst te doen uitspreken. In fig. 27 ziet men vaak voorkomende re
sultaten. Bij dit proefje dient men er op te letten of dit met één hand 

bû>l dok kod >ІосІ 
fig- 27 
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en zo ja welke, of met beide handen geschiedt; men noteert de volg
orde waarin de letters worden neergelegd. 
Bij kinderen uit de tweede helft van de tweede klas en ouder wordt 
dan het woord 'KARAKTER' in kapitalen ter lezing gepresen
teerd. Het resultaat is vaak 'KARTER', 'KATER', 'KARKTER' 
e.d. waarna het woord gespeld wordt en nog eens gelezen. Vaak 
is hierna het resultaat onveranderd. 
Vervolgens wordt het kind aan het schrijven gezet met een ball
point. Kinderen, die slechts enige maanden in de eerste klas zitten, 
wordt gevraagd een woordje te schrijven dat ze kennen. 
Ouderen krijgen opgedragen : straat, staart, korst, koorts, straat
lantaarn en tenslotte bij nog ouderen de zin: 'tijdens het onweer 
weerkaatsten de donderslagen tegen de rotswanden'. 
Bij dit schrijven dient men te letten op: 
1. de houding van de niet-schrijvende hand: 

a. deze doet gewoon mee door op het blad te liggen en dit te 
fixeren, 

b. zij beweegt mee in de vorm van kleine medebewegingen van 
duim of vingers, 

с zij ligt op de knie of wordt gefixeerd onder het zitvlak, 
d. soms ziet men dat de nietschrijvende hand gebruikt wordt om 

de romp te fixeren door omklemmen van het tafelblad of van 
de stoelrand: dit ziet men wel bij kinderen met resten van 
poliomyelitis en soms bij kinderen die striaire hyperkinesieën 
moeten onderdrukken. Het spreekt vanzelf dat zulk een fixatie 
sterk remmend werkt op de rhapsodische mogelijkheden van 
de schrijvende hand. 

e. de nietschrijvende hand wordt onder de schrijvende hand ge
legd, 

2. De houding van de schrijvende hand : 
a. bij oversteken van de duim ziet men dat de duim de pen leidt, 

zie fig. 28, 
b. bij een sterk haakse houding van de wijsvinger worden duim 

en vingers krampachtig gefixeerd en gebeurt het schrijven 
door middel van pols- en armbewegingen. 

с de pen kan worden vastgehouden als bijvoorbeeld in fig. 29, 
wat men wel ziet indien extrapiramidale hyperkinesieën moe
ten worden onderdrukt. 

d. de duim leidt duidelijk de bewegingen, terwijl de eerste en 
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tweede vinger, zonder zich te bewegen boven de duim op de 
pen rusten. 

3. Het geproduceerde schrift: 
a. blokletters, al of niet op ongewone wijze gevormd, soms in 

spiegelbeeld, 
b. lopend schrift, dat na iedere letter even wordt onderbroken, 
с lopend schrift, dat onderbroken wordt, zodra er neiging tot 

metathesen optreedt, 
d. alle lange lussen vertonen een binnenwaartse knik. 

4. De wijze van schrijven : 
a. met grote druk, 
b. steeds spellend, 
с de draaiingen geschieden in tegengestelde richting (Incorrecte 

draaiingen). 
Hier voegen wij nog aan toe een kort onderzoek naar het schrijven 
en lezen van cijfers en getallen, waarbij men kan vinden dat de cij
fers worden omgedraaid dat de 6 en de 9 worden verwisseld, dus als 
gelijk beleefd, dat getallen worden omgedraaid bijvoorbeeld 45 = 54 
en tenslotte het reeds eerder genoemde sommetje 21 + 12 = 
(zie paragraaf 7 eerste deel). 
Vervolgens wordt een onderzoek gedaan naar de beleving van de 
primaire woordgestalten, naar de ontwikkeling der secundaire 
woordgestalten, naar de binding van primaire aan secundaire 
woordgestalten en naar de procesbeleving. 
Ook dit onderzoek zullen wij uitvoerig beschrijven, omdat het 
noodzakelijk is te verantwoorden langs welke weg wij ons een oor
deel vormen. 
Het spreekt vanzelf dat zulk een onderzoek ook op een andere wijze 
verricht kan worden, doch men dient op alle kinderen een uniform 
onderzoek-schema toe te passen, waarvan dus deze beschrijving een 
voorbeeld is. 
In grote lijnen maakten wij een onderscheid tussen kinderen tot en 
met de derde klas van de lagere school en die kinderen, die verder 
in het onderwijs waren gevorderd. 
Voor wat de eerste groep betreft begonnen wij steeds een korenhalm 
te tekenen (zie fig. 26) en te vragen wat dat is. De antwoorden door
lopen de volgende scala: een koor, koren, riet, pijl, bloem, boom, 
een stoplicht, lantaren, en tenslotte veldgewas. 
De eerste twee benamingen beoordelen wij als juist, de laatste be-
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naming is een uiting van kaal verbalisme der te vroeg gelateraliseer-
den, terwijl de overige benoemingen kunnen wijzen op een nog vaag 
situatief beleven van de betekenis der secundaire woordgestalten. 
Indien bloem, boom of stoplicht wordt gezegd, kan men deze voor
werpen in verhouding ernaast tekenen om te verifiëren of het kind 
werkelijk volhardt in zijn benoeming. 
Vervolgens wordt gevraagd naar de namen van de onderdelen : aar, 
steel, stengel of halm, bladeren, grond en wortels. Ook bij deze be
noemingen ziet men vaak bevestiging van de vaag situatieve woord
beleving, bijvoorbeeld stam in plaats van steel, gras in plaats van 
wortels. 
Soms zegt het kind niets anders tegen de steel dan 'streep'. 
Hierna wordt de aandacht gevestigd op de korreltjes, zie fig. 26, 
vragende: 'Hieruit halen de mensen allemaal hele kleine ?)'. 
Het antwoord kan luiden: 'korreltjes, brokjes, kruimeltjes, meel en 
brood'. Ook als er geheel geen antwoord komt, wordt een wind
molen getekend en gevraagd wat dit is. 
Het antwoord kan zijn: 'draaimolen, molen, watermolen'. 
Vervolgens wordt gevraagd hoe die molen aan het draaien komt. 
Het antwoord kan zijn: 'de wieken, de wind, water, een knopje, een 
man die erin zit, door de stenen' en tenslotte 'door zijn naam'. 
De volgende vraag is wat men in de molen maakt. 
Het antwoord kan zijn: graan, meel, brood, deuren en ramen - dit 
laatste uit verwarrende T.V.-programma's waarin de molen in zijn 
nieuwste versie als restaurant wordt vertoond. 
Als in dit hele gesprek het woord meel niet naar voren is gekomen 
wordt - desnoods via moeders pannekoeken - aan het kind ge
vraagd of ze ooit meel hebben gezien. Dan wordt gevraagd hoe 
meel er uit ziet. Antwoord: 'wit, grijs, bruin, groen'. 
Daarna hoe het meel aanvoelt in de hand (met gebaar). Antwoord: 
'zacht, fijn, als zand, ruw, hard, korrelig'. 
Dan wordt gevraagd wat er gebeurt als je blaast op een hoopje 
meel dat op tafel ligt (ook met gebaar). Antwoord : 'waait weg, valt 
op de grond, komt in je ogen, stuift weg'. 
Nu pas gaat men over naar het proces : wij zeggen aan het kind dat 
de bakker van het meel brood maakt en dat hij dit moet maken van 
het droge meel dat wegwaait, als je er op blaast, en vragen dan wat 
die bakker bij dat meel moet doen of wat het kind zelf erbij zou 
doen om er brood van te kunnen maken. Vaak komt hier geheel 
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geen antwoord op en dan proberen wij, door middel van de voor
stelling van zandtaartjes bakken van droog zand in de zandbak, het 
kind tot antwoord te krijgen. 
Wat nu de bakker betreft is het antwoord vaak : gerst, waarmee het 
kind dan gist bedoelt. Bijna geen enkel kind heeft enig idee van wat 
gist is. 
Ook wordt vaak gezegd: een ei. Hierop wordt door ons gevraagd, 
ook met gebaar, of er een ei op het meel wordt gelegd. Deze oplos
sing wordt steeds afgewezen, het ei moet immers kapot. 
Op deze wijze doorgaande proberen wij via melk en water, roeren, 
kneden en vormen de procesbeschrijving uit het kind te krijgen, wat 
zeer vaak een moeizame taak is. Het is immers een feit dat vaak 
kinderen zonder blikken of blozen klakkeloos 'deus ex machina' 
als de oplossing zien: het meel gaat in de oven en wordt brood, 
waarvan een ander tekenend voorbeeld is - over theezetten - 'moeder 
doet water in de ketel, zet die op het vuur en dan is het ineens thee'. 
Bij dit onderzoek kunnen wij tot de volgende conclusie's komen: 
1. in plaats van het proces staat het pure deus ex machina beleven, 
2. het proces wordt gebaarlijk - roeren, mengen, kneden, vormen -

goed beschreven, practisch zonder woorden, 
3. een gebaarlijke beleving van het proces ontbreekt volkomen, ter

wijl een van buiten geleerde verbale volgorde wordt opgedreund, 
4. het kind kent uit het proces slechts enige deelhandelingen, die 

dan wel een naam hebben, doch het heeft geen enkele voorstelling 
der sensomotorische structuren in zelfbeweging of in identifice
rende medebewegingen, welke in de uitvoering van het proces 
zijn betrokken. 

Bovenstaand onderzoek-schema hebben wij steeds toegepast en al
leen bij falen uitgebreid met andere vraagstellingen. 
Bij kinderen die de vierde klas reeds doorliepen presenteren wij, al 
tekenende, zie fig. 26, een schematische landkaart van Nederland. 
Terwijl dit getekend wordt vragen wij te zeggen wat het wordt ter 
verificatie of het kind voor dit onderzoek rijp is. 
Vervolgens laten wij de rivieren benoemen en nog enige onderdelen. 
Dan pas wordt gevraagd naar de windstreken. 
Uit het antwoord kan blijken dat: 
1. de windstreken zijn de hoeken van het blad, 
2. Oost en West worden verwisseld of met grote onzekerheid aan

gewezen. 
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Hierna wordt het kind verzocht enige steden te localiseren door een 
punt te zetten. Het zijn steeds Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, 
Den Haag, de stad waar het kind vandaan komt en Maastricht, 
Groningen en Zwolle. 
Indien Rotterdam niet aan de rivier wordt-gelocaliseerd, wordt ge
vraagd wat Rotterdam is, wat een havenstad is, wat een haven is en 
wat daar gebeurt. Indien Maastricht niet aan de Maas ligt, wordt 
gevraagd waarom Maastricht zo heet. 
Nu pas wordt de Roer getekend, die in de Maas uitmondt, waarna 
het kind Roermond moet localiseren en eventueel gevraagd wordt 
de naam Roermond toe te lichten. 
Van groter belang is echter dat wij zo zouden na kunnen gaan of het 
kind in staat is om van het onderwijs te profiteren. 
Immers bij aardrijkskunde worden aan het kind, voornamelijk door 
middel van verbale beschrijvingen, nieuwe primaire woordgestalten 
aangeboden als haven, lading, waterweg, kanaal, rivier. Tevens 
worden op deze wijze voor het kind nog onbekende processen be
schreven. Om deze nieuwe primaire woordgestalten te kunnen be
leven, dient het kind gebruik te maken van de primaire woordge
stalten die het reeds bezat. 
Aan nieuwe processen kan het kind slechts gestalte en vorm geven 
door middel van medebewegingsbelevingen in de sensomotorische 
structuren die het bezit, dus door de kennis van zijn bewegend 
lichaamsschema. 
Bij dit onderzoek met de landkaart krijgen wij dus een inzicht over 
de oriëntatie op de buitenwereld en het vermogen van het kind om 
lokaal te kunnen situeren. 
Tenslotte worden naar aanleiding van de kaart vragen gesteld over 
de richting van de waterloop, over de herkomst van het water, over 
afstanden en inwonersaantal. 
De volgende antwoorden mogen als voorbeeld gelden van een on
vermogen in bovengenoemde zin: 
Het water van de rivier komt uit de zee of uit de kranen. Een Nij
meegs kind weet niet dat Nijmegen aan een rivier ligt, wel dat er een 
Waalbrug is en dat de Waal water is. Een havenstad is een stad die 
in het water ligt enz. 
Bij een bespreking van deze landkaart komt men pas goed tot het 
inzicht, hoe aan partieel defecte kinderen inadequaat onderwijs ge
heel zinloos voorbij kan gaan. 
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Tenslotte willen wij nog opmerken, dat het voor de status-beoorde
ling gewenst is, dat alles wat de onderzochte schrijft of tekent, ge
schiedt met een rode ball-point, ter onderscheiding van wat de on
derzoeker deed. 
Tenslotte is het van belangte vermelden, dat wij, als het maar enigs
zins kan, het onderzoek doen in bijzijn van de ouders en wel omdat 
de ouders vaak het falen van hun kind geheel niet kunnen begrijpen 
en alleen langs deze weg zelf een inzicht kunnen krijgen en daardoor 
de bereidheid om later bij de orthodidactische aanpak met over
tuiging mede te werken. 
Indien nu het hier besproken onderzoek is gedaan, kunnen wij 
een oordeel hebben omtrent de volgende voor ons belangrijke punten : 

1. zijn er anamnestische gegevens die op een oorzaak zouden 
kunnen wijzen tot remming of abnormale bevordering der ont
wikkeling van de lateralisatie; 

2. zijn er anamnestisch gegevens die kunnen wijzen op gebrekkige 
beleving van de primaire woordgestalte of op een gebrekkige 
ontwikkeling der secundaire woordgestalte. 

3. zijn er anamnestische gegevens die wijzen op legasthenie in de 
zin van uitblijvende lateralisatie. 

4. In hoeverre is de lateralisatie ontwikkeld: waar bevindt zich 
het kind op de ladder die voert van slurfmotoriek via symme
trische motoriek naar lateralisatie en naar welke zijde ontwik
kelt zich deze lateralisatie. 

5. Hoe heeft de schrijftechniek zich ontwikkeld, zijn daarbij tekens 
die wijzen op verdringing van de sensomotorische structuren 
eigen aan de nietschrijvende hand, zijn er tekens die wijzen op 
onvoldoende ontwikkeling der lateralisatie of op te vroege 
lateralisatie, leidt de duim of leiden de vingers de schriftbewe
gingen. 

6. Bestaan er bij lezen tekenen van legasthenie. 
7. In hoeverre heeft de beleving der primaire woordgestalte zich 

ontwikkeld. 
8. In hoeverre is de secundaire woordgestalte aan de primaire 

woordgestalte gebonden en heeft de secundaire woordgestalte 
nog een situatieve betekenis. 

