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STELLINGEN. 

I. De woordassociatieproef is een zeer belangrijke methode van 
onderzoek bij het bepalen van dementie. 

Il Phantasieonderzoek is van gewicht voor het vaststellen van 
intelligentie. 

III. De beste groepsindeeling der psychosen is die in demente en 
niet-demente zielsziekten. 

IV. Vivisectie kan in de geneeskunde niet gemist worden. 

V. Een antiwormkuur is in vele gevallen van pern!!ieuse anaemie 
gewenscht. 

. VI. Naast de reactie van Wassermann is voor de diagnose van 
syphilis, de reactie van Sachs-Georgi van belang. .,,,. 

VII. � gevallen van z.g. ,,vierde ziekte" moeten beschouwd wor
den als licht verloopende scarlatina. 

VIII. Het sterk doorvoeren van de vervanging van medische vak
termen door N ederlandsche, is niet toe te juichen. 

IX. Aan elk ziekenhuis van eenigen omvang dient geregeld patholo
gisch-anatomisch onderzoek te geschieden. 

X. De aetiologie van griep moet nog als onbekend beschouwd 
wordt,n. 

XI. Bij elke met aarde verontreinigde wonde is inspuiting Yan 
antitetanusserum noodzakelijk. 

XII. De waarde van de draadproef van Einhorn bij ulcus ventri
culi is zeer dubieus. 

XIII. Het ontbreken ,•an temperatuursverhooging is geen waarborg 
bij acute appendicitis voor het ontbreken van ernstige ver
schijnselen. 

XIV. Als primaire oorzaak van de ziekte van �,Hirschsprung" moet 
beschouwd worden klepvorming op den overgang van flexura 
sigmoidea op rectum. 
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HOOFDSTUK I. 

1 N LEIDING. 

Eerst in het midden der vorige eeuw werd het experiment in de psy
chologie ingevoerd. Fechner *) riep toen de psychophysica in het leven, 
waardoor getracht werd de verhouding tusschen psychische en physi
sche processen te leeren kennen. Men begon toen naar methoden te 
zoeken, die ons in staat zouden stellen de verschillende psychische 
functies in maat en getal uit te drukken; door deze, de intensiteit aan
gevende getallen, zouden dan onderling vergelijkbare waarden gekre
gen worden. Men hoopte aldus van de psychische functies een nauw
keurig beeld te krijgen, waardoor de psychologie op meer exacten 
bodem zou komen te staan. Tot dien tijd was deze wetenschap meer 
een theoretische geweest, waarin plaats was voor vele min of meer 
geniaal uitgedachte theorieën, die evenwel niet op een vast fundament 
als het experiment, konden steunen. 

Toen de proefneming in de psychologie werd ingevoerd, werden 
het eerst de zintuigelijke waarnemingen, de reactietijd en de motori
sche functie in studie genomen ; daarna volgden ook de hoogere be
wustzijnsverschijnselen, zooals opmerkzaamheid, inprentingsvermogen, 
herinnering ; eindelijk werden ook intellectueele en wilsprocessen aldus 
proefondervindelijk bestudeerd. Vooral Cattell **) ging de zintuigelijke 
waarnemingen na. Ter bepaling van een psychische individualiteit oor
deelde hij het noodig, vast te stellen de dynamometrische kracht, de ma
ximale snelheid eener armbeweging en den geringsten afstand, waarbij 
twee huidprikkels nog afzonderlijk kunnen worden onderscheiden ; 
verder vond hij het noodzakelijk te bepalen de drempelwaarde voor 
pijn bij uitgeoefenden druk en het kleinste verschil, dat tusschen 
twee gewichten kan worden waargenomen. 

Later toen ook de hoogere psychische functies in het experimenteele 
<>nderzoek betrokken werden, kwam Ebbinghaus ***) met zijn aanvul
lingsmethode, waarbij lacunes in een text moesten worden ingevuld ; 
deze proef zou vooral een indruk geven van het intellectueele presta
tievermogen van den onderzochten proefpersoon. Ook kwamen toen 
Binet en Simon ****) met hun zoo bekend geworden intelligentieschaal. 
Zij gingen reeksen proeven opstellen, waarvan elke reeks van 5 proe
ven overeen zou komen met het intelligentieniveau van een bepaalden 
leeftijd. Van groot belang was dit vooral voor de psychiatrie; immers 
door deze schaalverdeeling zou men in staat zijn van elken zielszieke 
te bepalen, op welk leeftijdsniveau hij zou staan, wat zijn intellect 
betreft ; we zouden dus direct een duidelijk beeld _krijgen van de meer-

*) Die "Elemente der P8ychophysik 18RO. 
**) Me. Keen Cattel-Mental tests and measnrements, Mind 1890. 
***) H. Ebbinghaus, Uber eiue neue Methode zur Priifung geistiger Fiihtgkeiten und ihre 

Anwendung bei Schulkindern, Ztschr. fitr Psychologie 13. 1896 pg. 41Jl-459. 
****) Binet et Simon, Le d6veloppement de l'intelligence chez les enfants A.nnée psychologi<jue 

1908 pg. 1-94. 
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dere of mindere mate van dementie van den patiënt, wat, zooals wij 
weten, een zeer belangrijke factor is zoowel voor de prognose als de 
diagnose. Van verschillende kanten is er critiek uitgeoefend op de doo:r 
Binet en Simon opgestelde proeven ; herhaaldelijk werden ze getoetst 
aan de practijk en bleek het dikwijls, dat niet alle proeven op even 
voldoende wijze bruikbaar waren. Het gevolg was, dat aan de oorspron
kelijk opgestelde schaal nogal eens wat is gewijzigd. In het begin van 
de nieuwe experimenteele richting in de psychologie beging men de 
fout vele bewustzijnsverschijnselen tot het intellect te rekenen, waar
door allerlei prestaties als maat voor de intelligentie werden al!nge
nomen, die er slechts in gering verband mee staan. Zoo werden proe
ven omtrent associatievermogen, inprentingsvermogen, en mechanisch 
geheugen zonder meer als maatstaf voor het intellect gebezigd. Vooral 
ook was de verwisseling van kennis en intellect noodlottig, zooals Ro
denwaldt *) aantoonde ; hij merkte terecht op, dat een geringe kennis 
niet als maatstaf voor intelligentie mag worden aangenomen. Ook was 
men eerst nog niet tot het duidelijke inzicht gekomen, dat het nood
zakelijk was, de proeven, alvorens bij psychosen toe te passen, te ver
richten bij normalen, om aldus eerst bij hen omtrent haar betrouw
baarheid getoetst te worden. 

Voor proeven, die tot doel hebben, een psychische functie of eigen
schap te onderzoeken, heeft men algemeen den term "tests" ingevoerd. 

Groot is het aantal tests, die thans gebruikt worden voor het onder
zoek van allerlei psychische functies en eigenschappen. Door middel 
van correlatieberekening ging men den waarschijnlijken samenhang 
tusschen verschillende tests na. Vooral bij het intelligentieonderzoek 
werd dit herhaaldelijk gedaan om telkens betere methoden te kunnen 
vinden ter bepaling van den graad van deze gewichtige psychische 
eigenschap. De tests, waartusschen de correlatie het grootst is, zijn 
de meest doelmatige voor het onderzoek van deze functie. Ook werd 
nagegaan, of er overeenstemming was tusschen de resultaten van de 
intelligentieproeven en de daarmede correlate experimenten en de 
schoolprestaties, zooals die door rapportcijfers of mededeeling van den 
onderwijzer werden weergegeven. Zoo ging Prof. Wiersma **) de 
waarde van de aanvullingsmethode van Ebbinghaus na bij 300 school
kinderen, en vond aldus een groote overeenkomst tusschen de aanvul
ling en de begaafdheid. 

Zooals reeds werd opgemerkt, zijn ook de proefreeksen van Binet 
en Simon door verschillende onderzoekers bij hun proefpersonen toe
gepast en tevens getoetst. Zoo vond Schulte ***), dat er van de voor vol
wassenen opgestelde proeven, eenige waren, die niet bruikbaar zijn 
voor het door hem onderzochte materiaal. Zoo bleek de découpageproef 
en de proef van den omgekeerden driehoek veel te moeilijk om in de 
schaal opgenomen te worden voor het intelligentieonderzoek van nor-

*) E. Rodenwaldt, Zur Methode der lntelligenzprüfungen, Arch. f. Kriminalanthrop n .  
Kriminalstatik. 1014. Pg. 2S6-2ól. 

**) E Wiersma, Die Ebbinghanscbe Kombinntionsmethode. Zschr. f. Pe�·ehologie, 30. 1002. 
Pg. 9d-222. 

•••) Zie proefschrift Dr. Scbulte, Groningen 1918. 
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male personen uit den arbeidersstand in de Noordelijke provincies 
van ons land. Ook van de verschilproeven bij abstracte begrippen zijn 
er eenige, die bij zijn proefpersonen niet bruikbaar waren. 

Van grooten invloed bij de toetsing van psychologische proeven is, 
zooals reeds van verschillende zijden is opgemerkt, de aard van de 
proefpersonen, van het maatschappelijk milieu, waaruit ze zijn geno
men ; vooral van invloed daarop is de meerdere of mindere geestelijke 
ontwikkeling. Dit bewijst opnieuw van hoe groot gewicht het is alvo
rens de psychologische experimenten toe te passen en er uit conclusies 
te trekken bij geesteszieken, deze eerst met nauwgezetheid te verrich
ten bij normalen van ongeveer dezelfde ontwikkeling. Bij een eenigs
zins ver uiteen loopen van den aard van het materiaal in dit opzicht, 
zou de betrouwbaarheid der gevolgtrekkingen ten zeerste verminderen. 
Door mij werd een reeks p1·oeven gedaan bij normalen en zielszie
ken, om de eventueele correlatie tusschen deze experimenten vast te 
stellen en de waarde die zij hebben bij het psychisch onderzoek in de 
psychiatrie. Al deze proeven zijn gedaan bij normalen en geesteszieken 
van ongeveer hetzelfde maatschappelijke niveau. De proeven betroffen 
het onderzoek van verschillende psychische functies. Zoo werd gepro
beerd tests voor normale volwassenen voor de intelligentiebepaling te 
vinden ; verder werd een proef genomen omtrent de opmerkzaamheid, 
werd ook het inprentingsvermogen en de recognitie experimenteel na
gegaan en werden ook associatievermogen en fantasie onderzocht met 
behulp van eenvoudige proefnemingen. 

Al deze methoden van onderzoek van deze functies zullen in het 
volgende hoofdstuk nauwkeurig worden beschreven. 



HOOFDSTUK II. 

De verrichte proeven. 
Zooals in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt, zijn door mij ver

schillende proeven gedaan bij normalen en geesteszieken. Onderschei
dene psychische functies werden met behulp van deze experimenten 
nagegaan, waarna ik den eventueelen samenhang, die tusschen de·ta 
functies mocht bestaan, zocht aan te toonen. Na aldus deze correlat�es 
hij m,rmalen te hebben vastgesteld, werden deze proeven ook genomen 
bij psychosen, zoowel bij die mèt, als bij die zonder dementie. Ik zocht 
hier de conclusies, gekregen bij het onderzoek van normalen, te lJ1·
vestigen en de waarde te bepalen, die deze experimenten hebben bij 
het proefondervindelijk onderzoek in de psychiatrie. 

Als eerste in de 1·eeks werd de opmerkzaamheid nagegaan met de 
door Prof. Wiersma *) aangegeven methode. Zij is een variatie en 
verbetering van de aanstrepingsproef van Bourdon. Deze onder
zoeker publiceerde zijn experiment in 1895. Zijn bedoeling was om met 
behulp van zijn proefneming het herkenningsvermogen en de oefening 
te bestudeeren, die optreden bij het verrichten van een bepaalden ar
beid. Hij verrichtte zijn proef door aan zijn proefpersonen een text 
voor te leggen en hun op te dragen, daarin gedurende een zekeren tijd 
en zoo snel en nauwkeurig mogelijk een bepaalde letter aan te stre
pen. Begin en einde van de proef werden door een signaal aangege
ven. Om het bezwaar te ontgaan, dat bekende woorden gepasseerd 
werden, zonder dat daarin de afz.onderlijke letters werden nagegaan, 
nam hij een gedeelte uit een Hongaarsche krant, met weglating van de 
hoofdletters, terwijl alle woorden aaneen werden geschreven. Boven
dien werden lettercomplexen, die eenigszins op woorden geleken, ver
vangen door andere letters. Nadat de proefpersoon de hem gegeven 
opdracht had verricht, ging Bourdon het aantal gepasseerde letters 
bepalen ; tevens stelde hij het aantal aangestreepte letters vast en 
daarnevens het aantal, dat had aangestreept moeten worden, waaruit 
hij dus direct kon berekenen het aantal, dat foutievelijk niet was aan
geschrapt, maar wel had dienen te zijn aangestreept. Een bezwaar, aan 
dit experiment verbonden, is wel, dat er geen vaste verhouding bestaat 
tusschen het aantal te doorloopen en het aantal aau te schrappen let
ters ; bovendien is het een groote moeilijkheid om bij het eventueel 
herhalen van dezelfde proef een text te vinden, die beschouwd kan 
worden als gelijkwaardig te zijn aan den eersten. Om de bezwaren, aan 
deze proef verbonden, uit te schakelen, ging Wiersma een andere 
proef invoeren, die deze nadeelen niet vertoont. Hij heeft lijsten samen
gesteld, die bestaan uit groepen van drie, vier en vijf punten. Deze 
punten zijn op verschillende wijzen gerangschikt, maar deze groepen 
komen alle even vaak op de lijst voor, zonder dat er van een regelma
tige volgorde sprake is. De geheele lijst bestaat uit 50 rijen van 25 

*) Zie Proefschrüt Dr. Poelmo.n, Groningen l!Jl5. 
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pwltgroepen. Alle lijsten zijn precies aan elkaar gelijk, zoodat er geen 
sprake van is, dat de proef den eenen keer moeilijker zou kunnen zijn 
dan de andere maal. De opdracht, aan den proefpersoon gegeven, be
staat nu uit een zoo snel en zoo nauwkeurig mogelijk aanstrepen van 
een bepaalde puntgroep (in mijn onderzoek was dit de viergroep); tel
kens werd met den chronometer vastgesteld de tijd, benoodigd voor 
het doorloopen van een rij van 25 puntgroepen ; door elken proefper
soon werden aldus 15 rijen doorzocht. Daarna werden deze puntgroepen 
door mij nagegaan en vastgesteld, hoeveel fouten in elke rij waren ge
maakt ; zoowel elke vergeten puntgroep als elk verkeerdelijk aanstre
pen van een 3 of 5groep werden gelijkelijk foutief gerekend. Ik kreeg 
aldus van elke doorloopen rij van 25 puntgroepen den daarvoor benoo
digden tijd, in 1/5 sec. nauwkeurig, en het aantal fouten, erin gemaakt. 
Beide, zoowel de tijd als het aantal fouten, zijn een zekere maatstaf 
voor de opmerkzaamheid. Het is duidelijk, dat aan deze proef van 
Wiersma niet de fouten kleven van de proef van Bourdon ; immers 
de text is telkens volmaakt dezelfde en er bestaat een vaste verhou
ding tusschen het aantal aan te strepen en de totaal te doorloopen 
puntgroepen. Ook zullen er nog minder associaties kunnen gevormd 
worden, dan bij het experiment van den Franschen onderzoeker met de 
Hongaarsche courant ; bovendien is ook de belangstelling bij deze 
proef vrijwel nul, want het werk is op zichzelf vrij vervelend, zoodat 
ook deze factor niet zijn invloed kan doen gelden. Ook kan oefening 
slechts in zeer geringe mate optreden, daar de aan te strepen punt
groepen niet direct tusschen de andere in het oog springen. Zoo be
zitten we dus in deze opmerkzaamheidsproef van Wiersma een zeer 
goede methode, waardoor wij in staat zijn den graad van opmerkzaam
heid als het ware in getallen uit te drukken, waardoor deze wijze van 
onderzoek op één lijn is te stellen met die van experimenteeren in de 
natuurwetenschappen. De resultaten, daarmede verkregen, mogen dan 
ook als betrouwbaar gelden. 

Als itwee'de experiment *) werd het inpren'tingsvermogen nagegaan door 
aan den proefpersoon een rij van 5 getallen, elk van 2 cijfers, vóór te 
leggen ; de getallen waren zorgvuldig uitgekozen zoodat associatie on
derling was buitengesloten ; zoo werden bijvoorbeeld de volle tientallen 
weggelaten, evenals de veelvouden ; ook werden. er van eenzelfde tien
tal geen twee getallen genomen. Als getallen werden gebruikt, die uit 
een kien- of lottospel ; hierdoor was ik in staat telkens de getallen 
duidelijk te vertoonen en wel lederen keer in precies dezelfde mate van 
duidelijkheid. Den proefpersoon werd nu gevraagd, de rij van 6 getallen 
tweemaal achtereen hard op te lezen, daarna werd hem na een pauze 
van één minuut, gedurende welke de cijfers aan zijn oog onttrokken 
waren, gevraagd de gelezen getallen uit het geheugen te herhalen. 
Deze proef werd bij eiken proefpersoon driemaal gedaan, maar telkens 
met andere uitgezochte getallen. 

