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l~LFIDI~G. 

EE:-< stlldie n\l1 de psychologic \"<In een zekcrc groep 
ll1enschen r~'\l1 op ver:chillcnde. manieren worde.n 
gemaakt. I rOUWel1S (lit geldt nld allecn Vaal' (lie 

val1 een groep menschen. maar dit geldt eigeniijk voor de 
psychologic in 't algemeen. \Vanneer men een zekerc 
opvatting hedt, kan men die tocpasscn en zoodoende 
bijvoorbeeld t~'pen V,ll1 clLlar seheiden. Dit hli,ift intus~ 

~: ehen dik\\'ijls cen gev,h1r omdat op dezc manicr een 
dwang op die groepeerinL( llitgeoefend \vordt. Daarom is het 
,lltijd goed bij e\"entllcelc differcntiatics in de psychologic 
van " min of meer" tc spreken. Dikwijls wordt dit ve1".l.!eten 
en b.\' . ecn ollgebouwd systeem \'Crworpen , omdat een 
speciaal gc\"aI nict in ' t ,ligcmecne schema onder tc brengcn 
lijkt. :'\'atuurlijk is het er weI in ondcr te brengen, maar 
ligt de fout mecr bij den critieus, die een aIgemeen systecm 
niet begrijpt. 

Hoc dib\"ijls wordt nict met cen spotlachje .l!cvraagd 
.. in welk hokje zit ik? ", wanneer de bekende kubus van 
Hey man s ter sprake komt. Sommigen beweren zelfs 
\Ocr buiten den kubus te "allen, of niet in den kubus te 
passen. 

\Vanneer men I1U over een groot aantal acteurs gcgcvens 
I-:on krijgen. \Vas het niet oninteresS<1nt eens na te gaan. 
welk type het meest onder de acteurs voorkomt. V cel 
meer zou daaruit niet besloten mogen worden, met name 
nhlg niet daaruit geconcludeerd: ,,\Vie tot dat type behoort, 
is; een acteur cn wie er niet toe behoort, is het nict." 
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lets anders is het, na te gaan of er psychologische 
redenen tc vinden zijn, die het yeel yoorkomen van zoo'n 
type verklaren. 

Meer algemeen opgevat, zou mcn ook 'n type kunnen 
opbollwen, represcnteerend den beoefenaar van zeker 
bcroep. 

Gesteld dat een constructie van een dergelijk type 
mogelijk was, dan zijn er nog twee mogelijkhedcn , bf de 
<lanleg is als belangrijkste factor te beschollwcn, waar~ 
door de pcrsoon er toe moet komen dat vak tc kiezen 
(verg. een ..geborcn" artist), ()f het beroep werpt zijn 
qempel op den beoefenaar. 

\Vaarschijnlijk zullen beide mogelijkhcden te zamen 
meespreken. 

Het kiezcn van ecn beroep is dikwijls yan kleinigheden 
afhankelijk. De eisehen nu aan dat beroep gesteld, kunnen 
zekere eigenschappcn op den voorgrond doen tredcn, 
andere verdringen. 

Zoodoende k'an de persoon geheel veranderen . Oezelfde 
scntimenteele mensch bijvoorbeeld. die tien jaar medischc 
practijk heeft uitgeoefend, zal heel andel's zijn dan, wan ~ 

heer hij dien tijd als dichter had doorgebracht. Oit zal 
waarschijnlijk veroorzaakt wordcn, doordat beide be~ 

roepen gchee! verschillende eischen stellen. Hoe meer 
werkeliikheidszin de medicus heeft cn hoe minder onwille~ 
keuri~e' fantasie, zoo veel te beter is hij geschikt voor z'n 
yak. De scntimenteele mensch, waarvan sprake was zoo~ 
even, moet die laatste nciging in 't eerste geval dus onder~ 
clrukkcl1 of, zoo hij als clichter cloor de wereld gaat, juist 
aankweeken. 

Dc bedoeling nu van dit proefschrift is tweeledig. In 
de eerste plaats zlIllcn cenige psychologische problemen. 
die zich bij het tooneelspelen voordoen, worden bespro ~ 

ken. In de tweede plaats zal getracht worden iets over 
de psychologic van den tooneelspeler zelf te ",eten te 
komen. 

Beidc beschollwingen zullen nu en dan natuurlijk 111 
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Bij het onderzock zal gchruik gemaakt worden van cen 
cnqucte onder de ~lcteurs van verschillende :'\edcrland ~ 

~ehc gezelschappen gehouden. Deze enqucte hecft als 
yocrheeld de herediteitsenqllt~te \"(111 Hey man s en 
\1\1 i e r s 111 a. Versehillende Hagen door deze psyeholo~ 
,t!en gebruikt, zijn zoo omgewerkt, dat de hetreffenclc 
persocn zcif het antwoord kan gcven. Hct v66r en tegen 
ligt hierbij voor de hand. 

Behalvc deze algemeene psyehologisehe Hagen bcyat 
de vrugcnlijst ook nag vcrschillendc, die speciaal bctrcb 
king hebbcn OJ) het tooneel. 

In 't gehecl kwamen 58 hruikbare lijstcn tcrug. 
In hoevcrre dit kkine aantal een bezwaar is tot conclu~ 

sics in cen bepaalde riehting. zal in 't volgende hoofdstuk 
ter sprake komen. 

D,it dit aanLll niet zoo groot is, is aan den andercn 
kant duidelijk, omdat het aantal ~edcrlandsehe acteurs 
beperkt is. 

V crblijdcnd is het. cia t onder de inzcnders het meercn~ 
dccl tot onzc bcste kllnstenaars behoort, die de be,mb 
woording in 't algemeen serieus hebbcn opgevat. V cr~ 
schillende critieken op vragen bewijzen, dat deze wei 
,!.!oed zijn overd,\eht. 

\Vanneer, zooals vauk ~~ebeurde , een groot aantal zieh 
cnthollsiast in een bcpaaldc riehting uitliet. dan is aun de 
procenten wuarde gehceht. 

Allereerst nu zijn deze aeteurs l1aar de invulling inge~ 
deeld volgens de functies, welke ook door Hey 111 an s 
en \V i e r s 111 a werden gebrllikt. 

In ' t volgend hoofdstuk zal dit nader worden beschouwl-L 