9. In hoeverre heeft zich de proces-kennis van het kind ontwikkeld 
en in hoeverre kan het kind deze aan ons verstaanbaar maken 
in woord en gebaar. 
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10. In hoeverre kan het kind zichzelf in de buitenwereld oriënteren 
en de dingen in de buitenwereld situeren. 

Tegen deze achtergrond van onze eerste ontmoeting met het kind 
moeten nu de gegevens worden bezien die wij verkrijgen met de 
P.D.-Test. 
Na deze inleiding zullen wij thans overgaan tot de bespreking van 
de casuïstiek. 

Als voorbeeld van een geval van slurfmotoriek zullen wij bespreken 
het onderzoek van : 
Casus 1. Marijntje, oud 8 jaar, leerling 2e klas L.O. 
Anamnestische gegevens: 
Forcipale partus, niet asphyctisch. 
Geen stuipen, geen bijzondere ziekten, geen traumata. 
Lopen: op l£-jarige leeftijd. Liep normaal. 
Praten: ruim \\ jaar. Lang multipel stamelen (dysphasie) en mono
syllabisch. 
Zindelijk: nog enuresis nocturna. 
Het kind gaat door voor rechtshändig, schrijft rechts en is zeer on
handig met strikken en knopen. 
Kleuterschool: het eerste halfjaar wilde hij er nooit naar toe. 
Ie klas L.O. : hij is voorwaardelijk overgegaan en vertoonde in de 
eerste en thans in de tweede klas zeer wisselend falen in rekenen, 
schrijven en lezen. Hij schrijft, volgens de leerkracht, krampachtig 
rechts, terwijl bij de gymnastiek opviel, dat hij niet in de maat kan 
lopen en dat hij met zijn linker arm en been onhandig is. 
Hij zuigt nog met welbehagen op de rechter duim. 

Algemeen onderzoek: 
Neurologisch vertoonde het kind geen afwijkingen, behoudens een 
mimisch achterblijven van de linker facialis musculatuur. 

Othologisch: 
Hier werden geen afwijkingen gevonden, evenmin op het audiogram. 

EEG: 
Wisselend hoog gevolteerd, symmetrisch alpha rythme. Geen patho
logische activitiet. 
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Specieel onderzoek: 
De onbewuste doelgerichtheid van de hand is uitgesproken rechts. 
Diadochokinesis: het kind begint met de linker hand, daarna zijn 
de bewegingen symmetrisch, vervolgens staat de linker hand stil en 
raakt uit cadans, terwijl de rechter hand gewoon doorgaat. Na een 
poosje is het weer symmetrisch, waarna het zelfde gebeurt anders
om. Deze wisselingen komen enige malen voor, waarbij nu en dan 
de handen slurven. 
Praxie: de jongen begint spontaan links en heeft na enige malen 
proberen de beweging te pakken. Vervolgens gebeurt hetzelfde 
rechts. Als hij het daarna links probeert kan hij het niet meer. Dit 
blijkt bij iedere wisseling van hand het geval te zijn. 
Fijne motoriek: alleen links. 
Manifeste motoriek: bij timmeren aarzelen en tenslotte rechtshän
dig met infantiele daadvoorstelling. 
Bij broodsnijden blijft hij aarzelen welke hand wat zal doen en 
komt niet tot daadvoorstelling of uitvoering. 
Lezen: het woord bod wordt vlot gelezen. 
Schrijven: dit geschiedt met excessieve druk, duidelijk dys-
metrisch, waarbij de linker hand in een vaste greep om het tafelblad 
wordt gefixeerd of met de handwortel krachtig op het tafelblad 
wordt geduwd met wijsvinger en duim gespreid in de lucht stekend, 
waarbij de wijsvinger uitgesproken medebewegingen vertoont. 
Ook romp en mond vertonen medebewegingen. 
De houding van de schrijvende hand is goed. 
Er bestaat duidelijk neiging bij cijferlezen tot omdraaiing. 
Primaire woordgestalte: de beleving hiervan is niet aanwezig. 
Proceskennis: het is onmogelijk het kind tot procesbeschrijving te 
krijgen; hoe men ook over de bakker en zijn werk praat, het blijft 
'bakken'. 
Ook gebaarlijk wordt geen resultaat bereikt. 
Secundaire woordgestalte : de woorden hebben een vaag situatieve 
betekenis, terwijl ze bovendien zeer slecht worden uitgesproken, in 
die zin dat labiale en labiodentale medeklinkers niet worden uitge
sproken, bijv. steel wordt eel, bladeren wordt aderen, bak wordt wak. 
Binet-Simon: I.Q. 112, nauwelijks gespreid. 
Bij verder onderzoek bleek dat bij lopen de neiging bestaat om wis
selend of de linker of de rechterarm voorwaarts te abduceren, niet 
in het rythme van de pas. 
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Bij passief achterover buigen van het hoofd wordt de rechter arm 
ietwat geabduceerd en geheven en zwaait daarbij wat op en neer. 
De linker arm doet dit niet. 
P.-D.-test (zie fig. 30). Deze vertoont alle kenmerken van de slurf-
motoriek, zoals in de vorige paragraaf uiteen gezet is. 

Bespreking: 
Alvorens op de speciale vraagstukken, waarvoor dit kind ons plaatst, 
in te gaan willen wij vermelden dat in de normale ontwikkeling het 
slurfstadium wordt beëindigd in het vierde levensjaar en dat het 
daarom zeker van betekenis is dat bij een onderzoek door ons ver
richt bij een veertigtal kinderen, lijdende aan multipel stamelen en 
die allen op het eind van hun vijfde of begin van hun zesde jaar 
werden onderzocht, op drie na allen nog in het slurfstadium bleken 
te verkeren. 
De directe gevolgen van dit blijven hangen in het stadium van 
slurfmotoriek zijn een niet of nauwelijks ontwikkelde beleving der 
primaire woordgestalte en de onmogelijkheid van de samenwerking 
der beide handen waar dit op symmetrische motoriek een appèl doet. 
Het laatste verschijnsel verklaart ook, dat deze kinderen zich nau
welijks kinaesthetisch kunnen identificeren met de bezigheden en 
handelingen van anderen. 
Dit blijkt uit het gebrek in procesbeschrijving en verklaart tevens 
het feit dat de multipele stamelaar zeer lang monosyllabisch en zeer 
agrammaticaal blijft spreken. 
Het gebrekkig beleven van de primaire woordgestalte heeft boven
dien tot gevolg dat de woorden slechts een vaag situatieve betekenis 
blijven behouden. 
Alle bovenomschreven verschijnselen treffen we dan ook bij Ma-
rijntje aan. 
De vraagstukken, waarvoor dit kind in het bijzonder ons plaatst, 
zijn de volgenden: 
Ten eerste wijst de excessieve druk van de schrijvende rechter hand 
en het daarbij fixeren van de nietschrijvende hand er op, dat dit 
kind neiging vertoont een artefacte lateralisatie te ontwikkelen, 
terwijl er nog geheel geen symmetrie bestaat. 
Deze artefacte lateralisatie wordt hem alleen opgedrongen door het 
schrijven, waar wij immers verder zagen dat hij geen keus kan maken 
tussen de doelgerichtheid van linker en rechter hand. 
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Voor zover een doelgerichtheid van de rechterhand bestaat blijkt 
deze onbewust en aan proprioceptieve lustbeleving gebonden te 
zijn; het is dus een doelgerichtheid op zeer laag niveau. 
Het feit dat er opgemerkt wordt dat de linker lichaamshelft on
handig is, wordt geheel verklaard, indien men bedenkt dat de jongen 
als hij op zijn rechter lichaamshelft moet letten bij schoolse perfor-
matie's iedere bewegingstendens van de linker lichaamshelft moet 
onderdrukken. 
Blijft het feit van de abducerende medebeweging van één arm bij 
lopen en de abducerende heffende beweging van de rechterarm bij 
achteroverbuigen; wij hebben hier genoteerd wat wij waarnamen 
zonder dat onze ervaring ons de mogelijkheid biedt dit te interpre
teren. In ieder geval menen wij te mogen zeggen dat het kan wijzen 
op resten van extrapiramidale patronen, die nog niet door corticale 
organisatie zijn geïntegreerd. 
De mededeling dat de jongen niet in de maat kan lopen en aan
vankelijk geheel niet naar de kleuterschool wilde, wijzen op gebrek 
aan kinaesthetisch identificatievermogen, zoals wij bij vele kinde
ren vast konden stellen, die een soortgelijke stoornis hadden. 
Indien hier een orthodidactisch advies gegeven zou moeten worden, 
dan is het op de eerste plaats wenselijk, dat het kind tot een symme
trische bewegingsbeleving wordt gebracht en dat tegelijkertijd in 
deze symmetrische bewegingsbeleving de primaire woordgestalten 
worden ontwikkeld, terwijl op de tweede plaats het zeker noodza
kelijk zal zijn het kind de gelegenheid te geven in bewegingsspelletjes 
van vraag en antwoord - bal toewerpen en opvangen, met twee 
handen het bekende handenklapspelletje enz. - en in verbale vraag 
en antwoordspelletjes zich kinaesthetisch te leren identificeren met 
anderen. 
Tenslotte zou het zeker wenselijk zijn schrijfonderricht tijdens de 
behandelingsperiode te staken. 
In de laatste paragraaf van dit deel zal nader op deze orthodidac-
tische aspecten worden ingegaan. 
Uiteraard hebben wij ons de vraag gesteld waarom kinderen in 
slurfmotoriek blijven verkeren en niet tot een normaal gebruik 
komen van de organiserende functiemogelijkheden die de balk 
biedt. 
Om deze vraag te beantwoorden zou het noodzakelijk zijn bij een 
groot materiaal van zulke gevallen een zeer systematische en nauw-
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keurige anamnese op te nemen om een inzicht te kunnen krijgen in 
de ontwikkelingsmogelijkheden die in het eerste levensjaar en de 
kleuterjaren werden geboden door middel van de omgang met de 
moeder en later met de andere gezinsleden, door de sociale struc
tuur van het gezin, door de spelmogelijkheden en de mogelijkheden 
tot het in sensomotorische relatie treden met de buitenwereld, die 
het milieu geboden heeft. 
Zulk een onderzoek zou ook inzichten kunnen verschaffen omtrent 
de oorzaak van de veel voorkomende dysphasie bij kinderen. 

Als voorbeeld van een geval van een te lange duur van de symme
trische motoriek en uitblijven van lateralisatie zullen wij bespreken 
het onderzoek van: 
Casus 2. Theo, oud 8£ jaar, leerling tweede maal 2e klas L.O. 

Anamnestische gegevens: 
Partus normaal, niet asphyctisch. 
In het tweede jaar eenmaal stuipen bij koorts gehad. 
In het eerste levensjaar heeft hij beiderzijds een middenoorontste
king gehad, waarvoor hij zes weken in het ziekenhuis lag. 
Lopen: op tijd en goed. 
Praten: op tijd en correct. 
Zindelijk: op tijd. 
Twee maanden voor het onderzoek maakte hij een sereuze virus-
meningitis door, in het eerste trimester van het tweede jaar in de 
tweede klas. 
Het kind gaat door voor linkshandig, schrijft links en kan nog geen 
strikken maken. 
In het gezin komt geen linkshandigheid voor. 
Kleuterschool: goed aangepast en alles geheel normaal. 
Eerste klas L.O. : Hier zou alles goed gegaan zijn. Op de tweede 
klas echter is hij blijven zitten, omdat hij in rekenen, taal en schrij
ven geheel te kort schoot. 
Een beschrijving van de aard der tekortkomingen kon niet worden 
gegeven, daar de dorpsschool met gecombineerde klassen en de 
primitieve dorpsmentaliteit niet de nodige individuele belangstelling 
in de hand werkten. 
Op de speelplaats en in het gezin wordt niet anders dan plat gespro
ken. 
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De moeder is invalide, daar zij aan multiple sclerose lijdt. 
Theo scheelt zeven jaar met het jongste van de oudere kinderen. 

Algemeen onderzoek: 
Neurologisch vertoonde het kind geen enkele afwijking. 
Het gehoor bleek goed te zijn. 

EEG: 
Goed ontwikkeld, dominant alpharythme, niet asymmetrisch, geen 
pathologische activiteiten. 

Specieel onderzoek: 
Onbewuste doelgerichtheid: symmetrisch. 
Diadochokinesis: symmetrisch en infantiel. 
Praxie: alleen rechts goed, links blijkt hij geheel apractisch. 
Fijne motoriek : gebeurt goed en symmetrisch. 
Manifeste motoriek: links met infantiele daadvoorstelling. 
Lezen: bod wordt gelezen als dood. 
Bij letters benoemen worden de b en de d verwisseld. 
Bij lezen uit een boekje van de tweede klas blijkt hij dit echter zeer 
behoorlijk te doen, ook wat de intonatie betreft; kan de inhoud 
aardig navertellen. 
Woordjes leggen: hij legt het woord bak als kad en doet dit met 
de linker hand. 
Schrijven: geschiedt met de linker hand, waarbij de rechter hand 
langs de romp afhangt en doet dit met fraaie metathesen. 
De houding van de schrijvende hand is behoorlijk. 
Hij spelt terwijl hij schrijft. 
Het sommetje 21 + 12 = ... wordt opgelost als 42, waarmee hij 
24 bedoelt. 
De beleving van de primaire woordgestalte is zeer goed. 
De proceskennis geeft een merkwaardig beeld : hij blijkt geen enkel 
proces te kunnen beschrijven, maar praat vlot, waarbij hij alles 
door elkaar haalt en verkeerde woorden gebruikt, omdat deze 
nederlandse woorden vaak nog een situatieve betekenis hebben. 
Zodra hij plat spreekt is dit laatste niet het geval. 
Binet-Simon: I.Q. 120, gespreid over 8 jaar. 
Bij natekenen van figuren uit het hoofd kan hij een figuur, die als 
een spoor van een handbeweging kan worden opgevat, foutloos 
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tekenen in een beweging van de linker hand, terwijl hij figuren die 
hij alleen maar analytisch kan opvatten, geheel niet kan natekenen. 
P.D.-test: zie fig. 31 en fig. 32. 
De vier eerste tests van blad A vertonen alle kenmerken voor sym
metrie. 
Wat test 5 tot en met 9 van blad A betreft valt het op, dat test 5 en 7 
weliswaar niet slagen, doch dat er geen oppositie is aan te wijzen als 
oorzaak daarvan. Het falen in test 6 en 8 is wel te wijten aan oppo
sitie. 
Het falen in test 5 en 7 zonder oppositie is een punt dat gewaar
deerd moet worden als wijzende in de richting van een beginnende 
lateralisatie. In test 9 kiest hij de rechterhand in de schrijfrichting 
en slaagt met elke hand alléén in de schrijfrichting, welk laatste 
eveneens de neiging tot artefacte lateralisatie bevestigt. 
Merkwaardig is de keuze van de rechter hand. 
Op blad В zien wij in de Ie test dat de synchronie even verstoord 
wordt doordat de handen tegen elkaar indraaien, dus even slurven. 
In test 2 ziet men wat beschreven is in de vorige paragraaf onder 
artefacte lateralisatie: punt D. 
Alle centrifugaal verlopende tests van dit blad zijn typisch voor 
symmetrie, in dit geval bij een kind dat gewend is linkshandig te 
schrijven, hetwelk blijkt uit de wijze van incorrect draaien, zie fig. 
11 en 12. 
Alle tests in centripetale richting echter zijn typisch voor een arte
facte lateralisatie naar rechts, eveneens blijkende uit de wijze van 
incorrect draaien, zie fig. 11 en 12. 
De verdeling van de verschijnselen Velocity, Diminution en Firm
ness is over het algemeen symmetrisch met slechts enkele punten 
voor rechts. 