Bij ieder werden de hardop voorgelezen getallen en de na de pauze 
gereproduceerde, nauwkeurig opgeteekend. In het geheel werden dus 

•) Wiersma. De Psychologie van verwardl1eidsto,standen. Kon. Akad. v. Wetensch, 1918. 
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door eiken proefpersoon 15 getallen voorgelezen ; elk juist herhaalde 
getal vertegenwoordigt dus 1/15 of 6.7 % van het te herhalen totaal. 
Zoo was dus precies na te gaan, welk percentage goed werd gerepro
duceerd en werd aldus een percentgetal verkregen, dat een maatstaf 
genoemd mag worden voor het inprentingsvermogen van den onder
zochte. Naast het percentage, dat aangeeft het goed gereproduceerde, 
werd ook op dezelfde wijze berekend het percentage van de foutief her
haalde getallen en het percentgetal, dat het niet gereproduceerde aan
wijst. Van eiken proefpersoon werden dus verkregen drie getallen, 
waarvan het eerste aangeeft het percentage goed gereproduceerde, het 
tweede het percentage foutief, en het derde het percentage niet gerepro
duceerde. 

Als derde proef werd een variatie van de tweede genomen, om een 
maatstaf te vinden voor lde recognitie. *) Hierbij wer'd den proefpersoon 
weer een rij uitgezochte getallen van twee cijfers, als in de tweede 
proef, voorgelegd en hem weer gevraagd deze tweemaal hardop voor 
te lezen ; in de nu volgende pauze van één minuut werden de vertoonde 
en voorgelezen 5 getallen gemengd met 5 andere, eveheens van 2 cij
fers ; na afloop van deze pauze werd den proefpersoon opgedragen 
de voorgelezen getallen uit te zoeken uit de gemengde 10. Daarna werd 
weer op dezelfde wijze bepaald het percentgetal goed, foutief en niet 
herhaalde van de gelezen getallen. 

Vervolgens werd als vierde proef genomen een eenvoudig experiment 
om het associatievermogen bij den onderzochte vast te stellen. Als 
methode om dit na te kunnen gaan werden 25 eenvoudige zelfstandige 
naamwoorden gebruikt ; telkens werd een substantief genoemd en den 
proefpersoon verzocht daarbij een passend bijvoegelijk naamwoord te 
zoeken. Ter verduidelijking werden bij iederen onderzochte een paar 
voorbeelden gegeven, b.v. storm - hard, bulderend. Daarna werden de 25 
substantieven, die bij iederen proefpersoon dezelfde waren, één voor 
één genoemd en er bij opgeteekend het door den onderzochte genoemde 
adjectief. Als zelfstandige naamwoorden van deze proef werden gebruikt: 

1. Glas ; 14. Ezel ; 
2. Sneeuw ; 15. Zomer ; 
3. Olifant ; 16. Kat ; 
4. Slaap ; 17. Gras ; 
5. Moeder ; 18. IJs ; 
6. Rechter ; 19. Boom ; 
7. Priester ; 20. Vogel ; 
8. Zee ; 21. Hond ; 
9. Toren ; 22. Water ; 
10. Appel ; 23. Weer ; 
11. Wesp ; 24. Winter ; 
12. Vuur ; 25. Professor. 
13. Tabak ; 

1 Na afloop van deze proef werden nu de foutieve antwoorden uitgezocht 
en eveneens die substantieven, waarbij de proefpersoon niet in staat 

•) Wiefllma, �on. Alad. v. Wetensc4, 1918, 
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was, een antwoord te vinden. Als foutief werd elk antwoord gerekend. 
waar het adjectief niet volmaakt passend was. Zoo werd b.v. bij moe
der het adjectief "goed" als foutief gerekend, maar werden verlangd 
woorden als : liefhebbend, zorgzaam enz. In het geheel werden dus 
26 antwoorden verlangd, zoodat elk daarvan het totaal van 4 % van 
het geheele aantal antwoorden vertegenwoordigt. Nauwkeurig is dus 
weer uit te rekenen het percentage goede en foutieve antwoorden en 
tevens het percentgetal, waarin geen antwoord kon worden gegeven. 

Na deze proef werd de fantasie nagegaan. Als methode van onder
zoek hiervoor werd gebruik gemaakt van de proef, zooals die door 
Wiersma *) is aangegeven bij zijn onderzoek van kinderen. 

Er werden wazige figuren in verscheiden graad van duidelijkheid 
vertoond, en nu vastgesteld bij welke phase de proefpersoon het voor
gestelde goed aangeeft. Deze figuren zijn series van min of meer on
scherpe fotografieën van eenvoudige voorwerpen of dieren uit de da
gelijksche omgeving en wel van de volgende : 

1. Paard ; 2. Vogel ; 
3. Kat ; 4. Fiets ; 
6. Kerk. 

Elke serie bestaat uit 6 platen, zóó dat deze van nummer 1 af gelei
delijk scherper en gemakkelijker te herkennen worden. Ook de minst 
duidelijke plaat vertoont evenwel reeds eenigszins den vorm en de 
deelen van het voorwerp of dier. De genoemde series zijn alle aanwezig 
in de psychiatrische-neurologische kliniek te Groningen. Na de proef 
werd weer nagegaan welke phasen goed werden herkend, welke fou
tief werden genoemd en bij welke geen antwoord was gegeven. In het 
geheel werden dus 6 X 6 = 30 platen vertoond ; elke plaat vertegen
woordigt dus 1/30 van het geheel ; aldus is weer te berekenen het per
centage goed, foutief en niet genoemde antwoorden. 

Bij de zesde proef werd het combinatievermogen nagegaan. Deze 
proef is opgebouwd uit een serie van vier proeven. 

De eerste bestaat uit een legprent, een paard voorstellende. Den 
proefpersoon werd nu telkens verzocht uit de stukken een paard samen 
te stellen. De tweede proef was geheel analoog aan de eerste en was 
eveneens een legprent, een hond afbeeldende. Ook deze uiteengeno
men legprent had de onderzochte op te bouwen. De derde proef be
staat uit drie plaatjes, die samen een geheel vormen door ze met elkaar 
in verband te brengen ; de eerste van de drie stelt een man voor, die 
op een geverfde tuinbank gaat zitten ; op het tweede plaatje gaat hij 
tegen een geverfd hek staan en bemerkt nu, dat de bank geverfd was; 
op het derde �l:· ntje trekt hij zijn overjas uit en ziet claarrp de i!oor 
de geverfde bank (dwarse strepen) en het geverfde hek (overlangsche 
strepen) veroorzaakte blokken. Bij deze proef moet dus de proefper
soon door het combineeren van de drie plaatjes met elkaar tot een in
zicht komen omtrent het vertoonde. De vierde proef is weer geheel ana
loog aan de derde en is opgebouwd uit twee plaatjes ; op het eerste zit 
een heer voor zijn lessenaar, waarboven een klok hangt, te lezen, ter-

*) Ztechr. f angew. Psychologie, VIlI 1914. 
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wijl hij een spuitflescb voor zich heeft staan ; op het tweede plaatje 
heeft juist de klok geslagen, waardoor het gewicht daalt en terecht komt 
op den syphon van de spuitflesch, zoodat de inhoud den lezer in het 
gezicht spuit, die nu verschrikt op gaat springen. Ook bij deze proef 
speelt dus, evenals hij de derde, het combinatievermogen een groote rol. 

Bij al de vier proeven in deze rubriek genoemd, worden groote eiscben 
gesteld aan het cornbineeren, een belangrijken factor voor het intellect. 
Daarom is door mij nagegaan, zooals in Hoofdstuk III nader zal worden 
besproken, of deze proeven misschien bruikbaar zouden zijn als tests 
bij het bepalen van het intellect. 

Het antwoord uit deze vier genoemde proeven kan slechts goed ( +) 
of onvoldoende (-) zijn ; deze soort van psychologische tests worden 
alternatieve tests genoemd. Naast deze groep is er een andere, waar een 
verdere verdeeling van de prestaties naar kwaliteit en kwantiteit mo
gelijk is ; hiertoe behoort b.v. de test van Wiersma, waarbij men de 
prestatie kan beoordeelen, zoowel naar den gebruikten tijd per regel, 
als naar het aantal gemaakte fouten. 

Als zevende proef of liever serie van proeven werd bestudeerd het 
herkennen, het begrijpen yan absurditeiten. Deze rubriek kan in zeke
ren zin vergeleken worden met proefserie 6, en zou misschien ook ge
bruikt kunnen worden als tests hij het bepalen van de intelligentir.. 
Herhaaldelijk is er op gewezen, dat het begrijpen van absurditeiten 
een maatstaf zou zijn voor den intelligentiegraad. In het volgende 
Hoofdstuk is door mij besproken, of deze proeven inderdaad daarvoor 
kunnen dienen. Deze serie bestaat uit 5 proeven. 

De eerste is een plaat, een jager voorstellende, het geweer op den rug, 
die met uitgestrekte handen een vluchtenden baas tracht te grijpen. 

De tweede is een plaat, waarop een jongen is afgebeeld, die op de 
leuning van een achteroverhellenden stoel doodbedaard naar een vogel
kooi zit te kijken. 

De derde absurditeit zit in een plaat, waarop geteekend is een galop
peerend paan], dat aan den teugel wordt vastgehouden door een man, 
die heel kalm naast het voortspringende paard loopt. 

De vierde stelt voor een kop van een konijn met pooten van een 
leeuw. 

De vijfde eindelijk is analoog aan de vierde en geeft een leeuwenkop 
met hanepooten. 

Telkens bij het vertoonen van de genoemde platen werd den proef
persoon gevraagd, of hij er iets absurds aan zag. Bij eenige aarzeling 
van den onderzochte werd steeds de vraag nog duidelijker geformu
leerd, totdat ik er zeker van was, dat ik begrepen werd en de proef
persoon dus wist, waarom het te doen was. Bij iederen onderzochte 
werd ook bij elke proef het antwoord opgeteekend, zooals dat ook het 
geval was bij de proeven uit serie 6. Evenals daar hebben we ook hier 
te doen met alternatieve tests, het antwoord kan slechts goed ( +) of 
onvoldoende {-) zijn. 

Ook alle besproken platen uit de proefseries 6 en 7 bevinden zich 
in het laboratorium van de Groningsche Psychiatrische en Neurolo
arlsche Kliniek. 



HOOFDSTUK llI. 

De proeven b ij normalen. 

Zooals opgemerkt, werden de in het vorige hoofdstuk besvroken proe
ven genomen bij geesteszieken en normalen. Het doel was bij normalen 
eventueele correlaties tusschen de desbetreffende psychische functies 
vast te stellen en daarna de waarde der proeven bij psychische afwij
kingen na te gaan. 

Noodzakelijk was het de proefpersonen bij de normalen uit een over
eenkomstig maatschappelijk milieu, wat de geestelijke ontwikkeling be
treft, te nemen als bij de zielszieken. De, psychische afwijkingen ver
toonende, onderzochten w.aren allen patiënten van de psychiatrische Kli
niek te Groningen ; de meesten waren uit den arbeidersstand. Als ma
teriaal bij het onderzoek van normalen werden gebruikt militairen uit 
het militaire hospitaal te Assen, die lijdende waren aan of genezen 
waren van een lichamelijke ongesteldheid zonder aaniMnbare psychi
sche afwijkingen ; zoo werden voor het onderzoek gebezigd soldaten 
met een angina, bronchitis, etc., terwijl ook verscheidene gezonde hos
pitaalsoldaten werden onderzocht. De meesten van deze onderzochten 
behoorden ook tot den arbeidersstand, zoodat in dat opzicht deze proef
personen overeenkwamen met de nagegane zielszieken. Uit den aard 
der zaak behoorden al de normalen tot den jeugdigen leeftijd, de mees
ten waren ongeveer 20 jaar oud. In het geheel bestond het normale 
materiaal uit 30 personen. 

In het vorige hoofdstuk werd reeds opgemerkt, dat de proefseries 6 
en 7 misschien gebruikt konden worden als tests voor intelligentieon
derzoek ; immers serie 6 bevat proefnemingen, waarbij het c0mbinatie
vermogen, wat een belangrijke factor voor het intellect is, een groote 
rol speelt, en serie 7 bevat alleen proeven, waar het aankomt op het 
begrijpen van absurditeiten, wat eveneens een maatstaf mor het in
L•'llect zou zijn, zooals werd opgemerkt. 

Hiervan uitgaande was het mijn bedoeling eerst hieromtrent tot een 
resultaat te komen, om daarna, bij bevestiging, naar eventueele corre
latie te zoeken tusschen de andere verrichte proernn en deze intelligen
tie-tests. 

Alle onderzochte normalen waren genegen de opdrachten zoo goed 
mogelijk uit te voeren ; ook waren ze niet gepraeoccupeerd en was hun 
gemoedstoestand rustig, terwijl er bovendien niet zulke somatische af
wijkingen (slechte gezichtsscherpte, verlamming van armen, enz.) aan
wezig waren, die het uitvoeren van de proeven zouden bemoeilijken. 
De proefpersonen waren dus als geschikt te beschouwen voor mijn 
experimenten. 

In het geheel werden dus negen intelligentieproeven genomen en 
werd nagegaan of deze werkelijk als tests voor intellectonderzoek te 
gebruiken zijn. 
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Bobertag *) kwam bij zijn onderzoekingen bij kinderen op goede gron
den tot de conclusie, dat voor een ten opzichte van een bepaalde groep 
geschikte test vereischt moet worden, dat deze door 75 % van tot die 
groep behoorenden goed beantwoord wordt. Andere onderzoekers kwa
men tot de slotsom, dat met een geringer percentage volstaan kon wor
áen ; meest wordt 70 % tegenwoordig als de limiet genomen. 

Gaan we nu de resultaten na bij de onderzochten bij deze negen 
proeven. 

Proef 1. (legprent paard). 
Van de 30 onderzochte proefpersonen konden 21 de uiteengenomen 

plaat weer zonder fouten ineenleggen, de 9 anderen maakten fouten 
erbij, 6 personen wisten den staart niet goed te leggen, terwijl 3 de 
vóór- en achterpooten verwisselden. Deze proef werd dus door 21 of 
70 % goed uitgevoerd, zoodat zij geschikt zou zijn als test volgens de 
algemeene opvattingen. 

Proef 2. (legprent hond). 
Ook deze plaat werd uiteengenomen en de brokstukken deh proef

persoon voorgelegd, met verzoek daarvan een hond te maken. Vieren
twintig of 80 % van de 30 onderzochten voerden deze opdracht zonder 
fouten uit, zoodat ook deze proef aan de gestelde voorwaarden voldoet. 
Zes maakten bij het aaneenleggen fouten ; de fout zat meest in het niet 
kunnen leggen van den staart, die dikwijls voor een poot werd aange
zien en daarvoor in de plaats gelegd. 

Proef 3. (man op de bank). 
Deze combinatieproef werd slechts door 13 proefpersonen voldoende 

beantwoord, zeventien waren niet in staat zich een duidelijk begrip te 
vormen van het verband tusschen de drie plaatjes. De meesten van hen 
zagen niet, dat bank en hek geverfd waren en begrepen derhalve even
min waarom de man op het derde plaatje zijn overjas had uitgetrokken ; 
één was er die de blokken op de overjas voor bont hield, terwijl een 
ander haar voor een vrouw aanzag. Hei meerendeel was dus niet in 
staat deze proef voldoende te beantwoorden (43.3 % positief) zoodat zij 
als te moeilijk voor het door mij onderzochte materiaal moet worden 
beschouwd om als intelligentie-test gebruikt te kunnen worden. 

Proef 4. (spuitflesch). 
Dit experiment was blijkbaar veel gemakkelijker uit te voeren dan 

het voorgaande, zooals à priori ook te verwachten was ; 25 proefperso
nen voldeden in voldoende mate aan het gevraagde en gaven blijk het 
vertoonde begrepen te hebben ; 5 waren niet in staat de beide plaatjes 
in voldoende mate met elkaar in verband te brengen ; twee zagen we), 
dat de heer in zijn gezicht gespoten werd, maar wisten niet waardoor, 
zagen niet, dat het kwam door het klokgewicht ; één meende, dat de le
zende heer zichzelf bespoot, terwijl weer een ander dacht, dat hij op de 
telefoon blies ; tenslotte was er nog een vijfde, die het bespuiten voor 
een vlam hield. 83.3 % van de proefpersonen voldeden dus aan de op
dracht in positieven zin. 

