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HOOFDSTUK VI. 

BESLUIT. 

Het op de voorgaande bladzijden gezegde meen ik in de 
volgende conclusies te kunnen samenvatten: 

1. Een bevredigende oplossing van de vraag naar de grond
symptomen van Dementia praecox is tot nu toe niet gegeven. 

2. Een vermindering der Emotie-energie van de onder
scheidene bewustzijnsinhouden. bij behouden emotionaliteit. kan 
met vrij grote waarschijnlikheid voor het grondsymptoom van 
Dementia praecox gehouden worden. 

Hiervoor pleiten: 
a. Nagenoeg aIle psychiese symptomen der psychose kunnen 

op bevredigende wijze uit deze afwijking verklaard worden. 
b. Proefondervindelik is de aanwezigheid van deze afwijking 

bi; zieken in zeer verschillende stadia waarschijnlik gemaakt. 

3. Het karakter der stillen en eenzelvigen vertoont een zo 
grote gelijkenis met dat van praecoxlijders. dat Dementia praecox 
weI met enig recht als een pathologiese overdrijving van dit 
karakter beschouwd mag worden. 

Met de eigenschappen der puberteit vertonen die van dit 
karakter weI enige overeenkomst. echter niet voldoende om 
met zekerheid te kunnen zeggen. of deze op een werkelike 
verwantschap berust. 

Het schizolede karakter van Kretschmer bevat - naast veel 
overeenkomstigs - hoogstwaarschijnlik nog andere. totaal 
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vreemde elementen. Het is overigens te welDlg gefundeerd om 
er een de6nitief oordeel over te vormen. 

Er blijft evenwel nog veel te vragen over. Zo is het in de 
eerste plaats gewenst het onderzoek naar een verminderde 
Emotie~energie uit te breiden op een groter aantal patienten 
en vooral ook met andersoortige experimenten. om de uitkom~ 
sten onderling te kunnen vergelijken en zo tot zekerder resul~ 
taten te komen. Ik heb daarmee al een begin gemaakt door 
het inrichten van associatieproeven, waarbij de proefpersoon, 
zoals dat reeds algemeen gebruikelik is. het eerste woord 
noemen moest. dat hem op een bepaald prikkelwoord inviel. 
maar waarbij tussen onverschillige, emotionele prikkelwoorden 
ingelast waren. De moeilikheden om echter goede prikkelwoorden 
te vinden. die voor iedereen ongeveer even emotioneel geacht 
kunnen worden en die dus onderlinge vergelijking der uitkom~ 
sten bij verschillende personen mogelik maken, heb ik tot nu 
toe niet overwonnen, zodat ik hiervan nog geen resultaten kan 
meedelen. 

In de tweede plaats dringt zich de vraag op. uit welke 
elementen de Emotie~energie bestaat. Een der elementen is 
zonder twijfel de hevigheid der aandoening. maar juist die heb 
ik gemeend, dat bij Dementia praecox niet verminderd is. Als 
van zelf worden wij er dan toe gebracht te denken aan de 
beide factoren van aIle energie: Intensiteit en Extensiteit, 
waarvan de eerste in de warmteleer door de temperatuur. de 
laatste door de soortelike warmte (bij gelijke massa) bepaaJd is, 
in de leer der electriciteit respectievelik door potentiaal en 
capaciteit. Zo zou dan hier de Intensiteit door de graad der 
emotie, de hevigheid der aandoening bepaald kunnen zijn. Deze 
is niet verminderd. dus moet de vermindering der Emotie~ 

energie worden gezocht in een kleinere Extensiteit. Hoe wij ,
die echter moeten de6niitren, is een probleem. waarvoor ik nog 
geen oplossing ook maar durf te onderstellen. Bij gebrek aan I 
betrouwbare experimentele methoden juist op het gebied der 
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aandoeningen en aan een stelsel van eenheden in de psychologie. 
gelijk wij in de physica in het c.g.s.-systeem bezitten. schijnt mij 
dit vraagstuk, clat overigens meer ligt op het gebied der Alge
mene Psychologie dan in het bestek van dit proefschrift, voor
lopig nog buitengewoon moeilik. 

Eindelik moet het enquete-onderzoek nog voortgezet worden. 
o.a. door de relatieve frequentie niet aIleen van de reeds 
nagegane. maar van aIle eigenschappen der 90 vragen op te 
sporen. 

Tot slot meen ik mijn resultaten wei zo te kunnen formuleren: 
Het zoeken naar verminderde Emotie-energie, evenals het 
karakteronderzoek der stillen en eenzelvigen. vormen nieuwe 
wegen. die misschien tot een juist inzicht in de Psychologie 
van Dementia praecox kunnen leiden. en die beide bij voor
lopige betreding veel goeds bel oven. Maar waar reeds zoveel 
onderzoekers teleurgesteld werden en waar mijn resultaten nog 
zo heel ver van definitief zijn, claar past het mij de juistheid 
van mijn motto steeds voor ogen te houden: nog altijd pU:TCOp,eV 

yde i'len lJl eOQ1li(}OV 8V aiviYf-Wn. 