Bespreking: 
Wij hebben hier te doen met een nog geheel symmetrisch kind, 
waarvan de zogenaamde 'linkshandigheid' in het onderzoek nergens 
aan kan worden getoond, behalve dat de op infantiele wijze uitge
voerde manifeste motoriek linkshandig is. 
Dat het kind niettemin linkshandig schrijft levert een klassiek voor
beeld van het klakkeloos aanvaarden van de mededeling dat een 
kind linkshandig zou zijn, zonder dit ook maar enigszins deskundig 
te verifiëren : het gevolg is dat het kind op school links leert schrijven. 
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Bij het onderzoek bleek dat de linker hand geheel apractisch was in 
tegenstelling tot de rechter, terwijl bij test 9 van blad A de rechter 
hand wordt gekozen : deze twee feiten wijzen zonder twijfel op een 
latente dispositie tot rechtse lateralisatie. 
De rechtszijdige dispositie is dus een impediment tot linkszijdige 
lateralisatie, waartoe het kind foutievelijk is toegelaten. 
De P.D.-testvertoontdan ook, naast het algemene beeld van symme
trie, tekenen die wijzen op artefacte lateralisatie zonder dat deze 
typisch zijn voor rechts of links. 
Opmerkenswaard is, dat op blad В duidelijke aanwijzingen naar 
voren komen voor artefacte lateralisatie naar rechts. 
Blad В nu doet een appèl op schrijfbewegingen en op aan schrijven 
verwante bewegingen. 
Om dit laatste verschijnsel te waarderen moeten wij bedenken, dat 
dit kind weliswaar altijd links schreef, doch dat het zich zowel 
kinaesthetisch identificeerde met de rechtshändige schrijfbewegingen 
van degene die het onderwees, als dat het de dynamische gestalte
opvatting van het nagelaten spoor van de onderwijzende hand op 
heeft gevat als een beweging van zijn rechter hand. 
Concluderend hebben wij dus te doen met een schijnbaar linkshan
dig kind, dat alle kenmerken vertoont van een legasthenie bij uit
blijven van lateralisatie, doordat een miskende dispositie tot rechts
zijdige lateralisatie een impediment opleverde voor de eerst toege
laten en daarna aangeleerde linkshandige lateralisatie. 
Wij mogen ter toelichting verwijzen naar paragraaf 3, 2e deel onder 
nummer 6 over dyslateralisatie, vierde alinea. Men zou kunnen ver
wachten dat dit kind bij voortgaan op dezelfde weg tot een dys
lateralisatie zou komen. 

Tenslotte geeft dit kind ons de gelegenheid te wijzen op het bezwaar 
van feitelijk bilinguisme, dat ondervonden wordt door kinderen, 
die geheel in patois tot verbaliseren zijn gekomen. 
Voor wat de behandeling betreft dient hier zeker te worden overge
gaan tot een orthodidactische behandeling, welke tot doel heeft 
rechtshändig schrijven te kunnen ontwikkelen. 
In de laatste paragraaf zal hier nader op worden ingegaan. 

Als voorbeeld van een geval van artefacte lateralisatie zullen wij be
spreken het onderzoek van: 
Casus 3. Yvonne, oud 10,5 jaar, leerlinge tweede maal 3e klas L.O. 
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Anamnestische gegevens: 
Partus normaal, niet asphyctisch, geen stuipen, geen bijzondere 
ziektes. Ontwikkelings geschiedenis normaal. Gaat door voor uit
gesproken linkshandig. Is nooit onhandig geweest met strikken, 
en was in 't algemeen manueel bij de hand. 
Schrijft links. 
De vader, vaders moeder en enige tantes van vaders kant zijn links
handig. 
L.O. : Ie klas gedoubleerd. 2e klas ging zeer matig. 3e klas thans 
voor de tweede maal. 
Op school ging het lezen buitengewoon moeilijk, dictee zeer slecht, 
spontaan schrijven veel beter, het rekenen ging behoorlijk. 
De vader heeft Yvonne steeds thuis op psychasthene wijze geholpen 
met lezen. 

Algemeen onderzoek: 
Het kind maakt een aanstellerige en onechte indruk en probeert 
zich op allerlei wijzen te doen gelden (op school wordt zij veel ge
plaagd, omdat zij twee keer is blijven zitten). 
Zij maakt een gevoelsarme indruk. 
Bij neurologisch onderzoek beiderzijds aanduiding holvoet. De 
voetzoolreflex verloopt links volgens Babinski en rechts indifferent. 

E.E.G.: 
Normaal dominant symmetrisch alpharythme. Geen afwijking. 

Specieel onderzoek: 
Onbewuste doelgerichtheid: rechts. 
Diadochokinesis: symmetrisch en wat star. 
Praxie: symmetrisch, beiderzijds zeer onhandig, met beiderzijds 
sterke medebewegingen. 
Fijne motoriek: symmetrisch en goed. 
Manifeste motoriek: wisselend rechts en links met opvallend slech
te daadvoorstelling. 
Lezen : bod wordt enige malen bij herhaling gelezen als bad, en ten
slotte goed gelezen. 
Het woord karakter wordt gelezen als : kaarten en na heel lang en 
herhaaldelijk spellen pas goed. Bij lezen uit een boekje blijkt zij 
moeilijke woorden nauwelijks te kunnen lezen, terwijl deze hele-
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maal geen betekenis voor haar hebben. Zij raadt er dan zinloos op 
los. Bij moeilijke zinnen ontgaat de zin haar geheel, verleest zij 
letters en verandert woordjes, alles op een gescandeerde schooltoon. 
Als voorbeeld wordt het zinsdeel 'maar de meesten zijn' gelezen als 
'naar de meester zei'. Uiteraard kan zij geen inhoud van 't gelezene 
navertellen. Eenvoudige woordjes leggen geschiedt goed. 
Schrijven geschiedt met de linkerhand met zeer sterk overstekende 
duim, waarvan het eindkootje de bewegingen leidt. Zij maakt fou
ten tegen de taalregels, maar vooral worden kleine woorden ver
vangen door volkomen zinloze daarop gelijkende woordjes. 
De beleving van de primaire woordgestalte is totaal onvoldoende. 
De proceskennis is waar het de werking van bijvoorbeeld de molen 
of een ander instrument betreft behoorlijk; waar het echter zelf 
doen betreft geheel onvoldoende. 
Rekenen geschiedt goed en vlot, ook cijferen. 
Binet-Simon: I.Q. 100. 
P.D. test: zie fig. 33 en fig. 34. 

De vier eerste tests van blad A vertonen het klassieke beeld, zoals 
werd beschreven voor artefacte lateralisatie, in dit geval voor links. 
Bovendien valt in de eerste test op dat de guirlande gaat in de vorm 
van een cirkel, wat als neiging tot slurfmotoriek mag worden ge
ïnterpreteerd. Ook de merkwaardige guirlande, met draaiingen die 
van richting veranderen, welke in test 4 wordt gemaakt, wijst op 
slurfmotoriek. Wat test 5 tot en met 9 van blad A betreft, zien wij 
in test 5, 6 en 7 falen zonder oppositie, wat typisch is voor arte
facte lateralisatie, terwijl in test 8 gefaald wordt door oppositie. 
Dit laatste verschijnsel wijst erop dat de aan de linkerzijde in de 
schrijfrichting gepresenteerde guirlande bij dit artefact linkshandige 
kind niet werd opgevat als een beweging van de linkerhand, doch 
werd opgevat als een functie zowel van de linker- als van de rech
terhand, zoals dit bij symmetrische kinderen het geval is. 
Hiermee is in overeenstemming het resultaat van test 9, waarbij, 
hoewel de keuze links-centripetaal is, het kind enkel slaagt links en 
rechts centrifugaal. 
De eerste zes tests van blad В vertonen weer de klassieke verschijn
selen van artefacte linkshandigheid. De onvoldoende synchronie in 
test 4 en 5 wijzen op resten van slurfmotoriek, terwijl de manier van 
incorrect draaien in test 4 en 5 overeenkomt met wat bij fig. 11 en 
12 werd besproken voor artefacte lateralisatie. 
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Bespreking: 
Dit gevoelsarme kind, dat zich onecht en aanstellerig gedraagt, 
schiet geheel te kort in de beleving van de primaire woordgestalte: 
Dit beeld wijst erop dat de periode van het door middel van sym
metrische motoriek in relatie treden met de dingen en met anderen 
ontijdig werd afgebroken door een éénhandig, in dit geval links-
zijdig, manipuleren. De woorden hebben voor haar geen betekenis 
en een proces kan zij enkel verbaliseren als het de werking van een 
instrument betreft, doch nimmer als het over eigen handelingen 
gaat. 
Bij dit kind zien wij verder legasthene verschijnselen, zoals wij die 
aantreffen bij kinderen, waarbij de lateralisatie uitbleef of de sym
metrische periode te lang duurde. Dit verschijnsel zien wij vaker bij 
artefacte lateralisatie, hoewel het daarmede in tegenspraak is en 
komt voornamelijk voor bij die gevallen waar duidelijke aanwij
zingen worden gevonden voor een dispositie tot lateralisatie van 
de andere zijde dan de artefacte. Bij het kind in kwestie zijn hier 
maar enkele aanknopingspunten voor te vinden, met name de 
Babinski links, de onbewuste doelgerichtheid rechts en het resul
taat van test 9 van blad A, evenals en dat is wel het belangrijkste 
punt, de duidelijke leiding door de duim van de linkerhand bij het 
schrijven. Dat de P.D. test de artefacte linkshandigheid bevestigt 
is niet te verwonderen. 
De verschillende punten die in de P.D. test wijzen op slurfmotoriek 
komen overeen met onze ervaring dat men dit vaker bij artefacte 
lateralisatie's aantreft en moeten geduid worden als een blijk van 
het feit dat de symmetrische motoriek zich onvoldoende ontwik
keld heeft. 
Voor wat de behandeling betreft is het zeker noodzakelijk dat dit 
kind wordt gebracht tot symmetrisch manipuleren als boetseren, 
ballen, maatslaan en bimanuele guirlande-oefeningen op het test-
bord, terwijl bovendien bijzonder aandacht moet worden besteed 
aan het bijbrengen van de beleving der primaire woordgestalten, 
waarbij niet verzuimd moet worden de secundaire woordgestalte 
daaraan te verbinden. 
Tevens biedt ons dit geval de gelegenheid erop te wijzen dat het 
vaker voorkomt dat men bij deze behandeling stuit op een afkeer 
van iedere bimanuele benadering van dingen en mensen, soms zo 
sterk dat men de indruk krijgt dat het kind als het ware vies is van 
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de wereld. In zulk een geval komen wij op het terrein van de neuro
tische ontwikkeling en dus buiten het bestek van ons onderzoek. 

Als voorbeeld van een geval, waarbij de ontwikkeling van een do
minantie geheel zou zijn uitgesloten, indien geen onderzoek en be
handeling had plaatsgehad, zullen wij bespreken het onderzoek van : 
Casus 4. Jacques, oud 8 jaar, leerling 2e maal 2e L.O. 

Anamnestische gegevens: 
Partus normaal, niet asphyctisch, geen stuipen, bijzondere ziekten 
of traumata. 
Het kind heeft veel last van angsten en is in zijn gedrag weinig gere
guleerd. Op de kleuterschool overgevoelig en te weinig aangepast. 
Ie klas L.O. : ging over met hakken over de sloot en was vooral 
met rekenen slecht. 
2e klas L.O. : gedoubleerd. Het rekenen is onmogelijk, hij kan zelfs 
beneden de 10 niet optellen. 
Hij gaat door voor rechtshändig, schrijft rechts en kan nog geheel 
geen strikken maken. Hij wordt beschreven als zeer affectlabiel, 
gauw huilen en gauw driftig. 

Neurologisch onderzoek: 
Rechts zijn alle pathologische voetzoolreflexen aanwezig, met 
meestal contralaterale babinski bij bestrijken rechts; links geen 
pathologische reflexen. 