Proef 5. (jager achter den haas aan). 

*) Zeitschr. f. angew. Psychologie 1912. Bd. VI. Blz. 506 e. v. 
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Slechts drie van de onderzochten begrepen niet het absurde, dat er 
in deze plaat steekt ; één beweerde, dat de haas een raren kop had, een 
ander begreep niet, wat er wel over den schouder van den jager hing, 
terwijl de derde opmerkte, dat een haas gewoonlijk niet zoo dicht bij
komt, zonder nochtans te begrijpen, dat de jager had te schieten in 
plaats van er naar te grijpen. 27 of 90 % voldeden dus aan het ge
vraagde. 

Proef 6. (jongen op omvallenden stoel). 
Bijna allen was het duidelijk, dat de jongen onmogelijk op de leuning 

van een hellenden stoel zou kunnen zitten ; maar één begreep dit niet. 
96.7 % was dus in staat het absurde van deze plaat te herkennen. 

Proef 7. (man met galoppeerend paard). 
Het absurde, hierin te begrijpen, was blijkbaar wat moeilijker, zooals 

ik ook al verwacht had, want 23 van de 30 proefpersonen (76.7 %) be
grepen het onmogelijke, dat een rustig stappende man een galoppee
rend paard bij den teugel vast kan houden. Zeven van de onderzochten 
was dit niet duidelijk. Drie van hen antwoordden op mijn vraag naar 
het absurde in de plaat, dat ze niet de twee achterpooten van het paard 
zagen ; twee beweerden, dat de man vóór bij het paard moest loopen, 
in plaats van er achteraan ; één zei, dat de man gemakkelijk een slag 
van het dier kon krijgen, terwijl de zevende opmerkte, dat het paard 
den teugel over den nek moest hebben. 

Proef 8. (konijnenkop met leeuwepooten). 
In afwijking van hetgeen ik vermoed had, waren er vrij veel van de 

proefpersonen, wien het niet duidelijk was, dat we te doen hadden met 
een konijn met leeuwepooten. Immers negen van hen zagen dit niet in. 
De meesten van hen, meenden dat het plaatje een staand konijn voor
stelde, anderen merkten op, dat het een reuzenkonijn zou zijn. Eenen
twintig of 70 % waren dus in staat het absurde erin te herkennen. 

Proef 9. (leeuwekop met hanepooten). 
Het ongerijmde, hierin te begrijpen, was uit den aard der zaak veel 

eenvoudiger. Alle onderzochten zagen dan ook hier het absurde. (100 % )  
Gaan we dus de genoemde proeven met haar resultaten bij mijn 30 

proefpersonen rangschikken, dan krijgen wij de volgende tabel : 

I II III IV V VI VII VIII IX 
Legpr. Legpr. Man Spuit· Jon- Man Konijn Leeuw 

paard hond op flesch Jager gen op met p. leeuw haan bank stoel 

Aan tal proef-
personen 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

.Aant. goede 
antwoorden 21 24 13 25 27 29 23 21 30 

Pare. goede 
antwoorden 70 0/o 80 0/o 43.3 % 83.3 0/o :90 0/o 96.7 0/o 76.7 0/o 70 0/o 100 0/o 

Behalve proef 3, die een heel eind beneden het noodzakelijke per
centgetal 70 blijft, voldoen al de andere proeven dus aan dien eiscb. 
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Hiema ging ik over tot tle berekening van tle correlatie tusschen 
deze proeven en de intelligentietests. De berekening werd gedaan met 
behulp van de vierveldenmethode ; volgens deze werden de 30 proef
personen, zoowel wat het intellect als de fantasie betreft, in tweeën 
verdeeld, n.l. in hen, die boven het gemiddelde, en in hen, die er be
neden waren ; nagegaan kon aldus worden, in hoeveel gevallen er een 
samenvallen was van goede oplossingen (boven het gemiddelde), ten 
opzichte van beide psychische functies. 

B:et volgende schema toont ons duidelijk de methode. 

Intelligentieproeven. 

) 6.7 ( 6.7 1 

) 50.4 14 (46.7 0/o 2 16 (53.3 %) 
Fantasieproeven 

( 50.4 6 8 14 

20 (66.7 %) 10 30 

Er was dus een samenvallen der goede oplossingen bij 46.7 % der 
antwoorden. Was er geen samenhang, dan zou men mogen verwachten, 
dat deze waarde zou bedragen 66·7 

1�0 
53·3 

= 35.G 0/o ;  de werkelijke samen· 
hang is dus 11.1 0/o grooter. Men drukt dit gewoonlijk uit als volgt : 

D = 46.7 0/o - 35.6 0/o = 11.1 0/o (D = differentiewaarde). 
Alvorens te mogen zeggen, dat dit getal ook op een positieve corre

latie tusschen beide groepen van prestaties wijst, moet nog worden 
berekend de waarschijnlijke fout (w.f.) van de percentgetallen, die rle 
werkelijke en de volgens toeval te verwachten dekking aangeven, dus 
van de percentages 46.7 % en 35.6 %.  

Hiervoor werd gebruikt de formule : 

w. f. (h) = o.6745 V h c1 �- h) 

waarin h het percentage, en n het aantal proefpersonen voorstelt, dus 
in mijn geval 30. 

Volgens deze formule vond ik : 
w.f. (46.7 %)  = 6.1 % 
w.f. (35.6 %) = 5.8 % .  
Het blijkt dus, dat het getal, dat den samenhang aangeeft, grooter 

is dan de grootste w.f., waaruit dus is te besluiten, dat de kans, dat 
deze samenhang op louter toeval berust, gering is. Het getal, dat den 
samenhang aangeeft, is zelfs bijna tweemaal zoo groot dan de grootste 
w.f. ; de kans op toeval is dus zeer klein. Het wijst derhalve sterk op 
correlatie. 
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Ik heb daarna óok den samenhang bepaal& tus�chen de intelligentie-
proeven en de verschillende fantasieproev�n a�qnderlijk. 

Hier volgt de lijst met alle correlaties : 
1 

Plaatproef �rd -> intelligentieproeven D ::::;;: 46.7. %--42 2 0/o = + 4.5 0/o 
n vogel -> n D = 23.� O/o-20 0/o = + 3.3 0/o 
n kat _> n D = 40 O/o -37 8 % = + 2.2 0/o 
• flets -> n D = 56.'i' O/o-55.5 0/o = + 1.2 0/o 
n �k .... �. ' � ) _ n D , . f@.2L'.et::-_3.§:,5.J/g_ + 7.8 0/o 

We zien �us overal èen positieve correlatie, ook bij al de plaatseries 
afzonderlijli; ten qpzichte van de intelligentietests. De conclusies van 
Schulte zijn dus geheel door mijn proeven bev,estigd. Ook hier is dus 
weer aang�toond, zooals ook Heijmans en Brugmans langs anderen 
weg vonden, dat de fantasieproeven van groot gewicht zijn voor het 
intellectonderzoèk. 

Ten slotte heb ik geprobeerd de fantasietests nog te ijken. Eisch 
ervoor is,· Z:ooals werd opgemerkt, dat een groot deel ·van de personen, 
iVaarvoor de tests bestemd zijn, deze goed kunnen beantwoorden. Bo
bertag stelde als eisch 75 %, anderen meenden met een minder percen
tage te kunnen volstaan ; Binet b.v. achtte reeds 60 % voldoende. Bober-' . . 
tag vond zijn percjlntage bij kinderen ; bij dezen zijn de psychische ver-
schillen onderling evenwel niet zoo groot als bij volwassenen, zoodat 
we onzen eiàêllï ·wei ·wat lager kunnen stellen. Ik: lfeb ·aJB-·limiet 70 % 
genomen, zooals reeds is gebleken. 

Ik heb nu nagegaan het totaal aantal personen, dat bij" de verschil
lende moei'lijkheiqsgraden een voldoende oploJ3sing gaf. Hierbij zijn 
dan steeds de proefpersonen, die bij een bepaalde phase van de test een 
goed antwo'ord gaven, samengeteld met die, welke r.eeds ten opzichte 
van de ze14Ie test: een betere prestatie hadden vertoond, omdat aange
nomen mag worden, dat deze laatsten ook den gemakkelijkeren vorm 
van de test kunnen oplossen. 

Hieronder volgt dus de tabel, waarin aangegeven is, hoeveel van de 
proefpersonen, en dus welk percentage van hen, in staat was een be
paalde phase van de test goed te beantwoord�n. (De phases zijn genoemd 
1 t/m. 6, w/arbij 1 de onduidelijkste, 6 de duidelijkste phase is). 

(Zie tabel -volgende bladzijde). 
Uit deze tabel blijkt dus, dat van de paardserie No. III dient herkend 

te worden, hn de ,vogelserie No. V, van serie kat No. VI, van de fiets 
No. IV en 'fan de kerkproef No. V. 

Vergelijken we qeze tabel met de door Schulte bij zijn proefpersonen 
samengestelde, dan blijkt weer, dat we bij de katproef een aanzienlijk 
verschil hebben ; ik vond, dat eerst de laatste figuur duidelijk werd 
onderscheid'en, terwijl bij zijn materiaal àl No. IV door 70 % goed werd 
herkend ; zóoals gezegd, de oorzaak heb ik niet kunnen ontdekken. Ook 
bij de fiets vond ik een-verschil, bij mijn onderzochten werd n.l. reeds 
No. IV door 83 % herkend, terwijl van zijn proefpersonen 81 % eerst 
No. V goed beantwoordden. De andere drie series komen vrij goed met 
elkaar overeen. 

Uit dit bovenstaande kunnen wij dus concludeeren : 



Paard, Vogel. Kat 

Phasen, die genoemd I II III IV. V VI I II III IV I V  VI I Il III IV V VI werden 
. 

Aantal p. p . . . . . . 16 19 27 80 2 2 6 9 2, 29 12 17 25 

Percentage . . . . . • 5O0/o 63 0/o 90 0/o 100 0/o 7 0/o 7 0/o 20 0/o 30 0/o 80 0/o 97 0/( 40 0/o 57 0/o 88 o;0 

Fiets. Kerk, 

PhaBen, die genoemd I II I ID IV V VI I II m IV V VI werden. 

Aantal p. p • . . . • .  2 6 25 30 1 2 6 16 29 30 

Percentage • . .  7 0/o 20 0/o 88 0/o 100 0/o 3 0/o 7 0/o 20 0/o 58 0/o 97 0/o 100 0/o 



Woordassociaties b ij normalen .  -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12  13 14 15 16 17 18 19 20 2 1  1 22 23 . -24 25 
glas I sneeuw olifant slaap moeder rechter priester zee toren appel wesp vunr tabri;k ezel zomer kat gras ijs boom vogel · hond ':ater weer winter professor 
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1o. dat er een aanzienlijke correlatie is tusschen intellect en fantasie. 
2o. dat de fantasie is na te gaan met behulp van de tests van Wierama 

Hierna ging ik de uitkomsten van mijn proeven met de woordal3ao-
ciatie na. 

Zooals reeds ia besproken onderzocht ik, welke bijvoegelijke naam
woorden gegeven werden bij elk genoemd substantief. Na afloop van 
de proef werden de antwoorden weer verdeeld in goede, foutieve en die 
gevallen, waar de proefpersoon geen oplossing kon vinden. Ik heb 
zoowel alle genoemde zelfstandige naamwoorden afzonderlijk nage
gaan als de substantieven, tot één proef vereenigd. Op bijgaande tabel 
is de uitslag duidelijk te zien. Bij elk woord zijn de drie mogelijk
heden steeds aangegeven door een plusteeken. We zien er nauwkeurig 
uit, welke woorden tot de moeilijke moeten worden gerekend, en welke 
gemakkelijker te beantwoorden zijn. Zoo bleek het, dat bij wesp het 
moeilijkst een passend adjectief te vinden was (33.3 % goed gedaan) en 
dat gras en toren zeer gemakkelijke voorbeelden waren (100 % goed). 

Al de 25 woorden tezamen gevoegd, bleek het mij, dat er gemiddeld 
in 77.2 % een goede oplossing werd gevonden, in 17.2 % was deze fou. 
tief, terwijl in 5.6 % de proefpersonen het antwoord moesten, schuldig 
blijven. 

Na aldus deze gemiddelden te hebben vastgesteld, onderzocht ik of 
er geen samenhang was tusschen de fantasieproef en deze woord
associatieproef. Bij voorbaat leek mij dit zeer waarschijnlijk, aange
zien het goed kunneµ associeeren immers zoo'n belangrijke factor is 
voor een goed ontwikkelde fantasie, want fantasie is ten slotte niets 
anders als het uiteen halen van vooratellingscomplexèn en het weer 
kunnen bijeen brengen van die brokstukken op een andere wijze, zoo
dat er een andere voorstelling o�tstaat ; we zien dus, dat het associ
eeren voor de fantasie een gewichtige factor moet zijn. 

Toetsen we dus deze theoretische uiteenzetting aan het resultaat, 
zooala dit blijkt uit het experiment. Om de verwachte correlatie vast te 
stellen, ben ik weer uitgegaan van de vierveldenmethode en werden 
dus de antwoorden ten opzichte van de beide onderzochte psychische 
functies verdeeld in goede en minder goede. (Boven en beneden het ge
middelde). Het gemiddelde van de fantasieproef was. zooals wij gez�en 
hebben, 50.4, van de woordassociatieproef 77.2. 

We krijgen dus het volgende schema ; 
Fantasie. 

') 50 < 

> 77.2 11 (36.7 %) 
Associatieproef 

( 77.2 5 

16 (53.3 0/o) 

50 : 

5 16 (58 3 0/o) 

. .  
9 l4 , , 

14 30 .. , 



, Er was derhalve een samenvallen van goede oplossingen bij 36.7 % ; 
was er geen samenhang, dan zou dit bedragen 

53.3 X 53.3 _ 28 4 01 
100 - . ,, JO, 

zoodat de werkelijke samenhang dus 8.3 % grooter is. Gaan we weer de 
w.f. berekenen, dan blijkt die van het grootste percentage . (36.7 %) nog 
kleiner te zijn dan dit verschil van .8.3 %. Er blijkt dus, dat ons vermoe
den geheel door 'het experiment is bevestigd en er een aanzienlijke cor11e
latie is tusschen de fantasietests en de woordassociatieproef. 

Wij hebben gezien, dat de fantasie een gewichtige factor is voor het 
intellect ; tevens is dus gebleken, dat er samen.hang bestaat tusschen 
fantasie en associatievermogen. Hoe zou het dan staan tusschen asso
ciatievermogen en intellect ? A priori zou men reeds correlatie tusschen 
beide vermoeden ; het associeeren is immers een voorwaarde voor een 
goede fantasiewerkzaamheid en de :fantasie is een der belangrijkste 
factoren voor het intellectueele presteeren. 'l1rouwens ook zonder deze 
redeneering is het zeer waarschijnlijk, dat er samenhang moet zijn, 
want ook zonder dat men de fantasie als tusschenfactor beschouwt, is 
al te verwachten, dat een goed associatievermogen van invloed moet 
zijn op het intellect. 

Gaan we dus weer den samenhang na, dan blijkt deze inderdaad ook 
bperimenteel vastgesteld te kunnen worden. Immers bezien we dit 
schema, . weer op de reeds besproken wijze geconstrueerd : 

. ,, 
' .. 

Associatieproef 

�,. .. 

> 77.2 

77.2 

� 

Intellectueele tests . 

) 6.7 < 6,7 

13 (43,3 %) 3 16 (53.3 %) 

7 7 14 ; 

20 (66.7 %) 10 30 

Dus was er eén samenvallen van goede antwoorden in 43.3 % .  Zonder 
samenhang zou dit bedragen hebben : 

53 3 X 66.7 _ 35 6  01 lüO - . 0• 
Er is dus een verschil van 7.7 % tusschen het percentgetal werkelijke 

en zonder samenhang te verwachten samenvallen. De grootste w.f. 
(43.3 % )  is weer kleiner dan dit verschil, zoodat onze theoretische be
schouwing weer duidelijk experimenteel wordt bevestigd, en er dus 
een correl!!�ie is tusschen het associatievel!mogen en het intellect. 

Ook het onderzoek naar het associatievermogen zal dus een comple
teeren kunnen zijn bij het onderzoek naar de intelligentie. Gaan we 
onze proef weer ijken in verband met dat onderzoek naar het intellect, 
dan zullen we een zekere schifting moeten aanrichten in de gebruikte 
serie van 26 substantieven. Immers uit de tabel is ons gebleken, dat 
lang niet bij alle gebruikte zelfstandige naamwoorden door 70 % van 
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de proefpersonen een -passend adjectief gevonden kan worden. Gaarl 
we die woordeh, bij welke minder da'n 70 % van de onderzochten eèn 
goed antwoord kon gevén, uit onze serie verwijderen dan hóuden we 
dus over een reeks van 16' substantieven, die dus te gebruijcen is áls 
waardemêter vàn het intellect. Die serie bestaat dus uit de woorden : 

glas, ezel, 
sneeuw, zomer. 
olifant, gi-as, 
zee, ijs, 
toren, boom, 
appel, water, 
vuur, weer, 
tabak, winter, 

1· ! 

