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SAMENVATTING. 

Het hoofddoel van :het onderzoek was: de samenhang 
tussen psycho~galvanische verschijnselen en temperamentseigen~ 
schappen na te gaan, met het oog op eventueel gebruik van deze 
verschijnselen voor experimenteel temperamentsonderzoek. 
Daarnaast werd de typologische waarde bepaald van enkele 
andere experimenten en tests, met name enige optische nawer~ 
kingsproeven, de Masselontest en een nieuw ontworpen test: 
associatie op zinnen. 

Onder temperamentseigenschappen worden verstaan: emotio~ 
naliteit, secundaire · functie en activiteit volgens de conceptie 
van Heymans. Gegevens over deze eigenschappen werden afge~ 
leid uit de antwoorden der proefpersonen op vragenlijsten, 
hoofdzakelijk opgesteld in aansluiting aan Heymans' herediteits~ 
enquete. 

Het materiaal werd zowel streng statistisch als meer intultief 
bewerkt. Bij de statistische bewerking werden de proefpersonen 
gekiassificeerd naar emotionaliteit en naar secundaire functie; 
de intultieve bewerking leverde een klassificatie op naar 
emotionaliteit, naar secundaire functie en naar activiteit. De 
beide klassificaties naar secundaire functie vertonen een sterke, 
die naar emotionaliteit echter een veel zwakkere correlatie. Alle 
klassificaties werden afzonderlijk met de experimenten en tests 
vergeleken. De resultaten van statistische en intultieve hewer~ 
king stemmen daarbij in hoofdzaak overeen. 

De nawerkingsproeven blijken, binnen de hier onderzochte 
groep van normale proefpersonen, geen samenhang met tempera~ 
mentseigenschappen te vertonen, zelfs niet met de secundaire 
functie, als criterium waarvoor ze oorspronkelijk in het onder~ 
zoek waren opgenomen. 

Ook de prestaties bij de Masselontest zijn niet afhankelijk 
van bepaalde temperamentseigenschappen. De test ,associatie 
op zinnen" blijkt een goed criterium te geven voor emotionaliteit. 
Er is een duidelijke correlatie tussen de emotionele kleuring der 
associaties en de mate van emotionaliteit. 

In de psychogalvanogrammen zijn vele verschillen te vinden 
die samengaan met bepaalde temperamentseigenschappen. Met 
zekerheid laat zich uit dit onderzoek echter slechts de samen~ 
hang tussen secundaire functie en psychogalvanisch gedrag 
afleiden. Sterke secundaire functie uit zich in het psychogal~ 
vanogram door lange latentietijden, betrekkelijk kleine prikkel~ 
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uitslagen, lange nawerking vooral in verhouding tot de kleine 
uitslagen, en geringe .. afstomping". Om.gekeerd dui den korte 
latentie~ en nawerkingstijden, grate uitslagen en sterke afstom~ 
ping op overheersende primaire functie. Dit betekent niet, dat 
de mensen met overwegende prim.aire functie zich op al deze 
punten afzonderlijk scherp van de meer secundair function~ 
nerenden onderscheiden. Daarvoor zijn er te veel storende 
factoren - men denke aan de invloed van emotionaliteit en 
activiteit - die de intervariatie binnen de beide groepen ver~ 
groten. Evenwel mag in het samen voorkomen der haven om~ 
schreven curve~kenmerken een uitstekend criterium voor secun~ 
daire (resp. primaire) functie warden gezien. 