Specieel onderzoek: 
Onbewuste doelgerichtheid: L. 
Diadochokinesis: symmetrisch en zeer infantiel. 
Praxie: beiderzijds totaal apractisch. 
Fijne motoriek: symmetrisch en zeer gebrekkig 
Manifeste motoriek: wisselend links en rechts met matig goede 
daadvoorstelling. 
Er bestaat geen choreatiforme onrust. 
Lezen: bod wordt gelezen als bob. 
het woordje bak wordt gelegd met de к in spiegelbeeld. 
schrijven : geschiedt zeer precies, met grote zorg, langzaam zonder 
metathesen. 
De houding van de schrijvende hand is goed, de linkerhand doet 
gewoon mee. Hij schrijft traag rhapsodisch. 
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Rekenen: Hierbij blijkt dat hij onder de 10 nauwelijks en boven de 
10 zo goed als geheel niet kan optellen. 
De beleving van de primaire woordgestalte is vrij goed. De proces
kennis echter wordt geproduceerd in verbalismen zonder enig in
zicht in de handelingen. 
Opvallend is een sterke bradyphrenie. 
I.Q. T.M. 101 

Bourdon- Wiersma: 
Hierbij is hij motorisch zeer onrustig, fluit er soms wat bij, waart 
met het potlood quasi-zoekend over het papier, gaat met de armen 
over elkaar met de ogen de lijnen na en streept er soms zomaar op 
los, soms dik en nadrukkelijk, soms zeer vluchtig, neuriet of sist. 
Neigt tot verwisselen van lijnen, controleert dit zo goed mogelijk, 
maar slaat toch een lijn over. Streept soms op gestalte en gaat dan 
weer tellen. Zijn gespreide aandacht is goed en hij streept ook terug. 
Het resultaat is: 

één overgeslagen lijn dispersiebreedte van 20 sec. 
10 omissie's gemiddelde tijd van 36 sec. 
10 fouten dispersiecurve veel te breed 

E.E.G.: Er bestaat frontaal enig alpha-rythme, mogelijk links iets 
lager van amplitude dan rechts. Parieto-temporaal is wat meer 
alpha-activiteit te zien, terwijl frequentie en amplitude links en 
rechts gelijk zijn. Occipitaal is het alpha-rythme links mogelijk lager 
van amplitude dan rechts. Het gehele beeld is ongestoord en onrijp. 
P.D.-test: zie fig. 35a en 36a. 
Als wij de eerste vier tests van blad A bezien, is dit zonder twijfel 
het beeld van een linkszijdige lateralisatie. In test 1 echter vallen 
op ; de omhooggaande guirlande en het gedeeltelijk ontbreken van 
synchronie, hetgeen onmiskenbaar moeten geduid worden als een 
rest van slurfmotoriek. In test 4 is de firmness rechts, dus in centri-
petale richting, wat zeker moet geduid worden als een in deze rich
ting optredende neiging tot rechtshändige doelgerichtheid met een 
artefact karakter. Wat test 5 tot en met 8 betreft van blad A, wijst 
het slagen van test 5, weliswaar niet wat betreft de vorm der opge
geven guirlande, doch wel wat betreft de draairichtingen, terwijl 
de tests 6, 7 en 8 geheel falen, zonder oppositie, op een normale 
rechtszijdige lateralisatie. 
In test 9 is de keuze rechts centrifugaal. Het resultaat echter is in 
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deze keuze weer typisch voor slurven, terwijl hij enkel slaagt rechts 
centripetaal. Dit verschijnsel is zonder meer niet verklaarbaar. 
Ook de eerste vier tests van blad В geven over het geheel gezien het 
beeld van een linkszijdige lateralisatie. Merkwaardig is dat ook hier 
in test 4 in centripetale richting de firmness rechts blijkt te zijn, ter
wijl toch het correcte draaien in test 4 en het alternerend incorrect 
draaien in test 3 moeten geduid worden als wijzende op linkszijdige 
lateralisatie. 

Wat test 5 en 6 betreft, waar het gaat om zuivere schrijfbewegingen, 
is het beeld centrifugaal gekenmerkt door firmness rechts, doch 
centripetaal is het beeld symmetrisch, terwijl de synchronie in deze 
richting onvoldoende is. In beide richtingen wordt wisselend incor
rect gedraaid. 

Bespreking: 
In dit geval is voor het eerst sprake op het E.E.G. van a-symmetrie 
van het alpha-rythme. 
Bovendien wordt dit geval Jacques besproken in paragraaf 7, naar 
aanleiding van de begrijpingstest, welke de gnostische functie-ont
wikkeling van de duimen betreft. In die paragraaf wordt beschreven 
het verloop in de ontwikkeling dier gnostische functie's tijdens de 
behandeling. Toen deze behandeling voltooid was bleek de jongen 
(zoals men kan zien op figuur 35c, en 36c die de toenmalige uitslag 
van de P.D.-test vertonen, welke hieronder nader zal worden be
sproken) geheel normaal een rechtszijdige lateralisatie te vertonen. 
Er is toen tevens een nieuw E.E.G. afgenomen, waarvan het resul
taat was : Er bestaat een duidelijk verder ontwikkeld frontaal alpha-
rythme, waarbij de amplituden links duidelijk lager zijn dan rechts. 
Parieto - temporaal vertoont het alpha-rythme geen amplituden 
verschil, terwijl de frequentie rechts regelmatiger is. Occipitaal be
staat een fraai alpha-rythme, beter ontwikkeld dan op het vorige 
E.E.G., terwijl de amplituden links duidelijk lager zijn dan rechts. 
Het achtergrondbeeld is minder onrijp dan op het vorige E.E.G. 
Het lijkt ons hier de plaats, om nader in te gaan op de vraagstuk
ken, die wij voor moeten leggen, bij de beoordeling van electro
encephalograph i sehe registratie, alvorens de bespreking van 't geval 
Jacques voort te zetten. 

In regelmatige besprekingen met collega J. Mol, de electro-ence-
phalographist te Heerlen en Maastricht en mevrouw J. Hofhuizen-
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Hagemeyer, die vooral tot taak had de betekenis van de gevonden 
symptomen bij de P.D.-test te interpreteren, zijn vele vragen naar 
voren gekomen, waarvan wij hier slechts enige zullen vermelden. 
Verschillende feiten zijn ons bijzonder opgevallen. 
Ten eerste zagen wij enkele malen, waaronder twee maal bij een 
balkaplasie, dat het alpha-rythme links en rechts tegengesteld was. 
Ten tweede zagen wij meerdere malen bij uitermate hardnekkige 
gevallen van zogenaamde woordblindheid, zonder dat deze konden 
verklaard worden uit een dislateralisatie of uitgebleven lateralisa-
tie, en vaker nog bij gevallen waar geen sprake was van woordblind
heid doch wel van een stoornis in de spraakrhapsode als stotteren, 
herhalingsverschijnselen of zelfs blokkade van de spontane spraak, 
dat op het E.E.G. het amplitude verschil tussen links en rechts van 
het occipitale alpha-rj thme tegensteld was aan dat van het parieto 
- temporale alpha-rythme. 
Ten derde kunnen wij als onze algemene ervaring vaststellen, dat 
het amplitude verschil van het occipitale alpha-rythme tussen links 
en rechts meer betekenis heeft voor de beoordeling van een zich 
ontwikkelende latcralisatie, dan dat van het parieto-temporale 
alpha-rythme. 
Ten vierde doet zich de vraag voor of ter beoordeling van de bete
kenis van een amplitude-asymmetrie het niet noodzakelijk zou zijn 
om zich niet te beperken tot louter descriptie, doch dit te correle
ren met de exacte potentiaal verdelingen van voor naar achter en 
ook dwars over de hersenoppervlakte. 
Tenslotte zou het zeker aanbeveling verdienen om electro-encepha-
lographische registratie toe te passen gedurende het afnemen van 
de verschillende onderdelen van de P.D.-test. 
Uit het voorgaande volgt dat er vele vragen vallen te stellen om
trent de betekenis van electro-encophalegraphische gegevens, in
dien we deze zouden willen correleren aan de functiestoornissen 
van de patient en aan de resultaten van de P.D.-test. Deze vragen 
vallen buiten het direkte bestek van ons onderwerp en het zal zelfs 
moeilijk zijn om de uit het voorgaande voortvloeiende vraagstel
lingen, exact te formuleren. 
Thans zullen wij verder gaan met onze onderbroken bespreking. 
Op de eerste plaats valt het op dat dit kind rechts pathologische 
reflexen heeft, wat we ook gezien hebben in het geval Yvonne, 
waar dit links het geval was. 
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In het algemeen zagen wij zeer vaak bij de door ons onderzochte 
kinderen met lateralisatiestoornissen onzuivere en pathologische 
voetzoolreflexen, zonder dat hiervoor bij verder neurologisch on
derzoek enig aanknopingspunt was te vinden. 
Als men de publikaties van Babinski naleest ziet men met enige 
verbazing de grote variatie van de reflectorische bewegingen, die 
in de voet kunnen optreden bij bestrijking van de voetzool. 
Naar onze mening is de voetzoolreflex in klassieke zin van Babinski 
te duiden als gelijkwaardig aan de grijpreflex van de hand, immers 
de spreiding en plantairflexie van de tenen, gepaard met dorsaal-
flexie van de grote teen, vertoont geheel de zinvolle structuur van 
de greep en doet denken aan de apenvoet bij het klimmen. 
Ook hier doet zich weer een onbeantwoorde vraag voor. 
In paragraaf 10 van 't eerste deel bespraken wij dat de grijpreflex 
van de hand op duim-vingerantagonisme berust en dus eigen is 
aan de slurfmotoriek. Hetzelfde kunnen wij zeggen van de babinski-
reflex. 
Tevens bespraken wij in dezelfde paragraaf dat de latere grijpbe-
weging op zuiver dorso-vcntraal antagonisme berust. Dit nu geldt 
ook voor wat de voet betreft, voor de reflex van Strümpell. 
De vraag zouden we dus zo kunnen stellen : moeten wij niet aan
nemen dat de reflex volgens Babinski bij de zuigeling, evenals een 
later persisteren daarvan - waarbij het irrelevant is door welke 
handgreep zulk een reflex wordt opgewekt - bij kinderen met stoor
nissen van de lateralisatie niet moet geduid worden als een blijk van 
het feit dat de slurfmotoriek onvoldoende heeft plaats gemaakt 
voor de symmetrische motoriek en onvoldoende in de corticale or
ganisatie der sensomotorische structuren werd opgenomen. 
In par. 6 van het tweede deel wordt uiteengezet de Symptomatolo
gie van de begrijpingstest, welke tot doel heeft een inzicht te krijgen 
in de ontwikkeling van de oppositie van de duim, terwijl in par. 7 
het geval Jacques wordt behandeld als voorbeeld om een inzicht te 
geven in de casuïstiek. 
Vooruitlopend op het daar naar voren gebrachte willen wij hier 
reeds zeggen dat bij Jacques de gnostische funkties van vingers en 
duim in 't geheel nog niet waren ontwikkeld, wat zonder twijfel 
duidt op een blijven bestaan van de slurfmotoriek. 
De vraag of het niet geheel verdwijnen van de reflex volgens Ba
binski, samenhangt met een achterblijven in de ontwikkeling, die 
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voert van slurfmotoriek naar symmetrische motoriek, zal naar 
onze mening moeten worden beantwoord, door aan een uitgebrei
der materiaal van kinderen het onderzoek van de voetzoolreflexen 
te correleren aan een onderzoek naar symptomen die wijzen op 
slurfmotoriek en vooral aan de resultaten van de begrijpingstest, 
en vervolgens na te gaan of de Babinski-phenomenen verdwijnen 
bij ontwikkeling van de symmetrische motoriek. 
Bij het verder onderzoek bleek dat Jacques een zeer infantiele en 
apractische motoriek van de handen vertoonde, zonder aanwijzing 
tot lateralisatie. Hij vertoont typische verschijnselen van legasthe-
nie, zoals deze voorkomen bij uitgebleven lateralisatie. 
In de Bourbon-Wiersmatest komt hij voor den dag als een kind dat 
de hem gestelde opdracht eigenlijk niet aankan, liefst zou ontwij
ken en bij de uitvoering ervan zich beurtelings erop toelegt of zich 
ervan distancieert. Het klopt geheel met de beschrijving die men 
van zijn gedrag gaf als zijnde weinig gereguleerd. 
De P.D.-test wijst enerzijds op resten van slurfmotoriek, terwijl 
verschillende tests moeten geduid worden als een neiging tot links-
zijdige lateralisatie en andere tests als wijzende op neiging tot 
rechtshändige lateralisatie met een artefact karakter. 
Indien wij deze P.D.-test als totaal bezien, zonder rekening te hou
den met andere gegevens, zou men moeten concluderen hier wel
licht te doen te hebben met een kind dat linkshandig van aanleg is, 
dat echter door endo- of exogene faktoren gekomen is tot een po
gen naar rechtshändige doelgerichtheid. Bovendien zou uit de 
symptomen, die wijzen op slurfmotoriek en de zeer geringe aan
duidingen, wijzende op symmetrische motoriek, kunnen gecon
cludeerd worden dat de artefacte rechtshändige doelgerichtheid 
zich reeds begon te ontwikkelen voor de ontwikkeling van slurf
motoriek naar symmetrische motoriek voldoende tot stand was ge
komen. 

Dat dit kind nauwelijks in staat is geweest zinvolle sensomotori-
sche strukturen te ontwikkelen en hierdoor geheel onvoldoende 
zich kinaesthisch kon identificeren, zich daardoor èn sociaal èn 
in het leerproces niet kon handhaven hoeft ons evenmin te verwon
deren, als het feit dat zijn gedrag onvoldoende gereguleerd is kun
nen worden. 
Wij hebben Jacques in een observerende orthodidaktische behan
deling genomen. 
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Daar hij geheel geen begrip had van de afmetingen van zijn lijf en 
leden, wat ook bleek uit zijn nog geheel ideografische wijze van te
kenen, op een peil behorende bij 5 jaar, werd hem door middel van 
aftasten van zichzelf en anderen en door reiken en grijpen enig be
grip van afmetingen bijgebracht. In de struktuur ener gestalte had 
hij totaal geen inzicht, onder en boven, recht en schuin, lang en 
kort, dik en dun, hoog en laag, waren ervaringen die hem totaal 
onbekend waren. 
Daarom moest Jacques - eerst blindelings, daama kijkende - bi-
manueel blokjes en voorwerpen betasten, en ze blindelings naar 
maat en vorm sorteren. Met het vlooicnspel, waar hij tenslotte een 
groot plezier in kreeg, werd eindeloos gerepeteerd het meten van 
de afstand tussen vlo en bakje door middel van een touwtje, om 
daarna de kracht van de vlooiensprong te kunnen leren doseren. 
Hem moest geleerd worden grote en kleine passen te maken, en 
afmetingen af te passen. 
Langzamerhand ontwikkelde zich de handgnosis voor vorm en 
maat van een bimanueel betast ding en kreeg hij enig inzicht in de 
struktuur van een gestalte. 
De in zelfbeweging tot stand komende relaties, welke mogelijk zijn 
in de klassieke slurfmotoriek, zijn ongedifferentieerd en pathisch. 
De poes, die kopjes geeft en in een wendende beweging relatie 
zoekt, en de mens, die zijn jeukende rug schuurt tegen de ribben 
van een balk zijn hier voorbeelden van. 
In deze laatste bewegingsrelatie wordt de vorm van datgene, waar
tegen men schuurt, niet ervaren, zoals wij reeds zeiden in § 1 dl. 1 
kent de slurfmotoriek slechts een irradierende struktuur van de 
ruimte. Het gevolg daarvan is dat ook richting totaal ongedifferen
tieerd is; men kan alle richtingen uit, doch het blijven slechts ir
radierende bewegingen. 
Pas in de symmetrische motoriek ontstaat de driedimensionale 
ruimte, waarin de dingen gestalte en vorm krijgen en waarin de 
dingen onderling in de ruimte, die thans driedimensionaal is, re
laties gaan vertonen. 
Deze onderlinge relaties der dingen worden uitgedrukt door mid
del van: naast, op, in, onder, tussen enz., welke slechts kunnen 
worden beleefd in de zelfbewegingsrelaties der bimanuele symme
trische psychomotoriek. De enige relatie, die een kind in het slurf-
stadium kan beleven en uitdrukken, zijn: van, voor en aan. Het 
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kind zegt bijvoorbeeld : 'van mij' of 'is dat voor mij'. 
Deze laatsten zijn slechts de puur egocentrische relaties, eigen aan 
de beleving van de irradierende ruimte. 
Hieruit volgt dat Jacques uiteraard geen begrip had van de rela
ties, eigen aan de driedimensionale ruimte. Het is dus niet te ver
wonderen dat dit kind een uitgesproken rekenstoornis had. 
Hierom werd, na al het voorgaande, begonnen met symmetrische 
bimanuele oefeningen op het testbord zie fig. 2., om langs deze weg 
de symmetrische sensomotorische strukturen en het gebruik maken 
van de balkfunktie, in dienst van de spiegelbeeldige organisatie der 
schorsvelden te bevorderen. Het resultaat van deze behandeling 
werd geverifieerd, behalve door herhalingen der begrijpingstest, 
welke besproken zullen worden in paragraaf 7 van dit deel, door 
twee maal de P.D.-test te herhalen. 
De eerste keer na vijf maanden behandeling, zie fig. 35b en 36b en 
vervolgens twee maanden later, zie fig. 35c en 36c. 
Bij de eerste herhaling, fig. 35b en 36b, zien wij dat de verschijnse
len van slurfmotoriek in test 1 en 9 van blad A geheel zijn verdwe
nen, terwijl de punten pleitende voor artefacte rechtshandigheid, 
in test 4 van blad A en in test 4 en 5 van blad B, zijn verdwenen. 
De firmness is namelijk gelijk geworden. Tevens valt sterk op, dat, 
zowel in blad A als blad B, de punten, pleitende voor een oor
spronkelijke neiging tot linkshandige lateralisatie, zeer belangrijk 
zijn verminderd. 
Bij de tweede herhaling, fig. 35c en 36c, is het meest opvallende dat 
bij test 5 tot en met 9 van blad A in elk opzicht geslaagd wordt in 
de vereiste performaties. Dit moeten wij zeker duiden als een blijk 
van het feit, dat de spiegelbeeldige organisatie der schorsvelden, 
eigen aan de symmetrische psychomotoriek, thans, zowel bimanu
ele als éénhandige bewegingen, waarbij vormen moeten beschre
ven worden, waarbij het aankomt op herhaalde richtingsverande
ringen, foutloos mogelijk maakt. 
Wij hebben dit kind na de behandeling enige jaren gevolgd : van 
een plaatsing op een L.O.M.-school konden wij, door de behaalde 
resultaten, afzien, terwijl Jacques, zowel in taal als rekenen op de 
gewone school regelmatig achten haalde en dus zeer goed meckon. 
Het ongereguleerde gedrag, zowel thuis als op school was totaal 
verdwenen. 
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§ 5. Beschrijving van de gebruikte test-methode voor 