We kunhen dus besluiten : 
1o. Het associatievermogen is correlaat met de fantasie. 
2o. Het associatievermogen is correlaat met het intellect en is een 

methode om den intelligentiegraad mede te helpen vaststellen. Dit 
laatste zal vooral nog duidelijker uitkomen, als we ook de resultaten 
bespreken met deze proef verkregen bij de verschillende psychosen. 

Gaan wij nu over tot het ontleden van de reaultaten, verkregen met 
de door Wiersma ingevoerde tests ter onderzoek van de opmerkzaam
heid. 

Na afloop van de proef werd door mij de tijd berekend, benoodigd 
voor het aanstrepen van de viergroep in al de 16 r-egel.s samen voor 
lederen onderzochte. Tevens werd ook het totaal aantal fouten, in die 
regels gemaakt, opgeteekend. Nadat al de 80 onderzochte normalen 
hun proeven hadden verricht, ging ik het gemiddelde voor een normale 
berekenen door deze 80 getallen bij elkaar op te tellen en door 80 te 
deelen. Ik vond aldus dat die 16 regels doorlooperr werden in gemiddeld 
186.4 seconde, terwijl er gemiddeld 4.4 fouten werden gemaakt. In 1 
minuut werden dus bijna 6 regels aangestreept, wat ook ongeveer over
eenkomt met het getal, door Poelman •) in zijn proefschrift genoemd 
bij zijn onderzoek van schoolkinderen. Poelman liet zijn proefpersonen 
gedurende 10 achtereenvolgende minuten deze aanstrepingsproef ver
richten en vond, dat er in de eerste minuut steeds het meest werd aan
gestreept. Mijn proef duurde, zooals wij zagen gemiddeld ruim 8 mi
nuten en was dus van veel korteren duur, zoodat zij niet geheel gelijk
waardig was aan de zijne en ik misschien daardoor tot een andere 
conclusie zou kunnen komen. Om na te gaan of door mijn proefperso
nen ook in de eerste minuut het meest in dit opzicht werd gepresteerd 
heb ik de 15 regels in 3 groepen gesplitst, elk van 6 regels ; van elk 
van die groepen werd nu berekend de tijd en het aantal gemaakte fou
ten. Die 6 regels komen dus ongeveer overeen met 1 minuut want 15 
regels werden in ruim 8 minuten doorloopen. Mij bleek nu, dat de eer-

•) Zie l'roefachrüt Dr. l'oelman. Groningen 1915, 
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ste 5 regels werden aangestreept in gemiddeld 63.8 sec., waarin gemid
deld 1.i fout werd gemaakt ; dit was voor de tweede 6 regels in 61 sec. 
met 1.1 :îout en voor de derde 61.8 sec. met 1.3 fout. 

Over:i:ichielijk is dit voorgesteld in de volgende tabel : 

Eerste 5 regels. Tweede 5 regels. Derde 5 regels. 

sec. fouten sec. fouten sec. fouten 

63.8 1.9 61 1.1 61.8 1.3 

Wij zien dus volstrekt niet, dat er in de eerste minuut het meest 
werd gepresteerd, integendeel de eerste 5 regels werden het minst 
vlug doorloopen en erin werden de meeste fouten gemaakt. Hoe is dit 
verschil met de uitkomst van Poelman te verklaren ? Ik vond daarvoor 
2 oplossingen. 

· 1o. Mijn proef duurde veel korter dan de zijne, waardoor het zeer 
goed mogelijk is, dat er in de eerste minuut niet het meest wordt ge
prestèerd ; immers bij een zeer kortdurende proef zijn de voorwaarden 
geheel anders dan bij die van een langeren duur ; de proefpersonen 
worden bij het begin van het experiment als het ware er psychisch op 
ingesteld en derhalve zal het einde er van (die de onderzochte immers 
vooruit kon zien, want hij wist hoever hij moest aanstrepen) steeds op 
den achtergrond van het bewustzijn aanwezig zijn, wat zijn invloed 
moet doen gelden op het verrichte werk. Zoo verklaart immers Poel
man ook het meerdere presteeren gedurende de laatste minuut van de 
10 minuten durende proef door het verlangen om den nog restenden tijd 
zoo voordeelig mogelijk te gebruiken, waardoor de proefpersoon zich 
tot meerdere inspanning aanspooort ; dus ook daar wordt deze laatste 
verheffing verklaard uit innerlijken aandrang door den psychischen 
invloed van het einde. Bij een kort durende proef komt deze aanzet veel 
vroeger en wel op een tijdstip, dat de vermoeidheid door den korten 
duur nog niet aanzienlijk kan zijn, zoodat het mogelijk is, dat deze 
"Antrieb" overweegt ten opzichte van het anders normale grootere 
prestatievermogen in de eerste minuut. Aldus zou dan verklaard zijn, 
waarom in mijn proef de eerste 5 regels den meesten tijd vereischten en 
evenredig daaraan de meeste fouten werden gemaakt. 
· 2o. Ook zou de aard van het onderzoekingsmateriaal de oorzaak 

mee kunnen zijn van het verschil ; Poelman werkte met schoolkinderen 
van de M. U. L. 0. school te Groningen, personen dus die eenigszins 
ingesteld waren op het verrichten van dergelijke bezigheden, daar zij 
dagelijks gewoon waren hun aandacht aanzienlijk te concentreeren b.v. 
bij het maken van lange optellingen enz. Mijn materiaal bestond uit 
militairen, meest uit den arbeidersstand, die nooit gewoon waren hun 
opmerkzaamheid op zoodanige wijze te concentreeren en bij wie mijn 
experiment dan ook heel wat anders beteekende. Het komt mij voor, 
dat dit uiteenloopen in aard van proefpersonen wel degelijk een-groote 
rol kan spelen in het verschil vàn conclusies. Uit mijn tabel zien wij, 
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dat het meest is gepresteerd gedurende de tweede 6 regels, de derde 
6 regels werden iets minder vlug doorlooten maat loofl nel Tlu1ser 
dan de eerste 5, die verrewea den 111.ee11tell tij4 aoó4le hadden. lioe is 
dit te verklaren ? Waarschijnlijk 101 '4e te4en zijn, t1at 1A hel midden 
van de proef de oe1enina een aroote rol speeli, beneTens het uitzicht 
op een snel einde van het experiment, $erwijl- teaen he$ einde van de 
proef de vermoeidheid zich eenigszins doe$ gelden:. Wij zien verder 
duidelijk:, dat het gemaakte aan,al fouten parallel loopt met den tijd, 
benoodigd voor het werk, dus weer de minste fouten in het midden van 
de proef, iets meer fouten tegen het einde en de meeste in het begin. 
Beide, zoowel tijd als fouten, zullen dus een beeld moeten geven van 
het gepresteerde in dit opzicht. 

Zooals Poelman in zijn dissertatie heeft aangetoond, bestond er een 
duidelijke samenhang tusschen de begaafdheid en het gepresteerde bij 
zijn proefneming, zoowel wa, tijd als wa� fouten betreft ; er bleet na
melijk, dat er een parallelisme aanwez}s was tusschen de rapport
cijfers van de door hem onderzochte schoolkinderen en de hoeveelhei� 
aangestreepte puntgroepen, alsmede met het aantal fou,en ; hoe hooger 
rapportcijfer des te meer groepen werden aangestreept en des te min
der fouten werden gemaakt. Aannemende, dat het rap'portcij:fer een 
maatstaf is voor de begaafdheid, voor de intelligenUe, vond hij dus, dat 
er correlatie was tusschen de opmerkzaamheid en het intellect. 

Ook bij mijn proefpersonen heb ik dezen samenhang getracht aan 
te toonen. Ik beproefde dit weer op de reeds herhaaldelijk gebruikte 
wijze te doen. Ik ging er dus van uit, dat de 16 regels gemiddeld wer
den doorloopen in 186.4 sec. ; die proefpersonen, die het in minder tijd 
konden doen waren dus boven het gemiddelde, zij die er langeren tijd 
voor noodig hadden, waren er beneden. 

Het volgende schema geeft ons den samenhang te zien : 
Intelligentietests. 

) 6.7 '. 6.7 

< 186.4 15 (50 <'/0) 4 19 (68.3 °/,) 
Opmerkzaamheidsproef 

> 186.4 5 6 11 

20 (66.7 %) 10 80 

Dus in 60 % was er een samenvallen van meer dan gemiddelde pres
taties ten opzichte van intelligentietests en de opmerkzaamheid. Was er 
geen samenhang dan zou men verwachten, dat dJ' percentage was 

66,7 1� 63.3 = 42.2 0/o 
Dus er is een verschil van 7.8 %.  
De grootste w.f. (60 %) is 6.1 %, welke derhalvP nog aanzienlijk be

neden het verschilgetal blijft van het werkelijke en het verwachte 
samenvallen, indien er geen samenhang was. 



24 

' Wij zien dm,-..ook hier :weer duidelijk · de correlatie tusschen intelli, 
ge� en opmerkzaamheid bevestigd, . , 

Bij deze,--,b_é11ekeyung, :is dus de tijd . bij .ihelr aanstrepen als -maatstaf 
genornen •·voor de opme:ckzaamheid: Naast. de tijd is ook ,.het aantal 
:fouten opgeteekend. Wij hebben. zoo juist .gezien bij -het verdeelen der 
ló regels in drieën, dat et, ·een parallelisme aanwerlig is tussohen den 
benoodigden tijd' en Mt .aantal gemaakte fouten.• Ook bij •het nagaan 
van de onderzochte 8(} proefpersonen blijkt dat· ,er e,en zeker •parallelis
me- aanW'ézig was , tusschen den tijd en het aantal gemaakte fouten. Wij 
kunnen dus concludeeren, dat de- opmel'kzaamheid, · zich uitende in den 
benoodigden tijd ,. en · het aantal, gemaakte d'.outen, : een correlatie ver
toont met het intellect. 

' Tenslotté bespreken wij de uitkomsten · bij de proefpersonen· · ver:: 
kregen ·met de ·óesproken proeven, die het i'nprentingsvermogen en de 
recognitie gingen vaststemm. 

Gmtn I wij eerst het inprentingsvermogen na : • 
Ik · heb -dus ·berekend· voor eiken proefpersoon ' het percent ·getal, dat 

aangeeft' 'de· goede antwoorden, de foutieve en dat bepaalt, waarin geen 
antwoord kon 'worden gege'ven. Daarna heb ik van de 30 onderzochten 
weer de gemiddelden daarvan uitgerekend en vond aldus, dat 68,4 % 
van de -opgelezen getallen uit het kienspel weer goed werd gereprodu
ceerd, in ·29.1 % was het antwoord verkeerd en in 12.4 % kon de ·onder
zochte er geen vinden. 

Daarna ging ik er toe over om uit te maken, of ook uit mijn expe• 
rimenteeI··onderzoek te corlcludeeren zou zijn, dat 'er correlatie is tus
schen intelligentie en inpr�ntingsvermogen. Ik · ·ging hierbij weer uit 
van de vierveldenmethode, waarbij ik dus als gemiddelde van 'het in
prentingsvermogen het percentgetal 68.4 nam, daarboven waren dus 
de goede antwoorden, er beneden de minder goede. 

Het volgende schema geeft ons weer den samenhang : 
Intelligentietest.s. 

) 6.7 < 6.7 
1 

) 68.4 14 (46.7 0/o) 5 19 (63.3 %) 
Inprentingsvermogen 

) " 58.4 6 5 11 

20 (66-7 %) 10 ·· so 

Dus in 46.7 % was er een samenvallen ·van goede antwoorden bij beide 
psychische functies. Zonder samenhang zou men verwacht hebben, dat 
er een samenvallen was geweest van 

· 66.7 X 63.3 _ 42 2 OI 
100 - . , ,o-

Er is derhalve een verschil tusschen werkelijke en vellwachte·:samen, 
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.-allen der goede antwdorden (indien er géen samenhang zou zijn) van 
4.5 %, welk getal dus wijst op een samenhang, een correlatie tusschërt 
beide psychische functies. De grootste w.f. (46.7 %) is wat grooter dan 
dit verschil van 4.6 %, zoodat hier niet zoo duidelijk de correlatie aan 
den dag treedt, als tusschen fantasie en intelligentie. 

Wat kunnen wij nu besluiten uit de verkregen uitkomst van het 
proefondervindelijk onderzoek naar den graad van recognitie ? Van te 
voren zouden wij reeds verwachten, dat er ook hier weèr samenhang 
zou zijn met de intelligentietests, om'dat de reoognitieproef toch eigen
lijk een gemakkelijker variatie is van de inprentingsproef. Uit den 
aard der zaak zal de eerste proefneming een hooger percentgetal goede 
antwoorden opleveren dan de laatste, omdat de onderzochten immers 
bij de recognitie de te voren gelezen getallen nogmaals onder de 
oogen krijgen alvorens een keuze te moeten dóen. Door dit nogmaals 
zien van dezelfde getallen zal er meer moeten blijven hangen van 
indrukken, die juist te voren zijn opgewekt, of liever gezegd, zullen 
de jüist in·geprente indrukken, die gedurende de pauze van 1 minuut 
weer eenigszins zijn vervaagd, zoodat ze weer beneden den drempel 
van het bewustzijn zijn gekomen en dus niet juist meer kunnen wor
den gereproduceerd, opnieuw weer boven het bewustzijnsniveau kun
nen worden gebracht, waardoor er dus moet komen een grooter per
centgetal goede antwoorden ; de recognitieproef zal dus een hooger 
getal I goede antwoorden moeten aanwijzen, dan haar moeilijker stam
proef, zooals ook zeer duidelijk bleek : bij alle onderzochte 30 norma
len leverde de recognitieproef een grootere positieve waarde dan de 
inprentingsproef. Gemiddeld vertoond� de recognitieproef 79.8 % goede 
antwoorden en 20.2 % foutieve ; van een géen antwoord kunnen geven 
was hier geen sprake, de proefpersonen wisten immers uit de 10 ver
toonde getallen 6 te moeten zoeken en deden dit ook steeds, al aarzel
den ze soms ook bij hun keuze. 

Aangezien, zooals ik reeds heb gezegd, de recognitieproef tenslottè 
eigenlijk een gemakkelijker-e variatie is van de oorspronkelijke inpren
tingsproef, is dus ook te verwachten, dat er een duidelijke samenhang 
tusschen beide experimenten moet zijn. Dit bleek ook inderdaad het 
geval te zijn, zooals ons hét volgende schema weer toont : 

Inprenting. 

) 58.4 < 58.4 

> 79.8 14 (46.7 %) 4 18 (60 %) 

Recognitie 

< 79.8 6 6 12 

20 (66,7 %) 10 30 ' 
1 
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Dus een samenvallen van goede antwoorden in 46.7 % ; zonder 
samenhang zou dit geweest zijn 

66.7 X 60 - 40 ó' 
100 - ,o, 

De grootste w.:f. (46.7 %) is 6.1 % dus weer kleiner dan D, zoodat de 
samenhang weer is aangetoond. 

Gaan wij ten slotte ook nog na den samenhang tusschen de intelli
gentie tests en de recognitieproef, dan vinden wij ook weer den ver
wachten samenhang. 

Het volgende schema demonstreert ons dit : 

Intelligentietests. 

) 6,7 < 6.7 

> 79.8 15 (50 %) 5 20 (66.7 0/o) 
Recognitie 

< 79.8 5 5 10 

20 (66.7 %) 10 30 

Het bleek dus, dat er 60 % van de goede antwoorden samenvielen ; 
dit zou zonder samenhang zijn geweest 

66 7 X 66.7 _ 44 5 0, 
100 - . ,o, 

De grootste w.:f. (60 %)  is iets grooter dan 6.6 % ; zoodat ook hier 
weer evenals bij de inprentingsproef de samenhang n;iet het intellect 
geringer blijkt te zijn dan het geval was met de :fantasie. 

Beide proeven, zoowel zij, die het inprentingsvermogen nagaat als de 
gemakkelijker variant daarvan, de recognitieproef, wijzen op samen
hang met het intellect, al is deze correlatie dan ook niet in die mate, 
als het geval is met die tusschen de fantasie en de intelligentie. 

Gaan wij bij het einde van deze beschouwingen van de resultaten 
der verrichte psychische proeven bij de normalen nog eens den uit
slag ervan na. 

