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HOOFDSTUK IV. 

Samenvattende beschouwingen. 

Tllrlil'll wij het geh eele onclerzoek d e revue latE'n l>,L~scelTn, 

dnn springt WE'l zeer dllidelijk de st erke somatische gelijkelli s 
vall de eeneiige tweeling in het oog. Treffend is de st erke over
eenkomst va n de ondel'~l'hcidelll' li cha melijke kenmerken. 

Men wordt ged\rollgen, zi("11 3f tc vragl'll of deze zoo st erk e 
gelijkcnis zich handlwHft , illdicn de p sy(·ht, ;tIs g-ehied van onder
z()ek \\,ordt gckozen. Ilet W<lS rccds \)('kClld, dat dl' partnl'rs van 
d e cCll ei ige twecling in gchaar , Illilllick, ge,st<lltc ('II manicr van 
loopell vaak clkaars I1ntllllfgetrml"wc copie VOl'llIC'll. Ook d E' door 
mij oJldcJ'zoC'ht<' cCIIl'Ilge tweclingen V<Ttoonell deze sterke ge
lijkcllis. 

Xnar allnlog'ic Y;tll h ct somutiseh ol1unzoek heb ik g(,nJecnd 
ook de psy c.:lH' tc kunJ1('n o1l0('J'zoekcn CII heb ik d e t\\'cclingen 
vergeleken op kCIlIT1<Tkcll , d it: tot IlU toe als de minstgecompliceerd e 
golden, 1 k !HI m 11 icr\'ool' h et psychisch t emp o, de secllndaire 
I'lllldic , rI(' r cactidijd en u e eenvoudige associatieve fu nctic, die 
tot uitrtrukking k omt in de assoc iaticlijst. 

Het bleek mij , dat n och in de sccundaire fUl1ctie, zooals <lie 
bepaald \V erd m et de dra a isc hijf, noeh in de r cadictijcl, noch in het 
re,sliltnnt vnn de associatielijst ycrs(·h illell vall t'c llig'e bet('ekcni<; 
tllsseilcll de lwid c groepell llaar \"()J'CII k",am ell. Daarllit zou 
g( '('o IH.' lud cerd kUllll CIi \\'ord('II, <lnt dez(' pS~'(' hisc h e cigell.~(·happel\ 

Ilict heilJv\oed word ell door gellet.ise\H' fad,(JlTll. De \Taag zou 
nTnwe\ g('steld mogcll \\'ord ('lJ, of de readiet ijd ell (ic seCUl1
(In ire fund ie (op deze\Yijze \) cpnH 1(1 ), \rel l'llkclvOlldigC' fJs!Jchische 
functies zijll. til HThLllJd nH't het g'crilJ g aalltal waarnclllillgcn 
d.urf ik dczc Haag' lIid ill (,(,lIig'crki riciltillg tc beantwoordcll . 

C; ehcd alJders is lH't gcstdd met de aSS()C'i,ltietiju CII het psychisch 
tempo. Hij de assoC'intidijd !'estaat cell groot vlTschii tusschen 
de bl'i(le groq)(,lJ "an t\\'cc lillg(,lI. lilclicn deze tijd een afsp iegeling 
zou zijll V<l1l de mat e van S('l:IIlJ(lairc fllnctie, zooa /;; in bet des
bctreiTende olldcrdcd "'-In li d ondcJ'zoek is hcsproken, dan zou 
hicl'lllCC aalJgetoo llcl zijll , dat d e ,.gronrtf'un ctie" van d e psy
chi sdlC n<l\\'crkilJg, die weI zcet' sterk. een stempel drukt op d e 
pcrsoollli,jkhcid, behcc['scht wordt door gcnctisehe illvl oeden. 



222 

Het psychisch tempo is in zekcrc mate een uitdrukking van 
de psycho-physische persoonlijkheid; het wordt beheerscht door 
het "aaugename" van het rythmc. In dit tempo blijkt duidelijk 
een verschil tusschen de heide groepen te bestaan. Onderzoe
kingen, door anderen gec1aan, olJdersteunen mede mijn bewering, 
als ik zeg, dat lwt psyehiseh tel1lpo voor een belangrijk deel 
bepaald wordt door het genotype. 

St ellcn wij tegenovC'r deze min of meer eellvoudige begrippen 
het bedd, dat de "RORSCHACH" geeft van de psyche, een bccld, 
dnt tot stand komt door een veel meer gecompJiceerd psychisch 
gebeuren, clan treedt toch weI duidclijk naa1' voren, dat in dit 
gecompliceerd psychisch proces de eeneiigen meer overeenkomst 
vertoonen dan de tweeeiigen. Ik had dit bij de opzet van mijn 
onderzoek niet vennwht. Er zou iml1lc:rs te verwachten zijn, 
dat een dergelijk psychisch proces weI in sterke mate zou worden 
beillvloc:d door modificatiefactoren van het l1lilieu. Deze in
vloeden hebben ook zeer zeker hun werking verrieht. lIet genotype 
spreekt even weI in belangrijke mate mee. 