onderzoek van de ontwikkeling van de oppositie 

van de duim 

Om een inzicht te kunnen krijgen in de ontwikkeling van de oppo
sitie van de duim hebben wij in de afgelopen 10 jaar verschillende 
tests ontworpen en toegepast, waarvan er een voor routine-onder
zoek geschikt bleek. Deze test die gericht is op het onderzoek van 
de ontwikkeling der gnostische functie van de vingers en de duim 
gaat uit van de volgende gedachte: 
Ι η de symmetrische beweging van de twee vlakke handen - dus zon
der oppositie van de duimen - kunnen de twee handen een ding 
omvattend aftasten, waardoor de tegenbeweging van het omvatte 
ding de handen een bewegingsgestalte doet beschrijven. 
Deze bewegingsgestalte is eigenlijk een beschrijvend gebaar, zij kan 
worden ingeslepen en wordt in de vorm van een sensomotorische 
structuur de gnosis van de gestalte van het ding. 
Hetzelfde nu kunnen duim en vingers van een hand doen. In een 
symmetrische beweging kan de duim in tegenoverstelling met de 
vingers een ding omvattend aftasten. 

Op deze wijze kan ook een hand, mits de duim in oppositie met de 
vingers beweegt, in de vorm van een sensomotorische structuur de 
gnosis van de gestalte van een in omvatting afgetast ding verschaffen. 

Beschrijving van de begrijpingstest van P. Mesker en J. Hofhuizen-
Hagemeyer 
Bij deze test wordt gebruik gemaakt van een grote maat talens-
inktfles (zie fig. 37) die vervangen kan worden door een uit hout 
gedraaid model. 
De opdracht is deze fles eerst met de ene, daarna met de andere 
hand af te tasten van boven naar beneden, waarbij de hand in 
grijpstand moet worden gehouden zo dat de vier vingers de ene en 
de duim de andere zijde kan aftasten. 
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Het is de bedoeling dat òf enkel de vingers òf enkel de duim be
tasten, waarna met de hand die getast heeft de afgetaste zijde wordt 
getekend, ook van boven naar beneden gaande. Zowel het tasten 
als het tekenen geschiedt geblinddoekt. 

fig. 37 

De afneming van deze test geschiedt op de volgende wijze. 
Men plaatst voor het kind de fles en legt een blad tekenpapier met 
potlood voor hem neer, zeggende: 'Hier zie je een fles en die mag 
je nu gaan tekenen, maar zonder er naar te kijken, want ik doe je 
een blinddoek voor. Je moet dus voelen hoe hij er precies uitziet'. 
Na het kind geblinddoekt te hebben geeft men de opdracht met een 
hand de fles vast te grijpen en deze even op te heffen. Als het kind 
dit doet zegt men: 'Knijp maar eens goed met al je vingers, voel je 
wel?' ... 'Je hebt nu de fles vast in je ene hand aan twee kanten'. 
Hierbij drukt de proefleider nadrukkelijk eerst op de vingers van 
het kind zeggende: 'Hier is de ene kant van de fles', vervolgens 
wordt even nadrukkelijk op de duim van het kind gedrukt, zeggende 
'En hier is de andere kant van de fles'. 
Vervolgens wordt de opdracht gegeven in de volgende tempi : 
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'Nu gaje de fles voelen van boven naar beneden en dan voel je dat 
hij niet helemaal recht is, er zijn bobbels in, voel maar', ondertussen 
wordt de hand van het kind door de proefleider van boven naar 
beneden langs de fles gevoerd. 
Heeft de proefleider de zekerheid dat het kind zich de bobbels rea
liseert, dan wordt het kind gezegd: 'Goed, nu ga je eerst de ene 
kant van de fles voelen van boven naar beneden, tot je precies weet 
waar de bobbels zijn, en dan ga je die tekenen van boven naar be
neden', terwijl dit wordt gezegd, leidt de proefleider de hand van 
het kind van boven naar beneden langs de fles, daarbij een lichte 
druk uitoefenende op de vingerzijde van de hand om daarna die 
hand over het papier te bewegen van boven naar beneden gaande. 
Vervolgens wordt de hand van het kind terug gebracht naar de 
fles, waarbij de proefleider deze hand de fles weer doet grijpen en de 
hand weer langs de fles leidt van boven naar beneden, onderwijl een 
lichte druk uitoefenende op de duim, zeggende: 'en nu voel je de 
andere kant van de fles en als je dan weer de bobbels precies weet, 
gaje die weer tekenen van boven naar beneden', waarbij de hand 
van het kind weer over het blad papier wordt bewogen in die rich
ting. 
Hierna laat men het kind rustig zijn opdracht uitvoeren, er 
hierbij op lettende dat het kind inderdaad met de vingers de laterale 
zijde van de fles betast en met de duim de mediane zijde. Het ge
schiedt immers vaak, dat het kind de voor de hand mediane zijde 
toch wil betasten met de vingers en daartoe de hand omdraait, dus 
maximaal proneert, zo dat de vingers de duim vervangen. Als het 
kind dit wil doen moet dit zo nodig enige malen gecorrigeerd wor
den door het kind telkens weer in grijpstand de fles te doen vast
pakken. 
Indien het kind de beide gestalten van de fleskanten heeft getekend, 
geschiedt hetzelfde voor de andere hand. 
Na iedere lijn die het kind heeft getekend wordt gevraagd: 'Met 
welke vingers heb je dat nu gevoeld', en nadat deze vraag beant
woord is 'En welke kant van de fles was het'. 
De wijze van scoren zal blijken in de volgende paragraaf, waar de 
aangetoonde symptomen worden besproken. 
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§ 6. Bespreking van de aangetoonde symptomen 

Op figuur 39 kan men zien hoe het kind de fles betast, terwijl fig. 38 
toont hoe het kind de contour weergeeft op het tekenblad. De fi
guren 40, 41, 42, 43 laten zien hoe gecodeerd wordt. Onder aan het 

fig. 38 

blad staat in het midden schematisch de contour van de fles aange
geven, terwijl links daarvan de tekening, die de linker hand maakte, 
schematisch wordt weergegeven, lateraal voor de vingers en mediaal 
voor de duim. Rechts van de flescontour wordt hetzelfde gedaan 
voor de rechter hand. De foutief opgevatte contour wordt steeds 
in rood getekend, een juist opgevatte in het zwart. 
Indien het kind een zinloze tekening maakt, zoals in fig, 40. wordt 
de prestatie gecodeerd als een horizontale rode streep. 
De genoemde figuren 40, 41, 42, 43 geven respectievelijk de resul
taten van een eerste en drie volgende onderzoeken bij een 8I-jarig 
kind J. genaamd, dat door ons behandeld werd, in § 4 onder de 
naam Jacques. 
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De fles moet vóór de test wordt afgenomen, met de hand even omvat woi 

De fles wordt enkel met de vingers c. De fles wordt enkel met de 
afgetast. afgetast. 

fig. 39 
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Totale agnosie 
I R 

fig. 40 

Fig. 40 toont de resultaten van het eerste onderzoek, waarbij het 
kind tweemaal poogde de contouren op te vatten. Zowel vingers als 
duim bleken volkomen agnostisch te zijn. 
Dit kind J. zal in de volgende paragraaf als geval nader worden be
sproken. Hier is voor ons alleen maar van belang de wijze van 
coderen. 
Op fig. 41 ziet men dat de linkerhand een beginnende gnosis van de 
vingers vertoont en ook van de duim, waarbij echter de duim in 
slurfmotoriek tot gnosis komt en dus geen oppositie vertoont: de 
duim slurft mee met de vingers in de gnostische sensomotorische 
struktuur. 
Fig. 42 toont duidelijk dat de rechterhand nu tot precies dezelfde 
gnosis in staat is als de linker hand. Beiderzijds slurven de duimen 
mee met de vingers. Er is dus een symmetrisch functioneren van de 
handen ontstaan, terwijl de duimen niet geopponeerd zijn. 
Op fig. 43 ziet men een normaal resultaat, waarbij de duimen tegen
over de vingers symmetrisch functioneren en tot een gnostische 
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sensomotorische structuur komen, die ten opzichte van de gnostische 
sensomotorische structuur der vingers geopponeerd isrdeslurfmo-
toriek heeft plaats gemaakt voor de symmetrische motoriek. 
In fig. 44 en fig. 45 ziet men een overzicht van respectievelijk de 
normale ontwikkelingsgang van totale agnosie tot werkelijke een-
handigheid in het predominante stadium en van de pathologische 
ontwikkelingsverschijnselen. 
Wij zullen beginnen met de Symptomatologie van de normale ont
wikkelingsgang, zoals die bij toepassing van de begrijpingstest tot 
uiting komt, uitvoerig te bespreken. 
De ervaring, die wij hebben opgedaan bij het afnemen van de be
grijpingstest bij ruim tweehonderd kinderen, kunnen wij vastleggen 
als volgt: 
De totale agnosie mogen wij nog als physiologisch beschouwen tot 
en met de leeftijd van vier jaar bij normaal begaafde kinderen. Op 
deze leeftijd mag het kind ook nog kenmerken van slurfmotoriek 
vertonen. 
Rond de leeftijd van vijf tot zes jaar ontwikkelt zich voornamelijk 
de symmetrische motoriek, waarbij de handen zonder oppositie 
van de duim een gnostische sensomotorische structuur ontwikkelen, 
wij zien dan bij de begrijpingstest dat de duimen nog geheel agnos
tisch zijn. 
Rond zes tot zeven jaar beginnen de duimen zonder oppositie een 
gnostische functie te krijgen, waarbij de beschrijvende gnostische 
sensomotorische structuur, die de duim opvat, geheel gelijk is aan 
die der vingers. 
In deze periode zouden wij kunnen zeggen dat de duim ten opzichte 
van de vingers van dezelfde hand een slurfmotoriek vertoont. Men 
kan dit zien op fig. 44 in het derde stadium en op fig. 42 bij het kind J. 
Het is op deze leeftijd ongeveer dat de lateralisatie zich gaat doen 
gelden. 
Het eerste begin van deze lateralisatie wordt gekenmerkt door het 
feit dat, blijkens de begrijpingstest, de duim van de niet in laterali
satie verkerende hand het eerst tot oppositie komt en een gnos
tische sensomotorische structuur ontwikkelt in spiegelbeeld ten op
zichte van die der vingers van dezelfde hand. 
Deze ontwikkeling doet zich voor in het begin der schoolleeftijd. 
Wij zien dus dat de in lateralisatie verkerende hand nog geen oppo
sitie van de duim vertoont. 
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met 

agnost ische Ь 5 - 6 j a a r 
duimen 

Ш , - p S y m m e t r i e 
met 

niet geopponeerde J ^ 6 - / j a a r 
duimen 

Ш" C C Ontwikkeling n a a r С ρ 

¿ ¿ a symmet r i e ¿ ^ S c h o l i n g s -

Hand m lateralisatie verkerend lee l t i ja 
(ontwikkeling naar linkshandig lateraliseren) 

η 
Werkelijke 

eenhandigheid 

Normaal einde der ontwikkeling 

fig. 44 
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L ^ R 
PATHOLOGISCHE ONTWIKKELING 

I 

π 

Ш 

w 

Totale agnosie 

R e t a r d a t i e of organische regressie 

г Eenzijdige agnosie p 
J Verdringen 
С van ée'n Zijde C 

(b.v. taboe R - h a n d ) 

-̂  Duimen geopponeerd _ 
(corticaal 

• Ь georganiseerd) C 
Handen fvingers) slurvend (Regressie) 