Wij hebben dus gezien, dat het intellect, zooals dit zich in mijn intel
ligentietests uitte, correlaat is met' de fantasie, met de woordassociatie
proef, met de opmerkzaamheid en het inprentingsvermogen (en recog
nitie). Vergelijken wij deze correlaties met elkaar dan zien wij duide
lijk, dat de grootste correlatie bestaat tusschen het intellect en de fan
tasie ; daar hebben wij gezien, dat de differentiewaarde (D) zelfs bijna 
tweemaal zoo groot was als de grootste w.f. 

De correlaties tusschen intellect en woordassociatieproef eenerzijds 
en tusschen intellect en opmerkzaamheid anderzijds blijken wat gerin
ger te zijn, maar komen ongeveer met elkaar overeen. 

Ten slotte blijkt de correlatie tusschen intellect en inprenting het 
geringste te zijn, alwaar de differentiewaarde zelfs iets werd overtrof
fen door de grootste w.:f. 
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Onderstaande tabel, waarin zijn opgenomen de differentiewaarden en 
de grootste w.f. tusschen het intellect en de andere onderzochte psy
chische functies geeft ons dit besprokene duidelijk te zien : 

Intellect-lfantasie. Intellect-Associatie Intell -opmerkz. Intell.-inpr. 

D. W F. D. W.F. D. W.F. D. W.F. 

11.1 6.1 7.7 6 7.8 6.1 4.5 4.ó 

Wij komen dus tot de volgende conclUJlies : 
1o. Er is een zeer duidelijke correlatie tusschen intellect eenerzijds 

eh fantasie, associatie, opmerkzaamheid en inprenting, anderzijds. 
2o. De correlatie tusschen intelligentie en fantasie is het grootst. 
3o. De fantasieproef is een belangrijke methode van onderzoek voor 

het intellect. 
4o. Voor het fantasieonderzoek hebben wij een zeer goede methode 

in de door Wiersma opgestelde tests. 



HOOFDSTUK IV. 

- De -proeven · brj"" psychosen zonder -dementie.
A Neurosen. 

In het voorgaande hebben wij de resultaten gezien van de genomen 
proeven bij de onderzochte 30 normalen. Wij hebben er eenigszins een 
,,norm" gevonden voor personen uit den arbeidersstand uit de Noorde
lijke provincies van óns land. Van belang ds het · nu te weten, wat deze 
proeven ons kunnen leeren omtrent de verschillende psychische func
ties bij geesteszieken, zoowel bij hen mèt, als bij hen zonder dementie ; 
ook deze onderzochte zielszieken waren voor het grootste gedeelte uit 
denzelfden maatsqhappelijken stand, zoodat wij . vergeliJkbare waarden 
krijgen ten opzichte val). de normalen. De besp_:r;oken proeven zijn door 
mij verrlcht bij 92 geesteszieken en wel vei:deeld, als v9lgt : 

Hysterie . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 7 
Neurasthenie . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  4 
Psychasthenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Melancholie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Manie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Paranoia . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 2 
Amentia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Psychopathie . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 4 
Lues Cerebri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Morbus Basedowi . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dem. Praecox . . . .  . . . . . . . .  . . . . . 17 
Dem. Paralytica .. . . . . . . . . .  . .  . . . 6 
Dem. Epileptica . .  . . .  . . . . .  . . . . . . 4 
Dem. Senilis . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . 10 
lmbecillitas . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 7 

In het geheel werden dus 48 personen, lijdende aan een psychose zon
der dementie onderzocht en 44 proefpersonen lijdende aan een ziekte, 
waarbij wel intellectueele stoornissen optreden. Deze gevallen lijken 
mij groot genoeg om betrouwbar.e_resultaten te mogen verwachten. 

Wij beginnen met de 12 patiënten, behept met een neurose, die zooals 
bekend in de psychiatrie, het meest met normalen overeenkomen. 
Vooraf gaat eerst een korte ziektegeschiedenis van elk der onder
zochten. 
l'at. l. C. A. Dienstmeisje, 15 jaar. 
A. Vader O.I. soldaat geweest, grootvader potator, zuster van grootvader krankzinnig geweest. 

Pat. van 6-12 jaar L. S. bezocht, was een matige leerlinge. 
Zekeren dag bleef pat. een dag langer uit dan was afgesproken, heeft waarschijnlijk 
sexneelen omgang gehad ; heeft den jongen daarna !!let een mes gesneden. Daarna was 
zij angati!!', onrnstig, hallncineerde (zag een man met een mes). Na een paar dagen op-
name in de kliniek. 

S. P. Pat. is gedeprimeerd, angstig, schnw. 
Wisselende vlekvormige hyper- en bypalgesieën. Sterke byperalgeaieën om de groote ge
wrichten, de voeten, in de lendenen. ' 
Clavue, beiderzijds ovarie. 
Schoolkennis, oriëntatie en intellect normaal. 

D. Hysterie. 
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Pat. 2. J. S. · Landarbeider 'J7 jaar. 
A .  In de  familie geen hereditaire momenten. 

Patiënt lagere achool doorloopen, wu een, vrij goede. leerling. Pat. i1 wat zennwachtig 
Hij ia eens geschrokken, toen er op een raam -werd geklopt, daarna toevallen gekregen. 

S. P. Oriëntatie goed, algemeene kennia weinig. 
Langzame tremor in beide handen. Hyperalgetiache zllnea rondom de groote gewrichten, 
ook in de beide lendenstreken. Hooge patellairreflexen, paeudoklonu. 

D.  Hysterie. 
V. Eens in de kliniek een .are de cercle" gemllakt tijdens een toeval. Bij' een latere opname 

bestond ook cla\'DI, 
Pat: S. H. B. • Arbeider 50 jaar. 
A. Een zuter ia krankzinnig geweest, een oom heeft suièidium gepleegd. 

Op school een goede leerling. 
Pat. heeft pijn tuschen de schonden gekregen, werd angstig, vooral 's nachte, heelt 
zondewaan; het werk ging minder. 

S. 1'. Hvperalgeaie van buik en lendenen. 
Rechts pijngevoel minder dan links. Ticbewegingen in beide sch,:inden, ook van hoofd 
en van bnik- en bontapieren. Oritîntatie goed, geheugen goed. 
Pat. ia stil, bemoeit zich met niemand. 

D. Hysterie. 
V. Later werden meer hysterische stigmata gevonden, hyperalgeaie om de groote gewrichten, 

allerlei drukpunten, clavua. 
Pat. 4. S. H. Meisje 19 jaar. 
A. . Grootvader zennwziek geweest, heeft anicidinm geprobeerd. Een oom ia . potator, een 

nicht lijdt aan toevallen. 
l'at. heeft als kind stuipen gehad. Van 6-12 jaar L. S., kon goed meekomen. Zij ia 
druk, bewegelijk, helpt thuia in de huishouding (Vader ia bakker). Pat. werd op ·een 
morgen peracuut verward, met allerlei hallucinaties,. wu niet georiënteerd ; daarna weer 
wat verbeterd, maar ten slotte opgenomen in de kliniek. 

S. P. Reèhte hyperaeathesie aan arm en romp, }inka hyperaestheaie aan been. Gewrichta
hyperaeathesie, cla\'DI, aoumammaire, ovarie. Hooge reflexen. Pat. herinnert zich de 
nrwardheidatoestand. Intellect normaal. 

D. Hysterie. 
Pat. 6. G. M. Diena(meiaje 28 jaar. 
A.  Geen hereditaire momenten. 6-13 jaar op de L. S., kon goed ,;,eekomen, daarna 

dienatmeiaje. 
Sedert eenige jaren pijnlijke menstruatie, utena schijnt gekeerd te zijn, daarna kreeg 
patiënt trillingen' in buik en rng, het werk· ging ook moeilijker. Vó6r 14 dagen werd 
patiënt wat nrward, kreeg huilbuien, kalmeerde weer, kreeg voor een paar dagen opnieuw 
zoo'n nrwardheidatoestand. 

S. P. Goed georiënteerd, ·patiënt maakt zich ongernat over den ring, die in de vagina ia 
gebracht en die ze er zei{ oo'k een paar malen hee(t ingebr11Cht. Frequente defaecaties, 
vlug een huilbui.  Hooge reflexen, bvperaeethesie over het geheele hchaam, cla\'DI, aou
mammaire, ovarie. Intellect normaal, Binet-Simon heelemaal goed. 

D. Byaterie. 
Pat. 6. S. de G.-V. Huisvrouw Sl jaar. 
A. Broen van moeder zenuwachtig, moeder toevallen. Van 6-18 jaar op de L. S. geweest, 

wu geen beste leerlinge. Daarna da11rueiaje, VUYolgena getrouwd , met landarbeider. 
Pat. kreeg sinds kort periodes van verwardheid, ia dan wild, slaat om !ich been. 

S. P. Clavua . Even na het onderzoek een hysterische aanval. Glol,us byateric111 .-6ór bet begin 
van een nrwardheidsperiode. Geheugen wat gestoord, erg vergeetaohtig. Fijne tremor 
aan de handen. 

D. Hyaterie. 
Pat: 7, ' P. K. Boekbindenleerliug 17 jaar. 
A. Moeder Eef!UW&ehtig, toevallen gehad. 

Van 6-12 jaar L. S. Daarna tot 15 jaar herhalingsonderwijs. Een jaar op ambachta-
achool geweest, daarna in de boekbinderij . 
Pat. ia nerveus, druk, gejaagd 
Hij ia meer prikkelbaar geworden, werd nrgeetachtig, deed allerlei kinderachtige dingen, 
gauw vermoeid. Hij ia plotael!ng een paar dagen uitgebleven, ,onder dit te zeggen. Ook 
werd hij nog meer opgewonden, praatte onral over. 

S. P. Hoog verhemelte, hooge reflexen, pijngevoel wileelend, ongelijk op verschillende plaatsen. 
Goed georiënteerd. Bewegingsdrang, wat maniakaal. Soma huilen of lachen. 

D. Hysterie. • 
Pat. 8. H. W .-V. Huisvrouw 41 jaar. 
A· Móeder wat zenuwachtig. 

Van 6-11 jaar L. S., kon goed meekomen, werd daarna modiste, vervolgens getrouwd 
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met een winkelier. Sinds een jaar is patiënt prikkelbaar geworden, nèrteDS, slaapt sleoht, 
tobt ook wat, is Tiogger vermoeid, het werk vlot niet meer zoo goed. 
Pijngevoel reohta afgenomen, ook diepe gevoelagewaant'ording in rechter teen en vinger 
gestoord, patellairrefiex rechts hoog. Ataxie in r. been. 
N enraethenie. 

Pat. 9. S. v. A. Koopman 44 jaar. 
A. Een zoeter verpleegd geweest in een zennwinrichting. 

Tot 12 jaar L. S., kon goed meekomen, later ook nog op herbalingsachool geweest. 
Daarna eent in het diamantalijpersvak, vervolrena fotograaf en ten slotte koopman. 
Gonorrho3 gehad Zijn Trouw waa achterlijk, er van gescheiden. Een kind gehad, is 
aan otitia media gestorven ; pat. werd daarna erg nerteUB, kreeg ook minder lust in tijn 
zaak en verkocht deze, ging naar zijn gehuwde zDSter, maar kreeg rnzie met zijn zwager. 
In laatsten tijd erg vermoeid, slapeloos, angstig, hoofdpijn. 

S. P. Geringe tremor aan de uitgestoken handen. Hooge reflexen. Wat gedeprimeerd, gauw 
hnilen. 

D. Nenraethenie. 

Pat. 10. E. B. Ongehuwde vrouw, 54 jaar. 
A. Vader waa zenuwachtig, een nichtje heeft anicidium gepleegd. 

Tot 13 jaar L. S., kon goed meekomen, bleef daarna bij haar moeder thuis. 
Pat. is wat driftig. Kort geleden kreeg zij pijn in het rechterbeen, daarna kwamen 
klachten over slecht elapen, benauwdheid op de maag; zij werd tobberig, het werk vlotte 
niet meer. 

S. P. Beiderzijds o-rarie. Oriëntatie goed. Intellect nonnul. Allerlei neneDSe klachten. 
D. Nenraethenie. 
Pat. ll. Ongehuwde Trouw, 44 jaar. 
A. Geen hereditaire momenten. Als kind stuipen gehad. Kon op school goed meekomen, 

daarna naar een brei-inrichting. 
Pat. is wat driftig. Zij klaagt al sinds eenige jaren onr allerle1 lichamelijke klachten, 
-roeit haar ingewanden werken, -roeit het hart kloppen. Vlug vermoeid, slapeloos, angstig, 
prikkelbaar, meent nooit weer beter te worden. 

S. P. Patellairreflexen levendig. Overigens geen neurologische bijzonderheden. Oriëntatie 
intellect normaal. 

D. Nenraethenie. 
Pat. 12. S. B. Koopman 42 jaar. 
A. Moeder zenuwachtig, vader potator geweest, een broer waa zwaarmoedig. 

6-12 jaar L. S., -raak blijnn zitten, veuuinide de school dikwijls. 
Pat. ia besluiteloos, inipulaief, gedeprimeerd, tobt nel, is angstig. Vooral na de ziekte 
van zijn zoontje werd dit tobben nog erger, denkt over eeuwigheid en toekomst, hoort de 
stem van den duivel en van God, neiging tot auicidium, slaapt slecht, erg gejaagd. 
Vroeger ook al dwangvooratellen gehad, b.-r. vloekwdorden kwamen bij hem op. Steeds 
critiek op  dwangverachijnselen. 

S. P. Geen neurologische afwijkingen. 
Oriëntatie, gehengen nomiaal. 

D. Psychasthenie. 
Bij de bespreking van de proeven nemen we weer dezelfde volgorde 

als bij de normalen is gedaan en beginnen derhalve met de intellec
tueele tests. 

Al de negen proeven werden verricht, maar wij beschouwen weer 
alleen de 8 experimenten, die, zooals we gezien hebben, als tests voor 
het onderzoek van het intellect gebruikt kunnen worden. Van haar wer
den door deze patiënten gemiddeld 6,6 goed beantwoord ; dit was bij 
den gemiddelden normale 6,7 ; er zou dus een geringe afname van het 
intellect uit moeten volgen. Toch is deze vermindering slechts weinig, 

nJ. 6·7 
;.-7 

5·6 X 100 = 16 Ofo. 
Zooals we nog nader zullen zien, is dit slechts een klein getal, verge

leken bij de uitkomst van deze proefnemingen bij andere psychosen, 
vooral bij de demente. Gaan we de verrichte intelligentietests na bij 
de afzonderlijke ziekten, die samengevat worden onder den naam neu
rosen, dan blijkt, dat de afname vooral is te danken aan de hysterie 



Pat. 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

• 
n 

en de psychasthenie. De 4 neurasthenici gaven gemiddeld 6,3 van de 
tests goed aan, wat dus bijna overeenkomt met de normalen. Dit was 
bij de 7 hysterici (ae) gemiddeld 5,3, terwijl de eene psychasthenicus 
4 proeven goed wist te beantwoorden. Ofschoon bij het uiteenhalen 
van de neurosen in haar samenstellende componenten de getallen, wat 
het aantal onderzochten betreft, wel te klein worden voor het trekken 
van betrouwbare conclusies, springt toch vooral in het oog, dat de 
neurasthenici als bijna volmaakt normaal reageerden. Dit komt ook 
overeen met het bekende feit, dat de neurasthenie van de neurosen het 
dichtst bij het normale staat, wat haar psychische afwijkingen betreft. 
De hystericae en psychasthenicus vertoonden dus een getal, de intelli
gentie aangevende, lager dan de normalen. Toch zijn ook deze patiën
ten van een normaal intellect. Hoe is nu deze discongruentie te ver
klaren ? Bij de hysterie zit de explicatie in het vernauwde bewustzijn, 
in de praeoccupatie, waardoor de proefpersoon zijn bewustzijn voor 
een groot deel in beslag ziet genomen door de onderbewuste complexen, 
waardoor hij als het ware minder gedisponeerd wordt op het goed be
antwoorden van de hem gestelde vragen en dus den indruk van ver
minderde intelligentie zal moeten maken. Bij de psychasthenici geldt dit 
in dezelfde mate, ook daar is het bewustzijn niet heelemaal vrij, maar 
wordt ten deele in beslag genomen. 

De volgende tabel geeft ons de verrichte intelligentieproeven bij 
de 12 onderzochte personen duidelijk weer : 

+> ..., g. ..., 
§ 'E Cl � (1) "C :§. � Cl � � "C ""' d �  : � � l8 ""' d ·s .i (1) 0 13 §5 ê o  c:: (1) 

i:,. 
bO ...,  0 � ,.c::; a:, 

(1) s:i. (1) ..d ril d r/J 8 i:,. � - ...... ...... ,'2. 