Allereerst bJijkt dit wel uit het aantal antwoorden, dat door 
de partners van de tweeling W()\'(lt gcgeven. Blijkbaar is het 
vermogen om nit de ta llooze mogelijkheden, die lwt platcnmateriaal 
biedt, een aantal uit te kic'?,en en "aan te raSSell" aan de aan
wezige engrammenvoorraad bij eeneiigc: twcc-lillgc:n mec)' ovc1'
cenkomend dan bij tweeeiige. In nog l1lec:rdere mate geldt dit 
"oor het aantal antwoorden, waarbij ell' plaat als gehecl wordt 
gednid. Dit anntal vertegc:nwooreligt, volgens ROnSl'I-L\(,H: " die 
Energie des Assoziation~bet)'iebs". Dit groote VCl'Sl'hil t)'eft 
zooveel te meer, omdat het geven van deze antwoorden nid 
beinvloed kan worden door de wi!. RORSCHACH heeft dit met 
parallelscries nagcgaan, waarbij hij o.a. de opdraeht gaf, h.v, 
zooveel mogelijk "diervorrnen" te zien of zooveel mogelijk de 
plaat als geheel te beoordeelen. Het aantal "diervormen" bled;: 
te beinvloeden te zijn door de wil, het aantal "totaalantwoorden" 
niet. Hij vond toen twce groepen van antwoorden, waarvan hij 
zegt: "die Fiihigkcitell dtT el'sten Gruppe sind el'1crnbar, die 
Fiihigkeiten del' zweiten Gruppe sind Gaben". Tot deze laatste 
groep behoort het antwoord, waarbij de geheele plaat lVordt 
gezien. Bij deze Iaatste groep moeten - gezien het groote v<:,rschil 
tusschen mijn beide groepen van tweelingen - weI hereditaire 
factoren een rol spelen. 
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De beoonlecling yun \Va t uitgekozen \\'orot en va ll oe inhoud 
van d e a ntwoordcn bezit in zekere mate su hjeeticve Illomenten. 
Aan o e getallen, hoewel d eze toeh duidelijk d e beio e gl'oepen 
van c1kaur scheiden, zal ik v erder geen bespreking \\'ijdcn . 'Vel 
meen ik de aandacht t e moeten ves tigen op het markantc feit , 
dat bij d e groep del' eene iigen enkele antwool'd en in hooge mate 
opvallendoor hun st erke overeenko mst en hun id entiek e gedaehten 
gang. De a ntwoordell YtIl1 E. T. op oe pla ten III en VIII, genoemd 
in d(> hcsprekillg HlIl 11C't protocol, zijn zoo typisch gelijk, dat 
het. nie t mogclijk is, rlaaryool' ('cn a ndere oorzaak t e 7oo (> l\ cn dan 
het hezit. \'an hetzclfd e ge notype . E\'cn7oe(' r i.'i dit hct gcval m et 
de partners vun E. T . :l , die o.a. ill plant VI ell VII hlijk gcvcn van 
een stel'ke gelijkenis in hUll cngrammclU1wterianl. ()ok E. T. 11 

geeft bij enkel e platen een o ergclijke gclijkcnis t e 'l.i en. Bij d e 
tweee iigen is dit toch a ndel'S . Er zijn bij dezc groc]l tweelingcll, 
oi l' gdijkluidende a ntwoorden geven, doch meestul hetreft het 
dan ban a le antwoorden (die ow; door mcerd e re proefpersonen 
worden gcgcH'n,) 

Ovel"zicn \\'ij bet oll<i('['zoek in zijn geheel, dan meen ik tot de 
()vertuig illg tc 1ll0etcIl kOllH'Il , Jat het voor d e studie van de 
erfelijkheid van d (' pS~' clw (k n)orkeur verclicnt d eze zooveel 
mogelijk als geheel te l)('ziell ('11 als zoodallig, inoi en mogelijk, 
aa n het experiment t c OIl<ilTII'(T]lCIl. Bet kOl11t mij \ '001', dat 
h et. llitcenrafclcn "an d e pS~i e h (' ill \\'('inig gc('ompliecc)'de functies 
VOOI' ondcrzo(' kingcll op het terreil! n1n de c)'feJijkheid, groote 
lllocilijklwoen met 'l.i ch n1(:(' hrellgt. 

] k o V (']'('C' 11 kOl1lstell op p.'i ~Th iseh t C' rl'(' i 11 , d oor 11lij gevonden 
bij de partllers vall Ill' ('cneii gC' hH'ding, \\'ijzcll (hlidclijk erop, 
dat aa ll crklijkc faetor(, ll in nwnig ojJ'l.icht t'l' n grooter(' rol mod 

worden toegck(,lld dall aa n de l1!iliellfnetorr n, doch het g<'l' ft OilS 
ni et lwt ree ht hct. pu cd<lgogiseh ]lC'iSinlismc t c ondcrsehrijvell, dat 
d e d iehtcr Il {'c)'lcgt in d e \'olgellti e strophe: 

Denn wir kiillll l:'n di e Kind r r naeh unset'll1 Sinne nicht formeo; 
So wie Gott sie llllS gah, so 111USZ mun sie haben llnd lichen, 
Sie erziehen aufs b('stp und jeglichclI lassen gewahren. 
Denn del' eine hat die, di e anderpn andere GHLen: 
J cder braucht sie, und jede]' ist doth nlll' nll[ cigcne \,"eise 
Gut und glucklich ..... 

(Goethe: Hermann unci Dorothea). 