^ Duimen geopponeerd p 
Handen (vingers) J 

Ь onder leiding van de du imen C 

-

ρ 
II 

1 

Υ ρ -ц Inversie van één hand 
J Г Verdringen 
С- -3 van één hand 

b.v taboe R-hand 

fig. 45 
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Men kan de scoring hiervan zien op fig. 44, het vierde stadium. 
Dit merkwaardige verschijnsel nu menen wij te moeten verklaren 
door het feit dat het vingerschorsveld van de in lateralisatie verke
rende hand eerder het tegenoverliggende duimschorsveld organi
seert - dat immers behoort bij de niet in lateralisatie verkerende 
hand - dan andersom. 
Wij moeten ons hierbij goed rekenschap geven van wat wij onder la
tera lisatie te verstaan hebben : een uitspraak van de ouders dat een 
kind links- of rechtshändig is heeft slechts een zeer betrekkelijke 
waarde, terwijl aan het feit dat het kind op school links of rechts 
schrijft, evenmin veel waarde mag worden toegekend. 
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er zich laterali
satie ontwikkelt en aan welke zijde, is het nodig een aantal gegevens 
te verzamelen, die in hun onderlinge samenhang moeten worden 
gewaardeerd. 
Dit alles is uitvoerig uiteengezet in paragraaf 4 van deel II. 
Tenslotte komt de oppositie van beide duimen tot stand, zoals men 
kan zien op fig. 44 vijfde stadium en op fig. 43 van het kind J. 
Wat nu de pathologische ontwikkeling betreft hebben wij reeds 
aangetroffen de totale agnosie op oudere leeftijd, zoals op fig. 44 in 
het eerste voorbeeld en op fig. 40 van het kind J. De laatste figuur 
betreft immers een kind van 8£ jaar dat een retardatie in zijn ont
wikkeling vertoonde, zoals in de volgende paragraaf zal worden 
beschreven. Het spreekt vanzelf dat zo'n totale agnosie ook kan 
berusten op regressie ten gevolge van een cerebrale stoornis. 
Onder no. II in fig. 45 zien wij het eerste voorbeeld van vier zeer 
merkwaardige pathologische ontwikkelingen in beeld gebracht. 
Wij zien namelijk dat aan de linkerhand de duim meeslurft met de 
vingers, terwijl aan de rechterhand de vingers meeslurven met de 
duim. Enkel de vingers van de linkerhand en de duim van de rech
terhand vertonen een juiste gnositsche sensomotorische structuur. 
Dit beeld ziet men bij kinderen, waar één lichaamshelft niet meer 
meedoet aan de gnostische relatie met de buitenwereld en dus zowel 
gnostisch als affectief verdrongen is. Dit kan voorkomen bij een 
taboe van één lichaamshelft, in dit geval de rechter, of ook bij een 
vrees voor aanraking van deze helft, zoals wij wel eens zagen t.o.v. 
de gestoorde lichaamshelft bij hemiplegia spastica infantilis. 
Onder no. Ill van dezelfde figuur zien wij, dat beide duimen ge
opponeerd zijn en dus oorspronkelijk in symmetrische beweging 
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ten opzichte van de vingers een op corticaal niveau georganiseerde 
gnostische functie hebben verkregen. 
De vingers van één hand, in dit geval de linker, slurven met de 
duim van die hand mee. 
Wij moeten aannemen dat dit verschijnsel moet berusten op een 
organische regressie, zoals wij zullen bespreken in de volgende pa
ragraaf. 
Onder no. IV zien wij dat in beide handen de vingers meeslurven 
met de duim, terwijl de duimen in normale oppositie hun gnostische 
functie hebben ontwikkeld. 
Dit beeld hebben wij genoemd duim-vinger-inversie en wij zullen 
de problematiek, welke dit verschijnsel opwerpt in de volgende 
paragraaf bespreken. 
Tenslotte zien wij onder no. V dat één hand een normale gnostische 
sensomotorische structuur, zowel van duim als vingers heeft ont
wikkeld, terwijl de andere hand een inversie vertoont van de gnos
tische opvatting in deze zin, dat de duim als het ware de gnostische 
sensomotorische structuur heeft ontwikkeld, die eigen behoorde te 
zijn aan de vingers en de vingers die van de duim: dit kunnen wij 
alleen maar opvatten als een gevolg van het feit ,dat in dit voorbeeld 
de rechter duim gnostisch identiek is aan de linker duim en de 
vingers der rechter hand gnostisch identiek zijn aan die der linker. 
In dit geval wordt dus de rechter hand beleefd als identiek aan de 
linker; de rechter hand heeft als het ware geen eigen gnostisch be
staan. 
Voorbeelden van dit geval hebben wij aangetroffen bij taboe van 
één handen bij dyslateralisaties, zoals besproken in paragraaf 3 van 
deel II. 
In de volgende paragraaf zullen wij ook dit beeld nader bespreken. 
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§ 7. Bespreking van de casuïstiek 

Voor de bespreking van de casuïstiek hebben wij gekozen het geval 
Jacques, waarover in paragraaf 4 reeds uitvoerig gesproken werd. 
In genoemde paragraaf werd ook uiteengezet op welke wijze deze 
jongen orthodidactisch benaderd werd. De vier begrijpingstests, 
weergegeven in de figuren 40, 41, 42 en 43, zijn de enigen die bij 
deze jongen gedaan werden. Hij werd dus niet speciaal geoefend, 
zodat van dressuur in deze geen sprake is geweest. 
In figuur 40 treffen wij aan als resultaat van de test, zinloze, on
samenhangende figuren, zoals wij die in talloze versies voor den 
dag zagen komen bij door ons onderzochte kinderen met ernstige 
ontwikkelingsstoornissen. Deze figuren zijn geheel verwant aan de 
figuren van Gershmann. 
In dit geval, waar we te doen hebben met een kind van 8^ jaar, dat 
symptomen vertoonde, die wezen op een spontane neiging tot 
linkszijdige lateralisatie, naast symptomen wijzende op artefacte 
rechtszijdige lateralisatie, terwijl er belangrijke verschijnselen be
stonden van een blijven bestaan der slurfmotoriek, konden wij deze 
totale agnosie van vingers en duimen verwachten. 
Er kan immers slechts onvoldoende informatie van de betreffende 
schorsvelden hebben plaats gehad, omdat de symmetrische motoriek 
niet op normale wijze tot stand kon komen. Bovendien kon er dus 
geheel geen sprake zijn van organisatie der duimvelden vanuit de 
tegenover liggende handvelden. 
Indien wij het beschreven onderzoek in paragraaf 4 nalezen, en dan 
het resultaat van deze eerste begrijpingstests zien, krijgen wij een 
inzicht in de deerniswekkende toestand, waarin dit kind verkeerde, 
daar het eigenlijk zonder handen in de wereld stond en toch moest 
proberen aan de eisen van school en samenleving te voldoen. 
Wij herinneren ons de aphatische patient uit paragraaf 5 van het 
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eerste deel, die met zijn woorden ook zijn handen mistte: Jacques 
echter had geen handen ontwikkeld, waardoor de woorden, die hij 
leren moest en leerde, nimmer konden worden tot mededeling van 
zijn gedrag. 
Op figuur 41 zien wij hoe de gnosis zich spontaan ontwikkelt in de 
vingers van de linkerhand, waarbij de duim uiteraard nog niet in 
oppositie een spiegelbeeldige gnosis kan leveren. 
Men zou ertoe geneigd zijn verband te zoeken tussen de boven 
reeds vermelde symptomen, die wezen in de richting van een spon
tane neiging tot linkshandige lateralisatie en het feit dat hier de 
gnosis zich het eerst openbaart in de linkerhand. Dit verband mo
gen we echter niet leggen zonder dat de ervaring, met een groot 
materiaal van onderzochte kinderen zulk een verband zou beves
tigen. Het is immers een grote vraag in hoeverre het ontstaan van 
een gnostische faculteit, die immers herkenning van een sensomo-
torische structuur in zelfbeweging veronderstelt, vooraf gaat aan, 
of het gevolg is van doelgerichtheid. Op figuur 42 zien wij dat de 
vingers van beide handen een gnostische faculteit hebben gekregen, 
terwijl de duimen niet geopponeerd zijn. Dit komt geheel overeen 
met het derde stadium van de normale ontwikkeling, zoals dit is 
weergegeven op figuur 44. 
Op figuur 43 zien wij dat Jacques na acht maanden behandeling 
de werkelijke eenhandigheid heeft bereikt, waarbij de duimen in 
oppositie ten opzichte van de vingers, dus in dorsoventraal anta
gonisme, een gnostische functie hebben gekregen, zoals wij dit ook 
zien aangegeven in het vijfde stadium van de normale ontwikkeling, 
zoals wij dit zien op figuur 44 (zie blz. 196). Vanaf dit moment kun
nen wij zeggen dat het kind pas werkelijk over twee handen be
schikt, waarvan elke hand zijn twee handen vertegenwoordigt. Al
vorens verder te gaan met de bespreking van de vormen van patho
logische ontwikkeling, zoals aangegeven op fig. 45, waarvan de 
eerste vorm is besproken in het geval Jacques en de tweede vorm 
reeds in de vorige paragraaf, dienen wij nog een zeer speciale vorm 
van het gebruik der handen naar voren te brengen. 
De mol, die zijn beide handen in maximale pronatie heeft staan, 
gebruikt deze in abducerende simultane en symmetrische bewe
gingen bij het graven van zijn gangen. Een dergelijk sensomoto-
risch patroon kennen wij ook bij de mens. Voorbeelden hiervan 
zijn: de zwembewegingen der handen in de schoolslag, het bekle-
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den van wanden met klei, waarbij de handen plat over het vlak 
worden gestreken, het vorm geven aan de binnenzijde van de vaas 
door de pottendraaier, het binnengaan door een deuropening in 
zuidelijke landen, waarbij de kralensnoeren met de hand in maxi
male pronatie terzijde worden gebracht, kortom alle handelingen, 
die een rest zijn van het zich een weg banen door holtevorming of 
van het vormgeven aan de wanden van een holte, waarin men zich 
bevindt. 
Bij al deze bewegingen hebben wij in wezen te doen met gestalte
vorming en gestalte-beleving van de holte. Deze gestalte-beleving 
is een geheel andere dan die, welke tot stand komt, waar in een 
bimanuele symmetrische adducerende beweging van de handen een 
ding als het ware geïncorporeerd wordt. 
Aan de gestaltebeleving, waar wij thans over spreken, ligt ten grond
slag het geïncorporeerd zijn van een levend wezen in het ingewand 
van de hem omringende massa. 
Wat nu betreft de bewegingen der handen in deze zeer antieke sen-
somotorische patronen, is er geen sprake van een oppositie van de 
duim, immers in dorsoventraal antagonisme zijn duim en vingers 
geheel aan elkander gelijk. De zinvolle sensomotorische patronen 
van de hand in deze spade-motoriek zijn te vergelijken met het 
sensomotorische patroon, eigen aan de reflex van Strümpell bij de 
voet. 
Bij deze spade-motoriek van de handen is de gnostische functie van 
de duim geheel identiek aan die der vingers. Bij het derde stadium 
van de normale ontwikkeling, zoals is aangegeven op fig. 44, waar 
immers de duimen nog niet geopponeerd maar wel gnostisch zijn, 
zien wij dan ook dat de gnosis van de duim voor de betaste vorm 
niet verschilt van die der vingers. Als wij aan deze kinderen vroe
gen bij het afnemen van de begrijpingstest na het betasten met de 
duim: 'welke vinger van je hand heeft deze kant gevoeld?' was het 
antwoord vaak: 'daar is geen hand' of 'een andere kant is er niet'. 
In deze spade-motoriek krijgt de duimgnosis in hoge mate een over
wicht over de vingergnosis; immers door de bewegingsvrijheid van 
de duim, die veel groter is dan die der vingers, kunnen, indien beide 
handen vlak op de wand worden gelegd, alleen de duimen vrije 
tastende bewegingen blijven maken. Dat deze vorm van duimgno
sis van grote betekenis kon worden ziet men bij schrijnwerkers, die 
immers de houtsoorten en het reliëf daarvan, alleen met de duim af-
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tasten en nimmer met de vingers. Hierdoor wordt het mogelijk, dat 
de duimgnosis zo overheersend wordt en blijft, dat één hand of 
beide handen gnostisch het karakter van de spade-hand blijven be
houden. 
Wij zien dan ook, op fig. 45 onder Ш, dat de rechterhand het ka
rakter van eenhandighcid met gnostische oppositie van de duim 
vertoont, terwijl de linkerhand het gnostisch beeld van de spade-
hand heeft behouden. Wij zouden hiervan kunnen zeggen dat beide 
duimen het karakter hebben gekregen van de gnostische oppositie, 
doch dat één hand niet tot werkelijke eenhandighcid kan komen, 
doordat de vingers van die hand, tengevolge van de gnostische over
heersing van de duim in de spade-motoriek, geen eigen gnostische 
functie hebben verkregen. Men krijgt de indruk dat de handen slur
ven. 
Het merkwaardige van dit beeld is dat de linkerhand in dit geval 
wel het eigen schorsveld heeft georganiseerd en via de balk het te
genoverliggend duimveld, wat toch blijkt uit het feit dat de rechter-
duim in gnostische oppositie is gekomen, terwijl blijkens de test de 
linkerhand terug is gevallen tot spade-motoriek. Wij moeten dus 
dit beeld zeker aan regressie toeschrijven. De vraag naar de oor
zaak van zulk een regressie kunnen wij vooralsnog niet beantwoor
den. 
Onder nummer IV op de zelfde figuur zien wij dat van beide handen 
de gnosis het karakter draagt van spade-motoriek; de duimen 
zijn geopponeerd en gnostisch, terwijl beiderzijds de vingers onder 
leiding van de duimen staan. Indien wij deze figuren bezien is dit 
de klassieke aftasting van de binnenzijde ener holte, aanvankelijk 
met maximaal geproneerde handen, later met de duimen alleen. 
Het beeld doet ons denken aan Samson, die de muil van de leeuw 
opensperde en zo verscheurde. 
Wij hebben te weinig voorbeelden van deze vorm van pathologische 
ontwikkeling gezien om ons een oordeel te kunnen vormen om
trent de vraag waarop het blijven staan op het peil van de spade-
motoriek berust, noch op de vraag of het in zulke gevallen niet 
voor kan komen, dat de handschorsvelden niet georganiseerd zou
den kunnen worden vanuit de duimschorsvelden, indien de spade-
motoriek geleidelijk wordt vervangen door de incorporerende 
symmetrische motoriek. 
Onder nummer V op fig. 45 zien wij een vorm van pathologische 
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ontwikkeling, die wij vrij vaak hebben aangetroffen, en die alleen 
voorkomt bij verdringen van een hand, waardoor de vingers en 
de duim van de verdrongen hand eigenlijk geen eigen gnosis heb
ben: Hier hebben wij werkelijk te doen met slurfmotoriek. De vin
gers van de verdrongen hand beschrijven de betaste gestalte, alsof 
ze de vingers van de niet-verdrongen hand waren. Hetzelfde geldt 
voor de duimen der twee handen. 
De betekenis van de begrijpingstest is tweeërlei: 
ten eerste kan zij ons een dieper inzicht verschaffen in de ontwikke
ling van de sensomotorische structuren, die de handelende en gnos
tische samenwerking van duim en vingers mogelijk maken; 
en ten tweede kan zij tegen de achtergrond van het totale onder
zoek, inbegrepen de P.D.-test, een dieper inzicht geven in de oor
zaken van thans nog niet geheel verklaarbare ontwikkelingsstoor
nissen. 
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§ 8. Orthodidactische overwegingen 