1 .  Hysterie. - + + + + - + + 
2. n - + + - + + + + 
3. • - - - + + - + + 
4, ,, + + + + + + - + . 
5. I' + - + - + - + + 
6. n + - - + + - + + 
7. " - - + + + + - + 
s. Neurasthenie. - + + + + + - + 
9. 

n + + + + + + + + 
10. n 

- - - + + + + + 
ll. 

n 
- + + + + - + + 

12. Psychasthenie. - - - + + - + + 

ëà "' ..... 
0 

6 

6 

4 

7 

5 

5 

5 

6 
8 

5 

6 

4 

eurosen N 
N ormalen 

83.3 0/o 

70 % 

50 0/o 66.7% 83.3 % 

80 %  83.3 0/o 90 % 

100 % 50 % 75 % 100 °to 5.6 

96.7 0/o 76.7 % 70 0/o 100 0/o 6.7 
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Uit de vergelijking van de afzonderlijke proeven bij de normalen . en 
de neurosen zien wij dus, dat er overal bij deze patiënten een daling 
van het percentgetal goede antwoorden aanwezig is ; een uitzondering 
hierop maakte alleen de absurditeit konijnenkop met leeuwepooten en 
in geringe. mate de j ongen op den omvallenden stoel. Ook de afzonder
Iijke proeven bevestigen dus het reeds vermelde, dat er bij neurosen 
een geringe vermindering is van het procentgetal goed beantwoorde 
intelligentietests. 

l '  
' •r 

Thans gaan wij over ter bespreking van de phantasieproeven ,bij 
deze psychische afwijkingen. Van de vertoonde., plaatseries werd door 
de hystericae 44,3 % goed herkend, door de neurasthenici 46,7 %, door 
den psychasthenicus 50 % , gemiddeld door de 12 proefpersonen. samen 
45,6 %. Bij de normalen was dit 50,4 % dus ook hier een geringe afname, 

50.4 - 45 6 
OO . en wel 

50_4 X 1 = 9 Dfo. 
Dus deze vermindering is zeer klein, veel kleiner dan die pij de in

telligentietests ; de phantasieproeven toonen ons dus een beter beeld 
van de neurosen, wàt intelligentie betreft, dan de eigenlijke intelligen
tietests. Wij zien ook uit de phantasieproeven, dat de 4 neurasthenici 
weer meer overeen kwamen met de normale.n, dan de hystericae ; dus 
ook hier wordt weer beves�igd, dat zij het dichtst bij de "n�111" �taan . 

.. , , Van een verhoogde phantasie, zooals bij neurotil;;çhe patiënten- dik-
wijls wordt aangenomen, blijkt aldus niets. 

Gaan we weer de phantasieproeven in een tabel samenvoegen, om 
een goed overzicht te krijgen : 

(Zie tabel volgende bladzijde). 
Behalve bij kat zien we dus overal een geringe afname in fantasie. 
Bij het onderzoek bij normalen hebben we gezien, dat er een sterke 

correlatie was tusschen de intelligentietests en de fantasie-proeven. Ook 
hier blijkt het duidelijk, zooals onderstaande schema ons weer op , de 
gewone wijze toont : 

Intelligentieproeven. 

� 5.6 < 5.6 

45.6 4 2 6 (50 D/o) 
Phantasie -

) 45 6 2 4 6 

ü (50 0/o) 6 12 

Zonder samenhang zou het waarschijnlijke samenvallen van . E,?Oede 

äntwoorden bedragen 50 
1
� 5q = 25 D/o, In werkelijkheicl. is dit het geval 

in 33.3 0/o, zoodat er een differentiewaarde is van 8.3 Ufo. Deze is weer 
J :, .... : • • ' '�· 
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Al de 12 patiënten gaven derhalve een gemiddelde van 77,3 % ; bij den 
gemiddelden normale was dit 77,2 %, zoodat deze onderzochte functie 
niets bleek te zijn afgenomen ; dit wijst ook weer op een normaal intel
lect bij de neurosen, want wij hebben gezien, dat er correlatie bestaat 
tusschen intelligentie en de woordassociatieproef. Opmerkelijk is ook 
hier weer, dat de neurasthenici het hoogste getal opleverden. Verder 
zien wij ook, dat de woorden, die bij de normalen een hoog procent 
getal goede antwoorden gaven, dit over het algemeen ook deden hij 
deze patiënten. Alleen appel maakte er een uitzondering, de reden 
daarvoor is mij niet duidelijk geworden, waarschijnlijk is dit louter 
toeval geweest, trouwens het aantal van 12 patiënten is ook te klein, 
om daaruit een diepgaande conclusie te mogen trekken. 

De resultaten van de woordassociatieproef hij deze psychosen heh 
ik weer in een tabel vereenigd, waaruit onmiddelijk de bovenstaande 
opmerkingen zijn af te lezen : 

(Zie tabel volgende bladzijde). 
Gaan wij den uitslag na van het experiment, waardoor de opmerk

zaamheid proefondervindelijk wordt vastgesteld. 
Wij zien het volgende : 
De 15 regels van de puntgroepentext van Wiersma werden aange-

streept door : 
de 7 hystericae gemiddeld in 244 sec. met 7,1 fouten ; 
de 4 neurasthenici gemiddeld in 287 sec. met 5 fouten ; 
den psychasthenicus in 276 sec. met 2 fouten. 
Deze 12 pat. gezamenlijk genomen konden den gevraagden arbeid 

dus verrichten in gemiddeld 261 sec. en maakten daarbij 6 fouten. De 
overeenkomstige getallen bij normalen waren 186,4 sec. en 4,4 fouten. 
Wij zien dus, dat bij neurosen de opmerkzaamheid wat is verminderd, 
hetgeen blijkt zoowel uit den langeren tijd, noodig voor het uitvoeren 
der gevraagde opdracht als uit het maken van meer fouten. De inzin
king van de opmerkzaamheid is bij de hysterie te verklaren uit het 
vernauwde bewustzijn waardoor het concentreeren van de opmerk
zaamheid bemoeilijkt wordt ; voor de bewustzijnsdaling bij de psy
chasthenie vinden de psychische afwijkingen, bij deze ziekte voorko
mende, een voldoende verklaring. Bij de neurasthenie is de groote 
vermoeidheid een reden voor het langzamer volbrengen van de aan
strepingsproef ; immers bij de neurasthenie komen alle psychische 
processen moeilijker tot stand. 

Zooals wij de afname van de fantasiewerkzaamheid en de vermin
dering van de intelligentieproeven hebben berekend, gaan wij ook na 
de toename in tijd bij de opmerkzaamheidsproef, welke eenigszins een 
maatstaf zal zijn voor de daling van den bewustzijnsgraad ; deze is 
261 - 186.4 X 100 _ 40 0, 

186.4 - 10 

Ten slotte rest ons nog bij de neurosen het resultaat te bespreken 
van de proeven, bepalende de recognitie en reproductie. Ook hier weer 
slechts een geringe vermindering ten opzichte van normale individuen. 



g l 1, .g l � 8 
1 ifà ::, ..., 

C) rn 
� � 8 o Q) l bD Q) ·� C C r.n E: � <IJ i=; 

- 1 + 1 1 
1 Hysterie + + + + + 
2 " + + + + + - -
3 ., - + + + + 1 + -
4 n + + + + 

+ 1 : I � 5 n + + 
(j n + + + -\-' + - + 
7 - + + + - - 1 -" 
8 Neurasthenie + + + - + 1 + + 
9 " + + + + + 1 + + 

10 n - + + : : 1 :
1
� 11 n + + + 

12 Psyci1asthenie + - + - - -

l 
Neurosen G6.7 100 83.3 '75 66 7 66.7 50 

Normalen 90 100 86. 7 40 
1
53.3 60 1 53.3 

0 
0 
N 

- 1 """' - (!) C) P. 
/3 1 � ..., c:: 

+ I + -
+ + -
+ + -

+ + -
+ + + 

+ + + 
1 + -T + + + 
+ + + + + -
+ + + 
+ + + 
100 t001 50 

96.7 lOO
l 
96.7 

1 

H rn 
Q) ::: 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
-

::,.; 1 µ ::: rn 
� E 'o 

N 
0 

::,.; 
0 .., -g µ "' 

+ ! · ' + 1 - 1 + + + + 1 + -
+ ' + + 1 + -
+ I +  + I + + 
+ + + 1 + + + --

: , : 
+ + + + + + + 

"' § !'.: w 
:R 

1:1) 0 
..0 

0 � 
0 
::,. r· 

� (!) 
C ..., 
0 c:: ...::: � 

+ + j + j + l + J -+ I +  + - - + + + + - + -+ 1 + + + + 1 + + , + + + 1 - + + ' + + - + 1 + + + - - · - + + + + - + + + 1 + 
- + + + + + I +  + + + + + + + + + -· + + + + + +

I + 
+ + + + + - + + + + + i + 

1 
- - - - + 1 + + + + - - + 
50 9 1 .7 83 3 83,':l 75 1 7� 1 100 100 91.7 50 66,7 83 3 

33.3 93.3
1
76.7 90 93.3 1 56.7 100

1

90
1 90 

40 50 86.7 

1 1 l • 

51 0 
::,.; rn 
Q) "'5 rn 
Q) .2l ;:: ·-

0 ;::: 

+ I + + 
- + -
+ + 1 + 
: 1 : 1 : + + -
+ I + -+ + -
+ + -
- + + + + + 
- + -
75 100 50 

100 96.7 66.7 

0/o 
totaal 

80 0/o 

68 0/o 

76 0/o 
96 o/o 

80 0/o 

80 0/o 

52 O/o 

84 0/o 
92 0/o 

76 °/c 
96 °/c 
48 °/c 

77.3 O/c 

77.2 °/c 



36 

Voor de reproductie hebben wij bij de normalen als procentgetal van 
de goede antwoorden gevonden 58,4 %, dit bleek gemiddeld bij mijn 
onderzochte neurotische personen te zijn, voor de hystericae 47,6 %, de 
neurasthenici 50 %,  den psychasthenicus 46,7 % en gemiddeld derhalve 
voor alle 12 pat. 48,8 %, wat dus een afname beteekent van 

58.\� 48.8 X 100 = 16 Ofo. 
Ook deze vermindering van geheugenfunctie is weer toe te schrijven 

aan het vernauwde bewustzijn, aan de daling van den bewustzijns
graad. Ook komt hier opnieuw uit, dat de 4 neurasthenici het hoogste 
getal bereiken en weer het meest met de normalen overeenstemmen. 

De recognitie gaf ons in hoofdstuk III een procentgetal van 79,8 % 
bij den gemiddelden normale. De onderzochte hystericae gaven 73,3 % 
goede antwoorden, de neurasthenici eveneens 73,3 %, de psychastheni
cus 66,7 %. Het gemiddelde getal goede antwoorden van al de 12 pat. 
bleek voor de recognitie dus te zijn 72,8 %, wat derhalve beteekent een 
vermindering ten opzichte van de normalen van 

79.8 - 72.8 X 100 = 9 Oi 
79.8 10• 

Het vernauwde bewustzijn levert weer een voldoende verklaring 
voor deze geringe afname. 

Vatten wij thans het bovenbesprokene samen, dan blijkt dus, dat alle 
proeven, behalve de woordassociatieproef, bij de neurosen een geringe 
daling gaven, dat deze vermindering bij geen enkele der psychiscfüe 
functies, die met behulp van de genoemde experimenten proefonder
vindelijk onderzocht werden, een aanzienlijken graad vertoonde, wat 
overeenkomt met onze wetenschap, dat de neurosen dicht bij het nor
male staan ; vooral bij het bespreken van de proeven bij de andere 
psychosen zal dit ons nog duidelijker blijken. De geringe afname van 
al de genoemde en onderzochte psychische functies vindt een vol
doende verklaring in het vernauwde bewustzijn, waardoor het ten deele 
is ingenomen door verschillende onderbewuste complexen en dus niet 
geheel vrij meer is, andere voorstellingen en waarnemingen in vol
doende mate op te nemen, te associeeren. Bij de neurasthenie is deze 
bewustzijnsdaling het geringste en zijn ook al de andere psychische 
functies slechts heel weinig afgenomen, zooals ook ten duidelijkste 
uit het voorgaande is gebleken : de neurasthenici staan dus, wat hun 
psychische functies betreft, het dichtst bij de normalen. Onze opvat
tingen omtrent de neµrosen in de psychiatrie worden derhalve door 
mijn experimenteel onderzoek geheel bevestigd. 



B. De proeven b ij melancholie. 

Zooals reeds werd gezegd, zijn de proefnemingen door mij gedaan 
bij 21 lijders of lijderessen aan melancholie. Eén van deze patiënten 
was zóó angstig, dat reproductie- en recognitieproef erbij niet geluk
ten. Verscheidene proefpersonen waren er, die den leeftijd van 50 jaar 
reeds lang gepasseerd waren en waarschijnlijk reeds wat aan seniele 
aftakeling begonnnen te lijden ; zij gaven daarom niet meer een zuiver 
beeld van de primaire melancholie ; trouwens uit de beknopt weerge
geven ziektegeschiedenissen blijkt ook, dat er eenige waren, waar 
reeds dementie was opgetreden. Ik heb daarom naast de bespreking 
der resultaten der proeven van al de onderzochte melancholiepatiënten 
samen, ook alleen die melancholici samengevat, die beneden den 50-ja
rigen leeftijd waren en niet aan een erge angstmelancholie leden ; door 
de angst moet de betrouwbaarheid van de uitkomsten der proeven aan
zienlijk lijden, aangezien de onderzochte daardoor niet voldoende aan 
zijn opdracht kan worden herinnerd ; hij gaat er daardoor dikwijls toe 
over, maar een willekeurig antwoord te geven, zonder dat hij zich ook 
maar eenigszins goed bewust is van het gevraagde ; de angst speelt 
bij deze patiënten een zoo'n alles overwegenden factor in het bewust
zijn, dat al het andere er bij als het ware in het niet zinkt. Om een 
betrouwbaar beeld van de primaire melancholie te krijgen, leek 'het 
mij daarom op grond van deze overwegingen noodzakelijk, de angstige 
en oude melancholici uit te sluiten. Vooraf gaan eerst weer de beknopte 
ziektegeschiedenissen der patiënten : 
Pat. 1. H. K., 30 jaar, vrouw, ongehuwd. 
A. Vader was potator, een broer is erg zenuwachtig .  

Van tl-11 jaar L.  S .  bezocht, kon goed leeren, daarna dienstbode. 
l'at. i• veel in zh·hzelf gekeerd, altijd wat zwaarmoedig geweest. 8 broers lijden aan 
t.b.c. puim., wat sterken indruk op pat. maakte ; zij begon tegen het werk op te zien, 
kon het minder goed doen, heeft zelfbeschuldigingen, is ook dikwijls angstig, neiging tot 
suicidium. Vroeger dikwijl� flauwten (toevallen ?) 

S. P. Geen somatische afwijkingen gevonden, georiënteerd, schoolkennis voldoende. 
D. M.elancholie. 

Pat. 2. H. F.-H. Huisvrouw, 51 jaar. 
A. Vader was zenuwlijder, een broer heeft suicidiuru gepleegd, een zuster is een tijd in d� 

kliniek verpleegd geweest . 
Van 5--12 jaar L. S. bezocht, kon goed leeren, daarna dienstmeisje geworden, totdat zij 
ging trouwen. Voor 8 jaar ook zwaarmoedig geweest. 
Pat. begon wat te tobben, deed het werk ni•t meer goed, bleef in bed liggen, werd 
angstig, meent weggejaagd te worllen, poging tot suicidinm gedaan door in den regenbak 
te springen, daarna na de mislukking amnesie. 

S. P. Levendige reflexen, gedeprimeerde gezichtsuitdrukking, is ook geremd, zegt weinig, slapeloos. 
D. Melancholie. 

Pat. S. E. , . d. V. Arbeider, 59 ja11r. 
A. Geen hereditaire momenten. 

Was maar kort op school.· 
Een dochter lijdt aan epileptie. 
Pat. werd na een verhuizing zwaartillend, meende niet meer genoeg te kunnen verdienen, 
kon ook niet meer werken, werd geremd, angstig, kreeg ook zondewaan, meende, dat de 
duivel hem zou halen, herhaaldelijk neiging en ook poging tot zelfmoord, ook armoede-waan . 

S. P. Gedeprimeerde gezichtsuitdrukking. 
D. Melancholie. 
V. In het verloop van de ziekte kwam ook •délire de né-gatioo'' en enorme angsttoestand, De 

waandenkbeelden werden absurd, dementie bleek. 
Werd naar Zutphen overgeplaatst. 
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H. V. 'rimmermnn, 37 jaar,. ongehuwd, 
Vader Wils soms wnt nnn den zwaannoedigen kant, moeder wns zeuuwachtig. 
V11n 6-1 2  jn.·u L. S., kon goed meekomen, kwam daarna bij zijn vnder in het timmermans,n�. 
Laatste janr wercl pat. wnt vreemd, werd tenslotte zwaarmoedig, kreeg zondewnan, slnnp 
gestoord, weinig geremd, geen hallucinaties, angstig, geen neiging tut suieidium. 
Pnt. maakt een gedeprimeerden indruk, spreekt langzaam, geheugen niet gestoorcl. 
Melancholie. 

J. J. Ongehuwde vrouw van 67 jnar. 
Een broer is zenuwpatiënt, zuster krankzinnig overleden, diens zoon krankzinnig geweest, 
brper van moeder suicidium gepleegd. 
Van 6-12 jnar L. S ,  kan vrij goed lcereu. Zonder beroep, thuis gebleven. 
Na de verhuizing op 1 Mei werd 1iat. wat zwaarmoedig, m eende huiswerk niet meer te 
kunnen verrichten, steeds vermoeid, angstig, slapeloos, lllngznam, geen waandenkbeelden, 
neiging tot suicidium. 
Geremd, gedeprimeerd. 
Melancholie. 

Pat. 6. J. B.-D. Huisvrouw, 67 jaar. 
A. Een zuster is overleden aan ruggemergziekte. 

S. l'. 
D. 
v. 

Tot 12 jaar L. S., kon goecl meekomen. 
Pat. is m het boerenbedrijf geweest, later met een onderwijzer getrouwd. 
Sinds 40 jaar is pat. \lat zwaartillend, kan haar gedachten niet goed •bij elkaar houden. 
Bij het begin van den wereldoorlog was patiënt zeer zwnnrmoedig, dacht na uver suicidium ; 
dn.arna wat verbeterd. 
Een jnar geleden werd pnt. weer meer zwanrtillend, werd bang, dat cle kinderen ziek 
1011den worden, kreeg armoedewnnn, zondewaau, vervolgingswaau ; suicidium beprocfcl ; 
soms gehoorshallucinaties. 
Uemmin(?, depressrn, angstig ; orièntatie en geheugen normaal. 
Melancholie. 
Naar Zuidlaren overgeplaatst. 

Pat. 7. B. D.-O. Huisvrouw, 40 jaar. 
A. Een broer heaft suicidium gepleegd. 

Van 6-1 2  jaar L. S., kon gued meekomen, daarna in de huishouding van haar vnder, 
getrouw d met boerenarbeider. 

Na den dood van haar jongste kind is pat. wat zwaartillend geworden, begon veel in den 
bijbel te lezen, wercl eerst rustiger, claarun begon ze weer te tobben, voelde zich slecht, 
voelde den duivel in zich, werken ging niet meer, zeer angstig, slapeloos, soms neiging 
tot suicidinm, soms Aezichtshallucinaties (ziet dun den duivel). 

S. P. Gedeprimeerde gezichtsuitclrukking, geremd. 
D. Melancholie. 

l'at. 8. B. D. Arbeider, 67 jaar. 
A.. Moeder overleden in een krankzinnigengesticht. 

6-12 jaar L. S., kon goed meekomen, daarna landarbeider. 
Vóór 7 jaar begon pat. te klagen over cloof gevoel in tong, rechterarm en -been, bleef 
sedert zoo. Voor drie weken wercl pat. duizelig, zakte ineen, clnar11a gedeprimeerd, zelf� 
beschuldiging, werken ging ook minder, slupelousheid, snicirl ium-gedachten ; in clen laatsten 
t1Jd achteruitgang van �ehengen. 

S. I'. Angstig, oriëntatie i,oed. 
D. Hypochondrie (Dementia senilis ?) 
V. Na ontslag uit de kliniek werd de toestn.nd weer erger, allerlei hypochondrische klachten, 

ook agressief', wou suicidium plegen, weer opname in kliniek, vandanr naar Dennenoord. 

Pat. 9. A. M. J. M. H., ongetrouwde vrouw, oud 41 jaar. 
A. Geen hereditaire momenten. 

Heeft L. S. bezocht, kon goed leeren. 
Voor 8 weken zwaannoed1g geworden, vreesr e in geld zorgen te zullen komen, uok zoncle
waan, liij buien angstig, zou graag sterven. 

S. l'. Slapeloos, remming, halhll"inaties. 
D. Melanel1olie. 
V. Na ontslag uit de kliniek weer verergering en opnieuw opgenomen. 

Pat. 10. F. T.-G. Huisvrouw, 58 jaar. 
A.  Een zuster is  al  1 1  jmen in  Zuidlaren. 

L. S. bezocht, daarna in betrekking geweest, vervolgens getrouwd met een stadsreiniger 
Voor eeni� e dagen begon 11at. verward te praten, werd angstig, kreeg zoncewaandenk 
beelden, wou graag dood, slaJleloosheid, JIOging tot zelfmQord. 
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Sterk geremd, gehoorshallucinaties, goed georiiinteerd. 
Melancholie. 
Na ontslag uit de kliniek weer dezelfde klachten gek1egen, depressie, remming, angst, 
zondewaan, weer opgenomen in de kliniek. 

ll. G. v. K.-B. Huisvrouw, 46 jaar. 
Moeder schijnt toevallen gehad te hebben, zuster is zenuwpatiënte . 
Weinig op school gewee3t, kan weinig lezen en schriJven, was bij haar vader 011 het 
schip, daarn n getrouwd met een schipper. Na den dood van haar eerste kind wat zwaar
moedig geweest, altijd in het begin van de graviditeit wat gedeprimeerd. Na den dood 
van een kind tijdens de griepepidemie werd p11t. stil, dit verergerde, zij krPeg wndewaan, 
hallucinaties, neigin[? tot suicidium. . 
A ngst1g, geremd, gedeprimeerd. Oriëntatie goed, intellect vrij goed. 
Melancholie. 

Pat. 12. A. d. V.-0. Huisvrouw, 83 jaar, 
A. Moeder wat zenuwnchtig. 

Tot 1 2  jaar L. S., kon vrij goed meekomen, daarna boerenarbeidster, vervolgens getrouwd 
met boerenarbeider. Na de geboorte van haar jongste kind had p•t. het zeer druk, ook 
gesel rokken, toen ze bij een buurvrouw een kind dood op het bed vond, later daarna 

s. l'. 
D. 
v. 

zenuwachtig geworden, kreeg zondewaan, ne'ging tot suicidium, slapeloosheid. 
Depressie, remming, angst ; goed georiënteerd, geheugen normaal, 
Melancholie. 
In het verloop van de ziekte komen ook gehoorshallucinaties, pat. meent te telefoneeren 
met haar man en met Jezus. 

Pat. 13. M. P.-P. Huisvrouw, 84 jaar. 
A. Vader psychisch abn ormaal geweest. 

Tot 12 jaar L. S., kon goed leeren. Pat. is dikwijls n eeralaehtig, voor negen jaar ook 
al it, de kliniek opgenomen geweest voor melancholie, heeft toen poging tot suicidium 
gedaan, voor 5 jaar voor de tweede maal in de kliniek opgenomen geweest we�ens 
melancholie. In den laatsten tijd weer zwaarmoedig geworden, het werk vlotte niet, 
zondewaanden, heelden, armoedewaa n, neiging tot zeltmoord en moord der kinderen, dik-

s. r. 
D. 
v. 

wijls angstig. 
Oricntl\tic goed ; geremd, lichte clavns, sousmamml\irc, ovarie. 
Melancholie. 
Na ontslag weer rerergering en opnieuw opgenomen, 

Pat. 14. S. H.-H. Huisvrouw 35 jaar. 
A. Geen hereditaire momenten. 

Op L. S. geweest, ongeregeld, vader was schipper, daarna dienstmeisje, vervolgens getrouwd 
met pakhm,knerht. Een panr maanden, nadat pat. Spaansche griep had gehad, is ze gMn 
tobben, kreeg zondewaanclenkbeelden, pat. beviel daarna, wMrna h1uu toestand nog verergnde. 

S. P. Remming, depressie, angst, goed georiënteerd, geen hallucinaties. 
D. :Melancholie. 

Pnt. 
A. 

s. l'. 
D. 

15. T. H. Naaister, 39 jaar, ongehu�vd. 
1/.uster van moeder zel fmoord gepleegd, een nee/ en nicht wat zenuwachtig. 
Tot 12 jaar L. S., kon goed meekomen, werd daarna naaister. Sinds een paar maanden 
wat zwaarmoedig, het werk vlo t niet, poging tot suicidinm gedaan door in het water te 
springen, na vooraf zuringzont te hebben ingenomen. · 
Remming, depressie, geen zondewnan, oriëntatie goed, intellect eveneens. 
Melancholie. 

l'nt. 16. F. H., landbouwer, !O jaar, ong!'huwd. 
A. 1/.uster"van vader krankzinnig, broeder van moeder potator. 

5-12 jaar L. S., kon goed meekomen, daarna in het landbouwvak. 
Pat. meent sedert een paar maanden de ziekte van zijn broer (spondylitis ?) te hebben, bij 
at wisseling ook andere hJ pochondrische klachten, geen lust meer in het werk, bleef te 
bed liggen 

S. P, Angst, geen hallucinaties. 
D. Melancholie. 
V. Pat. vertoont ook in het verloop para�oïde denkbeelden, meent vergiftigd te zullen worden. 

Pat. 1 7. A. K., dien1 tmei•je, 27 ja&r. 
A. Een familielid van vaders kant nis zenuwpatiënte overleden. 

6-13 j,ar L. S., niet hl�ven zitten, daarna dienstmeisje, ongehuwd. Sinds een jaar is 
pnt. wat van karakter veranderd, werd driftig, koppig, wisselde dikwijl,i van betrekking, 
daarover spij t, het werk vlotte ook niet meer, lag dikwijls op bed, neiging tot suicidiuru, 
uuvallen van angst. 
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S P. 

D. 
V. 

Linker buikhelft hypaesthetisch en hvpalgetisch, clavus, ovarie rechts, sousmammnire rechts, 
depressie, oriëntatie goed. 
Melancholie. 
[n het verloop blijft pat. hibben ornr haar wisselingen rnn betrekkingen ; overgeplaatst 
naar Zuidlaren. 

l'at, 18. 1!'. K., dienstmeisje, 82 jaar. 
A. Moeder en broer zenuwachtig, ecu nichtje heeft toevallen. 

Tot 12 jaar op school, kon goed meekomen, daarna dienstmeisje. Vuor zes weken werd 
pat. erg vroolijk, praatte druk, laehte veel, kreeg vervolgingsideeèn, ging halluciuecren. 
klom uit het dakraam, omdat zij geen rust meer thuis had. 

S. l'. Angstig, wat slapeloos, het werk gaat langzamer, ook lichte zondewaan. 
D. Melancholie P 

l'at. 10 .  K • .B. Tuinman, 66 jaar. 
A. Zoon van patiënt zenuw lijder. 

Patiënt tot 12 jaar naar L. S., kou goed leeren ; daarna tuinknecht geworden. Vóór een jaar 
• langzamerhand neerslachtig geworden, ging tobben, ,verd ook achterdochtig, het werk ging 

niet meer, zondewaan, meldde zich bij de Justitie aan, pogingen tot suicidium, liallucinaties. 
S. P. Oriüntatie goed, iets dement. 
D. Melancholie. 

l'at. 20. H. P. Timmerman, 39 jaar. 
A. Grootvater potator, een neef heeft suicidium gepleeg,I. 0-12 jaar L. S., kon goed lcercn 

daarna bij het timmeren. Vóór twee jaar gedurende 2 maanden in de klinie.k geweest wegens 
melancholie. Vóór l O dagen werd pat. verward ; pat. is de laatste 2 maanden al wat neer
slachtig, geen neiging tot suicidium, voor Il weken begon hij het werk minder goed te doen. 

S. l'. Geringe depressie, langzame spraak, geringe katalepsic, geen hallucinaties, iets gercmcl. 
D. Melancholie. (dem. praecox ?) 

l'at. 21. A. W.-W., 30 jaar, huisvrouw. 
A. Geen hereditaire momenten. 

L. S. bezocht, daarna voortgezet onderwijs lot 14, jaar, kon goed meekomen, bleef daarna 
thuis (vader caféhouder). Vervolgens getrouwd met gymnast iekonderwijzer. Voor 4 
maanden werd pat. zwaarmoedig, meende de huishouding met meer te kunnen doen, wilde 
ten slotte het bed niet meer uit, langzaam, slapeloos, neiging en poging tot suicidiutu 
(in het water geloopen). 

S, l'. Georiënteerd, intellect goed. 
D. Melancholie P 

Bij het bespreken van de proefnemingen volgen wij weer tle gewone 
rij experimenten en beginnen derhalve bij de intellectueele tests. 

Uit deze proeven zien wij, dat de melancholici aanzienlijk beneden 
het gemiddelde van de normalen blijven. Door al de 21 pat. samen 
werden slechts gemiddeld 3,8 proeven van de 8 tests in voldoende mate be
antwoord ; zooals wij gezien hebben, konden de normalen 6,7 proeven 
goed volbrengen; bij de melancholici was er dus een aanzienlijke ver
mindering in positiviteit van dit experiment. Wel krijgen wij een hoo
gere waarde als wij alleen de echte primaire melancholie beschouwen, 
waarbij dus de angstige en oude individuen zijn weggelaten, maar ook 
dan nog blijven deze pat. aanmerkelijk beneden het normale gemid
delde. Toch zijn de melancholie-pat. niet dement. Hoe is dan deze 
tegenstrijdigheid te verklaren ? De factor der remming die, zooals wij 
weten, nimmer bij de primaire melancholie ontbreekt, geeft ons de op
lossing. Door deze remming komen alle psychische functies bij hen 
buitengewoon moeilijk tot stand, ten slotte kan dit zelfs zóó erg wor
den, dat een of andere functie heelemaal niet meer geschiedt, zoodat 
sommige melancholici dan ook bij tijden vrijwel niets meer zeggen, 
nauwelijks meer een hand kunnen geven, enz. Deze belemmering in 
het uiten van psychische of lichamelijke functies komt ook voor bij 
bet oplossen van intellectueele problemen, die daardoor dan niet of 
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moeilijk en laat worden opgelost, waardoor de patiënt dan den indruk 
wekt, dement te zijn ; vandaar dus ook de sterke vermindering der 
goede antwoorden van de intelligentietests bij melancholie. De volgende 
tabel toont ons het resultaat van deze tests bij de 21 pat. 
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Vel'gelijken wij deze procentgetallen met de hij de normalen gevon
dene, clan zien wij weer overal bij alle afzonderlijke proeven, eene aan
zienlijke daling en ook weer hier de hoogste waarden bij dezelfde proe
ven, waarbij ook de normalen het hoogste getal aangaven. Gaan wij 
thans de angstige en oude melancholici uitsluiten, dan houden wij 12 
i,roel'personen over ; bij hen krijgen wij dan een beeld van den uitslag 
der experimenten bij de primaire melancholie zonder angst. Wij krijgen 
dan voor de afzonderlijke proeven de volgende waarden : 

llfolanchnl i,, 

Normalen 

� (]) 
(]) 0 co _.., � rn 

.§. 
0 

é-; 

33.3 0/o 58 3 0/o 75 % 83 3 O/o 9 1 .5 O/o 41.5 U/u 58.d 0/o 83.3 0/o 5.3 

70 0/o 80 0/o 83,3 % 90 % DG.7 11/'f 6,7 0/o ï0 0/o 100 0/o 6.7 

Ook nu nog zien wij dus een niet geringe vermindering en wel zijn 
deze tests in positiviteit gedaald 

G.? 
6� 

5 3 
X 100 - 21 0/o 

Dus deze afname is sterker dan die bij de neurosen. 

Ook de fantasie is bij melancholie afgenomen, doch in geringere mate. 
dan de afname van de intellectueele tests. De fantasie geeft dus bij 
melancholie een beter beeld omtrent de intelligentie dan de eigenlijke 
inlellectueele tests. De oorzaak zal wel daarin zitten, dat de vertoonde 
plaatseries minder van het associatievermogen eischen, dan de opge
stelde 8 intelligentie-proeven ; de remming kan bij de plaatseries, die-
11ende \'Oor fantasie-onderzoek, minder haar invloed doen gelden ; er 
blijkt meteen dus uit, van weÎk groot belang het fantasie-onderzoek, 
volgens onze gehruikte methode, mee is voor het bepalen van het 
intellect. Zooals wij zagen, konden de normalen van de vertoonde platen 
gemiddeld 50,4 % goed aangeven, dit bleek bij mijn onderzochte 21 me
lancholici het geval te zijn met 41,7 %, waaruit we dus de daling dui
delijk zien. Voor een juiste beoordeeling gaan wij weer de 12 melan
c-holie-pat. nemen, waarbij geen angst op den voorgrond is getreden en 
die beneden 50 jaar zijn ; wij vinden dan een gemiddeld procentgetal 
goed aangegeven platen van 45 %. Ook bij deze 12 pat. zien wij der
halve ee,n Yermindering in fantasiewerkzaamheid, wat à priori ook al 
wel was te verwachten door de remming, die immers alle associaties 
zal belemmeren, en dus ook een remmenden invloed op de fantasie-werk
zaamheid zal moeten uitoefenen, daar, zooals wij reeds hebben bespro
ken, het associatievermogen een zeer groote rol speelt bij de fantasie. 
De fantasie-werkzaamheid bij deze 12 patiënten is dus gemiddeld gedaald 

50.�0.4 45 X 100 - 1 1  0/o· 
Wij zien derhalve direct, dat deze afname veel geringer is dan bij de 



43 
eigenlijke intellectueele tests, zooals ik reeds heh opgemerkt ; daar 
bedroeg immers de vermindering niet minder dan 21 %.  