De orthodidactiek, waarover wij thans gaan spreken, heeft tot 
doel, het menselijk worden van de functies van de handen te be
vorderen en te leiden. Voor wij dit onderwerp ter hand nemen moe
ten wij ons bezinnen op het menselijk worden in 't algemeen. 
Als een baby voor het eerst lacht, grijpt of ons aanziet zeggen wij : 
'hij wordt al menselijk', terwijl wij eigenlijk hadden moeten zeg
gen: 'hij begint al menselijk te doen'. 
Deze beleving dat het gedrag van de baby menselijk is krijgen wij, 
doordat het een specifieke relatie van de baby uitdrukt, in zijn be
wegingen ten opzichte van ons en van de dingen. Immers, wij zien 
dat naast het louter insistent gedrag - slapen, zuigen en opgaan in 
de beleving van de zelfbewegingen - zich een existent gedrag ont
wikkelt, bestaande uit bewegingen, die gericht zijn op de dingen 
en op ons, welke daardoor een relatie van de baby uitdrukken met 
die dingen en ons. 
Wat wij voor ons zien is de anthropo-poësis, het zich maken tot 
mens. In deze anthropopoësis komt een menselijk zijn tot stand 
van de sensomotorische relaties met de dingen en de anderen, waar
van het menselijke aspect bepaald wordt, enerzijds door de werk-
tuigelijke begaafdheid eigen aan de soort, anderzijds door de quali-
teiten en de intersubjectieve en existentiële bruikbaarheid van de 
dingen en de anderen, waarop de zich ontwikkelende existente 
zijnswijze zich gaat richten. Het gedrag wordt nu in toenemende 
mate bepaald door de existente zijnswijze, terwijl de insistente ge
dragingen minder op de voorgrond gaan treden. Tenslotte is de 
insistente zijnswijze bijna geheel onmerkbaar geworden en wij we
ten niet meer wat er in het kind omgaat, tenzij het dit door mid
del van existente gedragingen kan en wil mededelen. 
Wat zijn insistente zijnswijze betreft wordt het kind nu reeds een-
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zaam, onderscheiden van al het andere en alle anderen. 
In zijn existente zijnswijze echter is het kind nu een van ons, een 
deelnemer aan onze existentie en een mededeler van zijn existente 
zijnswijze aan ons. 
leder kind vertoont een sterke drang om zijn existente zijnswijze 
mede te delen en uit dit door te zeggen : 'kijk, ik kan dit of dat' en 
zo zijn trots te tonen op zijn deelname aan de existente zijnswijze 
van de anderen. 
Pas later wordt de existente zijnswijze als gedragspatroon bruik
baar om de insistente zijnswijze, dus innerlijk emotionele toestand 
en gevoelens, adequaat mede te delen. 
Is immers in de aanvang het huilen even insistent als het onbeha
gen, later wordt het huilen een existent gedragspatroon, dat wordt 
gebruikt om het insistente onbehagen mede te delen aan de ander 
en wordt het een om hulp roepen. 
Een normaal verlopende anthropopoësis geeft de mens de beschik
king over een existente zijnswijze, die een adequaat middel is om 
zijn insistente zijnswijze te kunnen mededelen aan de ander. 
Indien de insistente zijnswijze niet kan worden medegedeeld, zal 
deze het gedrag op een voor de ander onbegrijpelijke wijze blijven 
bepalen in de vorm van hysterische en neurotische reactiepatronen, 
in onbegrepen remmingen, ontladingen en misvormingen van het 
gedragspatroon. 
De anthropopoësis is dus de ontwikkeling van de existente zijns
wijze, waardoor de soort mens volmenselijk wordt voor de anderen. 
De wereld waarin de mens zich ontwikkelt en leeft, krijgt in deze 
existente zijnswijze haar vorm en belevingsqualiteitcn. 
In dit verband is het goed de beleving van het menselijk zijn in de 
wereld na te gaan, zoals die in woorden is uitgedrukt. 
In het Egyptisch bestaan er vele woorden voor mens. Dit zijn korte 
woorden die de volgende beleving uitdrukken : 
die spreekt, de voortgebrachte, die leeft, die weent, die draagt, die 
op aarde is, die uit de buik komt. 
Het meest gebruikte woord voor mens echter was de beleving van 
het gewekte en geborene en dit was tevens het woord voor zoon en 
dochter, voor man en voor vrouw. 
Dit laatste woord nu is de secundaire woordgestalte, welke aan de 
primaire woordgestalte was verbonden van het kind, dat de ouders 
zien mens worden. Het is deze immer weer nieuwe beleving van 
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het mensworden die het wezen van het menszijn bepaalde. 
Het is geen litterair woord zoals de anderen, waarover wij boven 
spraken, maar een echt volkswoord: Sa, de mannetjesgans; sa, de 
zoon ; sa, de man en ook de mens. Sat, de vrouwtjesgans, de doch
ter, de vrouw. 
In Egypte was de gans het meest voorkomende pluimvee, de huis-
en erfgenoot van de mens, het was een van de belangrijkste offer
gaven; zelfs Pharao offerde ganzen. Het was ook een belangrijke 
gift. 
Men hoeft slechts de reliëfs en schilderingen te bezien om te weten 
welke rol de ganzen hebben gespeeld in het huishoudelijk en sociaal 
leven van de Egyptenaren. 
Men heeft immers de jonge gansjes verzorgd en gekoesterd en zien 
opgroeien als gans tegelijk met de kinderen. 
Als wij vervolgens nagaan welke woorden in 't Egyptisch voor we
reld werden gebruikt, dan zijn het er eigenlijk maar twee. Het woord 
Ta, wat betekende aarde, die men bewerkt en bebouwt en waarover 
men gaat, het afgebakende land, het land van deze of die, het land 
van vreugde, het land van rijkdom enzovoorts, doch altijd beleefd 
als gemeten en in eigenschappen bepaald. 
Ta betekent ook brood, dat wat men vormt en het is in hoge mate 
vrouwelijk. Het land van de Egyptenaren was begrensd door woes
tijn, het vorderde in hoge mate het werk van de mens om leefbaar 
te blijven en vruchtbaar te zijn; dát was zijn beperkte wereld. 
Een ander Egyptisch woord : Chet - menet betekent 'de dingen van 
de uit steengebouwde stad' en beduidt dus de wereld, niet van de 
landman maar van de benijde stedeling: de wereldse wereld. 
Het woord chet had een merkwaardige betekenis: iedere stok of 
tak, voedsel, bezit, voortbrengsel zelfs mensen in 't algemeen, wer
den erdoor aangeduid; het is ons woord voor ding; vandaar dat 
men het woord chet - menet mag opvatten als de aanduiding van 
alles en allen die in de stad zijn en bij de stad behoren en duidt het 
dus op een nieuwe wereld, die zich aan het ontwikkelen was. 
In het Grieks vinden we drie woorden voor wereld, ten eerste, gea, 
dat is de aarde. Ook hier de bewerkte aarde waarop men gaat en 
die men afpaalt. Vervolgens anthropoi, de wereld beleefd als de 
mensen waaronder men leeft en tenslotte het woord Kosmos dat 
de ordening beduidt en de wetmatigheid. 
Gea is volkomen verwant met Ta, de bezielde, vrouwelijke aarde, 
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die ons voortbrengt, draagt en voedt en waarmee wij in een zeer in
tieme relatie staan. 
Anthropoi is nieuw en is eigenlijk gedifferentieerd uit chet - menet, 
de menselijke samenleving in de stad, de polis, waar ieder gelijk
berechtigd met elkaar omging en van elkaar afhing: de Griek is 
nooit een fellah geweest. 
Geheel nieuw is de beleving van de wereld als kosmisch, als ge
ordend door wetmatige regels. Deze kosmische beleving komt het 
meest tot uiting in de harmonie der sferen der Pythagoreërs en de 
kosmologie van Ptolemaeus. Als wij nu aan de hand van het voor
gaande de anthropopoësis nagaan, kunnen wij vermoeden hoe de 
mens in de zich ontwikkelende existente zijnswijze zijn weg heeft 
gevonden : hij, die uit de buik kwam, die leeft en weent en draagt, 
die ik zie opgroeien en zich ontwikkelen, zoals een ganzekuiken, 
vindt zijn eerste existente zijnswijze als bewerker en bezitter van 
de aarde. Naderhand ontwikkelt zich in de stad een nieuwe vorm 
van existente zijnswijze, die men in het Frans mondain zou kunnen 
noemen en waarin het intersubjectieve aspect van de existentie een 
steeds grotere rol gaat spelen, en waar wet en regel de preformatie 
zijn van een bovenaardse kosmische orde, niet door de mens inge
steld, doch die wel door de mens kan worden bevroed en later 
gekend. 
Heel deze anthropopoësis hangt af van de grote mogelijkheden die 
de handen bieden voor het menselijk worden. 
Het is daarom dat wij het menselijk worden van de functies van de 
handen moeten bevorderen en leiden: leren tasten, leren vormen, 
leren schatten en meten, wegen en tellen om zo niet alleen de an
thropopoësis maar ook de geogonie en de kosmogonie mogelijk te 
maken. 
Wij leven op het ogenblik in een vorm van samenleving die totaal 
aan het veranderen is, doordat de mechanisatie zo'n grote rol gaat 
spelen. 
Door de explosieve toeneming van de bevolkingsdichtheid kan de 
organisatie van een efficiënte samenleving niet zonder hulp van 
mechanisatie, massaproduktie en snelheid worden gehandhaafd. 
Hierdoor dreigt de anthropopoësis, zoals wij die boven omschreven 
in groot gevaar te komen en zelfs onmogelijk te worden. Een steeds 
groter deel van de bevolking leeft in woestijnen van beton, steen, 
staal en glas, geconcentreerd rond winkelcentra, die het karakter 
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dragen van de supermarkt. Door het verkeer zijn alle kinderspelen, 
als hoepelen, tollen, knikkeren, ballen, touwtje springen en land 
veroveren verdrongen of onmogelijk geworden. Wie de zee of het 
strand wil zien reist in volgepropte treinen of in autofiles om met 
duizenden op één plaats te zijn. 
Wie een koe, een fruitboom, een weiland met een hek of een sloot 
wil zien, moet steeds grotere afstanden afleggen en wie reist wordt 
met grote snelheid voortgesleept langs bossen, weilanden, heuvels 
en alles wat zo de moeite waard is om in rond te lopen. 
Op de supermarkt is alles verborgen in blik en plastic en is 100 
gram kaas, rookvlees en ander boterhambeleg op precies dezelfde 
wijze verpakt. Van poeder maakt men koffie, saus, pudding, soep 
en zelfs melk. 
De machine heeft alles gemaakt en verpakt, maar heeft tevens ge
heel verborgen en onzichtbaar gemaakt wat eigenlijk gedaan is. 
Moeder is als het ware een mécanicien geworden, die de vaat, de 
grote was en zelfs het koken doet door middel van toestellen, die 
iedere menselijke verrichting verbergen. 
Schrobben, dweilen, wringen, wrijven, malen met de hand, roeren 
en klutsen wordt verricht door machines. Het stopkontakt verlicht, 
verwarmt, koelt, maalt, scheert, kookt, geeft de radio haar geluid 
en de televisie het bewegend beeld. En als het kind mocht vragen 
wat dat is, dan is het antwoord: 'stroom'. En de vraag waar die 
stroom vandaan komt wordt beantwoord met: 'uit machines'. 
Een ander kenmerk van deze op massaproductie en mechanisatie 
ingestelde samenleving is gebrek aan tijd, waaraan door de volwas
sen mens tegemoet wordt gekomen door haast. De anthropopoësis 
echter van de kleuter kent geen haast. Betasten, bezien, grijpen, in 
een woord de hele sensomotorische ontwikkeling in zang en spel, 
en in beluisteren eist repetitie, inslijpen, aandacht en dus tijd. 
De anthropopoësis wordt op het ogenblik bedreigd door gebrek 
aan tijd en door het ontoegankelijk worden voor het kind van alle 
zogenaamde basic knowledge en bovendien nog het ontbreken van 
rustige speelplaats waar zand, steentjes, stokjes, halmen en bloe
men, water, insecten en vogeltjes toegankelijk zijn voor handen, 
ogen en oren. 
Wat de oren betreft, in een steeds toenemende zee van kabaal en 
gedruis verdrinken de kleine geluiden, die voor het kind zo be
langrijk zijn. 
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Deze toestand moeten wij als zeer ernstig opvatten, temeer daar zij 
zonder twijfel slechts het begin is van een veel intensere verandering 
van onze maatschappij in deze zin en wij bovendien in Nederland 
in een van de dichtst bevolkte gebieden leven. 
De orthodidactiek krijgt hierdoor een zware preventieve taak, welke 
naar mijn mening voor de geestelijke hygiëne in toenemende 
mate van belang zal zijn. Een totale reorganisatie van onze kleuter
scholen dient de anthropopoësis van de bedreigde kleuter veilig te 
stellen. En het is in hoge mate noodzakelijk dat de ouders van kleu
ters georganiseerd worden voorgelicht om hun kinderen de gele
genheid te bieden en de tijd te geven handen, ogen en oren te ge
bruiken en hun sensomotorische relaties met aarde, water, planten 
en dieren te ontwikkelen. 
Indien men nu de statistieken van het doubleren in de eerste klas 
van de lagere school ziet, ziet men voor zich de schrikbarende ge
volgen van de huidige toestand, daar immers het merendeel der 
kinderen volstrekt ongeschikt is het normale onderwijs te volgen 
door gebrek aan basic knowledge en door onvoldoende ontwikke
ling der sensomotorische strukturen, omdat hun handen onvol
doende betrokken zijn geweest in de anthropopoësis. Op het ogen
blik bestaan er vele voorzieningen voor hen, die aan de ziekten 
der ouderdom lijden. Er bestaan bovendien verenigingen van sui
kerzieken, van lijders aan vallende ziekte, van lijders aan astma: 
dit alles betreft de aangetaste mens. 
Het is zonder twijfel van nog groter belang om in 't groot en goed 
georganiseerd voorzieningen te gaan treffen voor de wordende 
mens, in dit geval de kleuter. 
Wat nu de speciële orthodidactiek betreft, dienen wij achtereen
volgens te bespreken de indicatiestelling voor orthodidactische 
behandeling en vervolgens de organisatie daarvan. 
Tot nu toe hebben wij steeds gesproken over ontwikkeling van de 
specifieke functies, die de hand menselijk doen zijn en over de 
stoornissen dezer ontwikkeling. 
Het grote stimulans van iedere ontwikkeling eigen aan de soort, in 
dit geval van de mens, is de samenleving van die soort: het is 
slechts onder mensen mogelijk zich menselijk te ontwikkelen. 
De ethymologische afkomst van het woord "onder" komt voort uit 
het begrip: tussen. De woorden onderwijs en onderricht duiden dus 
op het wijs worden en gericht worden tussen en door de anderen. 

210 



In de samenleving wordt de mens onderwezen en onderricht en 
leert hij zijn functiemogelijkheden, eigen aan de soort, te ontwik
kelen, zodat deze aan de eisen van de samenleving dier soort vol
doen. 
Met de grote differentiatie en specialisering dier eisen is onderwijs 
en onderrricht eveneens gedifferentieerd en gespecialiseerd gewor
den. Een van die gespecialiseerde taken is het onderwijs waar het 
betreft het menselijk maken van de hand en de differentiatie daar
van, deze uit zich in de specifieke taken van schrijven en handen
arbeid bij het ambacht. 
De ontwikkelingsstoornissen, die wij besproken hebben, stellen dit 
onderwijs voor bijzondere vraagstukken, waarmee onder meer 
L.O.M, en I.T.O. scholen voortduren geconfronteerd worden. 
Het is nodig om er hier uitdrukkelijk op te wijzen, dat de eerste taak 
van een onderwijzer die van de didacticus is, en dat de taak van hen, 
die op een L.O.M, of I.T.O. school onderricht geven, een orthodi-
dactische taak is, welke niet alleen inzicht vraagt in de normale 
ontwikkeling, maar vooral in de aard der mogelijke ontwikkelings
stoornissen. 
Blijkens onze ervaring is het noodzakelijk dat alle kinderen, die 
aangeboden worden voor een plaatsing op een L.O.M, school, 
door een neuroloog worden onderzocht op een soortgelijke wijze, 
als uiteen werd gezet in paragraaf 4 van het tweede deel, waarna 
bij die kinderen, die daarvoor in aanmerking blijken te komen, een 
P.D.-test en een electro-encephalogram dient te worden afgenomen. 
Bovendien zou het wenselijk zijn dat de indicatie voor aanmelding 
bij een L.O.M, school vroeger wordt gesteld dan vaak het geval is. 
Immers veel kinderen worden pas aangeboden na jaren vergeefs 
getob op een gewone L.O. school. 
Mij dunkt dat het aanbevelenswaardig zou zijn, dat bij ieder kind, 
dat in de Ie klas specifiek falen vertoont, in de zin van rekenstoor-
nissen of legasthene verschijnselen, in dat eerste jaar het bovenge
noemd onderzoek wordt verricht. 
Voor dit laatste zou het nuttig zijn, indien de schoolartsen op de 
hoogte werden gesteld van de aard en verschijnselen der mogelijke 
ontwikkelingsstoornissen, die aan het falen in de eerste klas kunnen 
ten grondslag liggen. 
Wanneer nu de neuroloog, welke aan een L.O.M, school is ver
bonden, zijn onderzoek heeft verricht, heeft dit geen zin, als deze 

211 



neuroloog geen integrerend deel uitmaakt van de schoolstaf, die 
immers een goed voorgelicht team moet vormen, waarvan de leden 
geheel op de hoogte zijn van de wijze van onderzoek, van de resul
taten daarvan en van de indicaties, die daaruit voortvloeien. Uit er
varing weten we dat zulk een teamvorming veel werk vereist. 
Het zal immers nodig zijn dat de leden van 't onderwijzend perso
neel het onderzoek bijwonen, dat zij cursorisch door de neuroloog 
worden geïnstrueerd en dat ieder kind in 't bijzijn van het gehele 
personeel uitvoerig besproken wordt, waarbij de inbreng van de 
leerkracht, van de psycholoog en van de neuroloog even zwaar moe
ten wegen. 
Dit laatste is noodzakelijk, omdat de neuroloog even veel moet le
ren van de leerkracht en de psycholoog als dezen van hem. 
Wat nu de orthodidactiek zelf betreft zijn er in de verschillende pa
ragrafen van dit boek reeds vele punten naar voren gekomen. Hier 
wil ik slechts enkele algemene beschouwingen naar voren brengen. 
Ten eerste is het volkomen fout om zich tot een bepaalde didac
tische of orthodidactische methodiek te beperken, en deze te be
schouwen als een panacee. 
Men moet over een heel arsenaal van didactische en orthodidacti
sche methoden op de hoogte zijn, om, naar het geval vereist, hieruit 
te kunnen putten. Dit veronderstelt bewegelijkheid van geest, ini
tiatief, observatie en vooral foutenanalyse. 
Wat die foutenanalyse betreft, dit is een van de belangrijkste steun
punten voor de orthodidact. Men moet zich altijd blijven afvragen 
welke fouten er worden gemaakt, hoe het kind tot dit fouten maken 
komt, het kind vragen 'hoe heb je dat gedaan', toezien en beluis
teren hoe het kind zijn fouten maakt. 
Zulk een foutenanalyse betekent dus: echte observatie en vereist 
een zich identificeren van de leerkracht met het kind. 
Ten tweede dienen wij eraan te denken dat vele der ontwikkelings
stoornissen, waar wij over gesproken hebben, niet in aanmerking 
komen voor een orthodidactische behandeling in de school, waar
van wij als voorbeeld kunnen noemen het geval Jacques. Zulke 
kinderen hebben een specifieke paramedische orthodidactische be
handeling nodig, welke onder directe leiding en toezien van de 
neuroloog dient plaats te hebben en waarvoor de daartoe geschool
de kracht over een voldoende inzicht dient te beschikken in de func
tionele neurologie. 
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Naar mijn ervaring dient de scholing van zulk een kracht zich uit 
te strekken over twee jaar, terwijl de meest geschikte vooropleiding 
en voor zulk een scholing blijkt te zijn logopaedie en physiothérapie. 
Tenslotte wil ik er nog op wijzen in 't algemeen, zonder op bijzon
derheden in te kunnen gaan, dat het testbord, zoals wij dit gebrui
ken voor de P.D.-test, een buitengewoon bruikbaar hulpmiddel is 
met zeer veel mogelijkheden om stoornissen in de ontwikkeling 
van lateralisatie en eenhandigheid orthodidactisch te beïnvloeden. 
Ten eerste kan het gebruikt worden als een geschikt hulpmiddel 
om het kind symmetrische motoriek van de handen te leren bele
ven, wat van belang is bij kinderen die in het slurfstadium zijn ge
bleven en bij kinderen met een artefacte lateralisatie. 
Bij deze twee vormen van ontwikkelingsstoornis kan en mag het 
bord pas gebruikt worden, nadat pas langs andere wegen - boet
seren, bi manueel betasten en grijpen - voldoende besef en oefe
ning van symmetrische bewegingen is verkregen. 
Bij symmetrische kinderen die legastheen zijn door uitblijven van 
lateralisatie kan het bord terstond gebruikt worden om het kind te 
gaan Ieren de guirlanden, welke worden beschreven door die hand 
die doelgericht gaat worden, te volgen met de blik zonder dat de 
andere hand wordt uitgeschakeld. 

Vervolgens, om op dezelfde wijze bij schrijfbewegingen niet alleen 
te zien wat de hand schrijft, doch tegelijkertijd uit te spreken, dus 
te horen, wat de hand schrijft. Ook hierbij wordt de andere hand 
niet uitgeschakeld, doch wat die doet wordt niet gezien, noch be
luisterd en wordt niet gebonden aan de spraakbewegingsbelevingen. 
In de loop der jaren is ons gebleken dat behalve bovengenoemde 
orthodidactische gebruikswijzen er nog vele andere mogelijkheden 
bestaan. 
Het lijkt ons echter gewenst erop te wijzen dat het orthodidactisch 
gebruik van dit bord, waar het ontwikkelingsstoornissen betreft, 
in paramedische handen moet blijven en onder toezicht van of in 
overleg met een deskundig neuroloog moet geschieden. 
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Summary 

For ten years a thousand children, showing reading- and writing 
disabilities, have been examinated and kept under observational 
remedial treatment. 
Out of these experiences arose the insight that reading- and writing 
disabilities originate from disturbances in the development of the 
sensomotor functions of the hands. 
Hence the title of this book 'The Human Hand'. 
The hands are the means by which man is in a continuous senso
motor relation with space - this being the experience of moving-
possibility - and in an ever repeating sensomoter relation with all 
things within space. 
Things obtain their shape and mould by being handled. 
There are many ways of handling: touching and feeling, mixing and 
kneading, bending and breaking, reaping and heaping, pointing 
and catching. 
In moving and handling things the hands develop their specific 
sensomotor functions. 
The substratum of these functions - substratum meaning pave
ment - is not to be found in the anatomy of the central nervous 
system, which is nothing but an apparatus ready for use, but is to 
be found in space and things in space which are giving the senso
motor functions their structure and their meaning. 
The first part of this book deals with the development and its dis
turbances, the second part with their examination. 
As to the development the following subjects are analysed: 

1 The motor antagonism of the muscles of left and right side of 
the body, out of which there result all twisting and turning 
movements. 

2 The motor antagonism of the dorsal and ventral mucles out of 
which there result all symmetrical movements. 

3 The accessory movements and their suppression. 
4 The development of the co-operation of the two hands. 
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5 The development of the latéralisation out of the purposefulness 
and the dexterity of one hand. 

6 The functional organisation of the areas of the cerebral cortex 
by sensomotor co-operation in perceiving and performing. 

7 The intrinsic value of a word as developing from the inter
weaving of the experience of manual sensomotor relations 
with the experience of the sound and the movement in primeval 
speech. 

8 The differentiation of the word and the developing of both name 
and things. 

9 The development of writing and script in human history and 
acquiring the skill of writing and reading script by children. 

10 The significance of the latéralisation as to writing and reading. 
11 The development of sensomotor dominance. 
12 The function of the corpus callosum as to symmetrical senso

motor movements and the development of the latéralisation of 
manual functions. 

13 The development of the sensomotor opposition of thumb and 
fingers and the former's gnostic function. 

With regard to the examination, two series of tests are described 
as well as the diagnostic meaning of the symptoms shown by these 
tests. 
Next the casuistry of various cases is discussed. 
The first series is described under the name of 'Psycho-motor 
Dominance Test' which deals with disturbances of the develop
ment from primitive twisting motion to symmetrical motion, from 
symmetrical motion to asymmetrical motion and latéralisation and 
finally to the stage of predominance. 
The second series of tests is described under the name of 'Grip 
Test', and its object is to examine the course of the development 
of the gnostic sensomotor function of the thumb, which can only 
arise in opposition to the fingers. The most relevant conclusion 
drawn from this series of tests is that we must accept as a fact that 
the cortex-area of one thumb is organised in its function by the 
cortex-area pertaining to the fingers of the contra-lateral hand. 
This organisation must be effected by the commissoria! function of 
the corpus callosum. 
In the last chapter some orthodidactic consequences have been 
mentioned. 
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218 



г.%\ 







S T E L L I N G E N 

I 

De tot gnosis voerende bewegingspatronen van de duim komen tot 
stand doordat het schorsveld, behorende bij de vingers van de 
contralaterale hand, via de balk het schorsveld van de duim orga
niseert. 

[I 

Een brekingsanomalie, strabismus concomitans of heterophorie 
kan oorzaak zijn van eenogige doelgerichtheid; de totale senso-
motore lateralisatie echter betreft doelgerichtheid in het linker of 
rechter gezichtsveld. 

III 

Door de toenemende mechanisatie van de samenleving wordt nood
zakelijke basic knowledge ontoegankelijk voor de kleuter; om in 
dit euvel te voorzien is het noodzakelijk dat kleuterscholen zich 
toeleggen op het bijbrengen van deze kennis en dat ouders van 
kleuters daaromtrent georganiseerde voorlichting krijgen. 

IV 

De organisatie of reorganisatie van de schorsvelden, betrokken bij 
de ontwikkelingvan sensomotorestructuren, is bij revalidatie in het 
algemeen en bij physische therapie in het bijzonder, van groter be
lang dan de functie-bevordering van de bewegende lichaams-appa-
ratuur. 

V 

Een ziektebeeld wordt niet enkel gekenmerkt door een zich ont
wikkelend syndroom van functie-stoornissen, doch ook uit de sub
jectieve beleving daarvan, die zich uit in de klacht; dit vraagt een 
systematische klachtenleer en de herkenning der klacht. 



VI 

Prognosis betekent vooruitzien van functiestoornissen en moet ge
bruikt worden om een adequate ervaring daarvan mogelijk te ma
ken: Men kan de zieke leren ziek te zijn door zijn klacht te voor
zien, èn te erkennen. 

VU 

De klacht voortvloeiend uit een blijvende of recidiverende functie
stoornis tengevolge van een defect dient door adequate functiever
andering te worden verminderd op opgeheven, dit geldt ook en 
vooral voor de functies van de hersenschors. 

Ш 

Bij asthmatische klachten van welke aard ook dient gebruik te 
worden gemaakt van de ervaringen der logopaedie en van de hulp 
van daartoe gespecialiseerde logopaedisten, waar immers adembe-
heersing hier van het grootste belang is. 

IX 

De intra-uterine periode, het verloop van de partus en de eerste 
levensdagen, die allen een grote invloed hebben op de verdere ont
wikkelingsgeschiedenis, dragen helaas het karakter van vergeten 
praehistorie : Een medisch geboorteregister is even noodzakelijk als 
het burgerlijk register. 

X 

Het ware zeer te wensen dat bij de opleiding van logopaedisten 
aandacht wordt besteed aan uitspraak, idioom en grammatica der 
belangrijkste nederlandse dialecten. 

XI 

De arts, nagevolgd door verplegend personeel, algemeen spraakge
bruik, radio en pers heeft de mens-onterende gewoonte ingevoerd 
de lijder aan ziekte of defect met de naam daarvan te bestempelen, 
vandaar 'debielen-school', 'psychopaat ontsnapt' ; wij mogen nooit 
vergeten dat de afwijkingen van de mens bijvoeglijk zijn en niet zijn 
wezen bepalen. 



XII 

Het ectoderm is het syncitium waaruit de dermatoloog en de ze
nuwarts zijn voortgekomen; het is van het grootste belang dat de 
dermatoloog constant actief betrokken wordt in de psychiatrische 
en neurologische kliniek. 

XIII 

Het instituut van apotheek-houdend geneesheer is in deze tijd van 
steeds groeiende bevolkingsagglomeraten en verbeterde verbindin
gen een volslagen anachronisme. 
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