Gaan wij nu de uitkomsten der afzonderlijke plaatseries weer in een 
tabel rangschikken, ter Yerkrijgiug van een goed overzicht, waaruit dan 
onmiddellijk het bovenstaande is af te lezen : 
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Uit deze tabel zien wij . ook, dat alle plaatseries afzonderlijk, behalve 
vogel, een vermindering in het aantal goed beantwoorde platen ·gaven. 

Ik heb daarna ook nog nagegaan, of ook hier bij deze 21 pat. de 
correlatie tusschen intellect en fantasie weer aan den dag trad. Met de 
viervelclen-methode bleek dit ook inderdaad weer zeer duidelijk het 
geval te zijn. Het volgende i;chema toont het ons : 

InteJligentieproeven. 

) 3.8 < 3.8 

> 41.7 7 l33,3 %) 3 10 (47.6 0/o) 
Plmntasieproe\·en 

< 41.7 4 7 11 , 

1 1  {52.4 %) 10 21 

Dus in 33,3 % vielen tie positieve antwoorden samen ; zonder samen
hang zou dit zijn geweest 

47.G X 52.4 _ 24 g UI 
100 - . 111' 

zooclat D = 8.4 Ufo ; rleze clifferentiewaartle is weer grootc1· t1an de gruutsle 
w. f. (van 33.3 1/ul, zootlat de correlatie tnsschen iutellect en fantasie ook 
hier weer is aangetoond. 

Na de resultaten, verkregen met de plaatseries van Wiersma, be
sproken te hebben, gaan wij thans na, wat uit de woordassociatie-proef 
bij de melancholie valt te concludeeren. Ook hier blijkt een minder 
presteeren door de melancholici dan door de normalen ; dit was bij 
voorbaat reeds te verwachten door de remming. Toch is de afname van 
de hier onderzochte psychische functie {associatie-vermogen) niet zoo 
heel sterk, vooral als weer de jeugdige, niet angstige pat. alleen wor
den beschouwd. Al de 21 melancholici samen gaven een gemiddeld 
procent getal goede antwoorden van 64,8 %, bij de 12 meer zuivere, niet 
gecompliceerde melancholie-pat. was dit 74 %, waaruit dus blijkt, dat 
bij hen slechts een geringe vermindering van het associatie-vermogen 
aanwezig is, immers de waarde is gedaald van 77,2 % tot 74 %, dus pro
centsgewijze uitgedrukt, bedraagt deze slechts 

n;;; 74 X 100 = 4.2 Ofo. 
Het associatievermogen is bij deze onderzochten dus blijkbaar nog min
der in waarde afgenomen dan de fantasie. Vl el is het aantal proefper
sonen (12) misschien wat te klein, om te diepgaande conclusies uit deze 
cijfers te mogen trekken, maar toch valt er uit te constateeren, dat 
deze, met dit experiment onderzochte, psychische functie bij de melan
cholie slechts weinig is gestoord ; vooral is deze stoornis gering in 
vergelijking met die, welke wij vinden bij de verschillende demente 
psychosen, zooals nog nader zal worden besproken. 

De uitslag van de woordassociatie-proef hij deze psychische afwijking 
is hieronder in een tabel overzichtelijk samengevat : 



1 Melancholie 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
,, 
" 
n 
n 
n 
,, 
� 
" 
� 
" 
n 
" 
" 

Al1e 21 Melancholici 
Alleen de 12 

uitgezochten 
Normalen 

(50 jaar) 
(60 jaar) 

-1 , 1 '- 1 · :.  1 -,1 1 UJ ;:: � C. a, Q) 0 r:: � �- • = '"C � ,..,;» c,) Q.) "'"' t.n � o � � "-' ..<: 'f- l o ;...  � o l ;:l :o I G) ;.::; ..,....,, 0 1 0 -� "' 0 R,, :,... f' ::: o · · E Cl) - ..., cll .-- ..-
"' :. � 1 1 

� l ,_, l fij
l

+> 

..= fi3 ö � 
c;J I G) s::: cll 
.;j• N 

� 1 1 2  � I =� .8 Q) l 'Ö bil ::: 
0 0 :,.. 1 -<: 

..... 
,:: ;.., � 1 � , �

al 
Cl) 1= � � �  g; j .,... ..... 0 O ;, � - 2  -+-=I Q' 

p. 

-· r�- ,  + 1 _- -� + , - , + 1 -+ 1' - , + 1 + 1 + + + + + + +-. =-� + '

1 

+ + + 0/o 
- + - - - + - ' + + + - + - - + + + + + + - + + + - 0/o 
+ +

1
- + - - - 1 �  + + -

,
+ + - + - + + + + - + · + + - % 

+ j + + - - 1 - - + + + - + - + + + + + � - - + j + + + % 
� j�� , - - + - -

,
- - + + + - + - - + - + + + 1 - - + + + - % 

� �� - + - - - - 1 � + + I + -
1
+ - - + - + + + - + + • + + % 

+ + + + + - 1 - + + + - + - +\ +. + .+ + + - + - 1 + + 0/o 
� �rj j + + + I + + 1 - l + 1 + + + - ,

+ - - + - + + + - - + , + + + 0/o 
+ + - + - - - + + + + + - + + - + + + - + + + + 0/o 
- + - - - - -

1
+ + +

I - + + - - - + + + + - +
j

+ - - 0/o {58 jaar) 
(angstig) 
(angstig) 

- + - - + - - - + + - + + - + - + + + - - - - + 0/o 

= I ! + 1 � + I + = � , : !
1
= ! + + ! = ! 1 ! ! � = � + ! = : 

+ + + - + l -
1

- + + + - + + + + - + l + + + - + · + + 0/o 
+ + - - +

1
+ - + I + + - + + + + + + ! + + + ·

,
+ + + + + 0/o 

+ + +
1
+ + +

,
- + + + - + + - + - + + + + - + + + 0/o 

+ + + - - - - - + - + + + - + + + + + + + + + + 0/o 
+ + + - - - + + +

I

+ - + + + + - + + + + - + + + 0/o 
t66 jaar) 1 + + - - + - 1 - + + + - + - - + - + + · + + - - + + 0/o 

+ + + - + + + + + + + + + + + + + + + +. + + + + + 0/o 
+ 1 + - - - -

, 
- + + 1 + - - - + + - + + 

1
- - - + + + - ffl 0/o 

61.9 95.2 52.4 28.6 42.9, 28.6 14.3 80.9
, 
100 1 90.5 19 95.2 52.4 47.6 !)5.2 33.3 100 100 95.2 52.4 33.3 80.9 90.5 95.2 33. .8 0/o 

83.4, 100 1 75 1 3.3.3
1
50 1 41.71 25 91.7

1

100 83.4 33.3 91.7, 66.7
, 
83.4

, 
100

1
50 . 1 100

1
100

1
91.7

1
58.4

1
50 

1
91.7

1
100 1 100 1 50 �4 °to 

90 100 86.7 40 53 3 60 J 5.3,3 96.7 100 96.7 33.3 93.3 76.7 90 93.3 56.7 100 90 90 40 50 86.7 100 96.7 66.7177.2 0/o 



46 

De substantieven met een hoog procent-getal bij normalen hadden 
dus ook weer hij de onclerzochl-e melancholici een hooge waarde. 

Wat de aanstrepingsproef tot onderzoek van de opmerkzaamheid aan
gaat, te verwa11hten was door de remming, dat de tijd, noodig voor het 
uitvoeren van. de opdracht, aanzienlijk langer zou zijn dan het geval was 
bij de normale personen. Op duidelijke wijze bleek dit ; terwijl de ge
middelde tijd voor de onderzochte militairen 186,4 sec. was, bleek dit 
voor de 21 melancholische pat. gemiddeld 291 sec. te bedragen. Ook bij 
de schifting bleek het gemiddelde bij de 12 pat. nog 221 sec. te zijn. Ook 
dan dus nog een vrij duidelijke verlangzaming van het verrichte. Wij 
zien er ook weer uit, dat vooral de oudere en Ue angstige melancholici 
een slef'ht prestatie-vermogen, ook op dit gebied, toonen. Behalve den 
henoocligclen tijd heb ik ook het gemiddelde aantal fouten berekend en 
wel weer zoowel van alle 21 pat. als van de 12 uitgezochte proefper
sonen. Dit aantal was 1 4  resp. 9,8. De oude en angstige melancholie-pat. 
geven dus ook hier het laagste cijfer, maar ook de anderen maken dui
delijk meer fouten clan normale proefpersonen (4.4). 

Berekenen wij ook weer met welk percentage de tijd is toegenomen 
ten opzichte van de normalen, clan blijkt dit te bedragen voor al de 21 

. �l - 1� pat. samen gemiddeld 187 X 100 = 55 % en voor cle 1 2  1 1 1 tgekozen . 

incli\-idncn 221 - 187 X 100 = 18 u; . 187 ° 

Behalve den invloed van de remming op de tot nog to" besproken 
psychische functies zal deze faetor ook zijn belemmerenden invloed 
moeten uitoefenen op de reproductie en de recognitie. Bij de melan
cholie doet de remming zich immers gelden op alle psychische functies 
en zal door deze stoornis ook het vastleggen van waarnemingen in het 
bewustzijn, om daarna weer gereproduceerd of herkend te worden, ook 
moeten worden bemoeilijkt ; het gevolg daarvan zal dus zijn, dat me
lancholici, ook wat betreft deze functies, minder zullen moeten pres
teeren dan normalen. Dit blijkt ook weer duidelijk bij mijn geremde 
proefpersonen. De 21 melancholie-patiënten gaven gemiddeld 37,3 % 
goed aan van de vertoonde 3 x 5 en na een pauze van 1 minuut gere
produceerde getallen. Bij de normalen was dit 58,4 %, zooclat men hier 
wel mag spreken van een aanzienlijke afname ; deze bedraagt blijkbaar 
. 58.4 - 37.3X lüü 36 ,, immers niet minder dan 5t:l.4 - 0,o Ook de recognitie is 
eveneens vrij erg verminderd, het, het herkenningsvermogen bepalen
de, getal was immers gedaald van 79,8 % tot 63,7 %, zoodat men hier 

. . f 79.8 - 63.7 X 100 20 / met een vermmdermg te doen hee t van 79_8 = · 
0 o. 

Bepalen wij de ove1·eenkomstige waarden voor reproductie en recog
nitie met de erbij behoorende afnames in vergelijking met de normalen 
van de 12 jongere, niet angstige melancholici, clan blijkt het getal, dat 
de recognitie bepaalt, te zijn 38,2 % en is er dus een stoornis van deze 



47 

· :fnuctie van 58·4 
;}8·2 X 100 = 34 Ofo. Voor het herkenningS\'Cl'lllOgen bleek 

het getal te zijn 70.5 %, zoodat wij hier slechts een daling vinden van 
79.8 - 70.5 X 100 _ 1 9 01 79.8 - - O• 

De reproductie blijkt dus aanzienlijk te zijn gestoord, terwijl dit in -veel 
mindei:e mate het geval is met de recognitie. De oorzaak van dit verschil 
zal wel zitten in het gemakkelijker kunnen herkennen van waarnemin
gen dan het uit het hoofd reproduceeren er van ; de remming kan daar
door moeilijker haar invloed doen gelden op de recognitie. 

Gaan wij nu al de verrichte proeven bij onze melancholie-pat. met de 
resultaten, die wij er uit hebben gevonden, ten slotte nog eens samen
vatten, dan is ons dus gebleken, dat al de onderzochte psrchischr func
ties een stoornis hebben ondervonden ; dat deze overal het ergst was 
bij de öude en angstige pat. zoodat wij deze bij een zuivere beoordee
ling van de melam:holie buiten beschouwing moeten laten ; dat cle 
stoornis van al de onderzochte functies te verklaren is door de rem
ming, die bij geen enkelen melancholicus ontbreekt, dat de fantasie -
en woord-associatie-proeven betrekkelijk geringe stoornissen opleveren, 
zoodat deze proeven van groot belang geacht moeten worden bij het 
onderzoek naar de intelligentie, daar beide soorten van experimenten, 
zooals wij in hoofdstuk III hebben gezien, sterk correlaat zijn met het 
intellect. 



C. De proeven bij manie. 

Het is mij gelukt, de proefnemingen bij 5 lijders aan manie te verrich
ten. Het is duidelijk, dat dit aantal veel te klein is, om uit de uitkom
sten van deze onderzoekingen betrouwbare resultaten te kunnen trek
ken. Toch kunnen wij ook hier eenige opmerkingen maken, die geheel 
overeenstemmen met onze verwachtingen, het typische ziektebeeld van 
de manie kennende. Vooraf gaan eerst weer de ziektegeschiedenissen 
van de patiënten. 

P11t. 1. R. G. T.-K. Huisvrouw, sn jnnr. 
A. Moeder is zenuwnchtig, een brner is 110tntor, een oom heeft suicidium gc11leegd. 

L. S. afgeloopen, kon goed leeren, do.,rna thuis, veryolgens getrouwd met een lnndbouwer. 
V6,,r 8 jnnr is pat. op�euomeu geweest in de kliniek vuor mnnie. Nn een galsteen-

operatie \\ erd zij na 3 janr opnieuw vroolijk en opgewouden. 
S. P. Gedachtenvlucht, geiêxnlteerd, bewegelijk, afleidhnnr, soms toorunfl'ect. Goed georiëntt.erd. 
D. Manie. 

Pat. 2. L • .B. fondnrbeider, 2!l jaar. 
A. Geen hereditaire momenten. 

L. S. bezocht, kon goed meekomen, d.inrua laD<lnrbeider geworden ; in militairen dienst 
geweest, 1s afgekeurd wegens een zenuwziekte. Op 17-jnrigen leeftijd ook psychisch 
abnonnaal geweest, destijds ver11leegd in Zuidlaren, was toen vroolijk en opgewekt (mnme?), 
danrnn elk jaar een poosje drnk. V,,,,r 10 weken werd pat. weer druk, verwaarloosde het. 
werk, nu en d11n toorm,ffect. 

S. P. Grootheidswnandenkbeelden, gednchtenvlD<·ht;, opgewekt, nfleidb:mr, gehengen goed. 
D. Manie. 

Pat. 3. J. G. Verlakker, 58 jaar, ongehuwd. 
A. Een zuster is 2 maal krankzinnig geweest, 2 broers zijn potator. · 

Van ó-12 janr L. S. , kon goed leeren, daarna in het s<'hildersvak, vervolgens gedurende 
2-a janr vrijwilliger bij de Veld-Artillerie. .Een lmlf janr in de gevangenis geweest 
wegens het plegen vnn onzedelijke handelingen met een jongentje. V,,ór :1 mannden werd 
1�•t. dnik en opgewonden, krePg grootheidswa,nulcnkheeld,u, wertl lustig op slmnt, tntdnt 
de politie hem nanr de kliniek bracht. 

S. P. Pat. sterk geiixaltcerd, eu1,horie, gedachtenvlucht, irrootheidsideeën, br.wegingsdr:mg. m,-1kt 
met iedereen ruzie, georiënteerd, niet dement, tuornafl'ectru. 

D. Mame. 

l'nt. 4. J. K., zonder beroep, ongehuwde vrouw, 33 jNlr. 
A .  Omlers waren neef en nicht, ouders ,·an vader beiden snicidium gepleegd. 

ÛJl L. S. geweest, kun goed meekomen, daarna akte nuttige lmndwerken gehaald, toen 
thuis in de huishouding. Nndat hnnr zuster, waarmede 1,at. samenwoonde, zich verloof,! 
hnd, werd pat. eerst stil, vervolgens druk en opgewonden, werd verward. 

S. l'. Pat. is ze·er druk, nfleidbnnr, gc·i'xnlteerd, be1n•gingsdrnug, gedachtenvlucht, geen hnll11ci1mt.ie.s. 
D. M:mie. 

!'at. 6. M. B., 16 j1mr, winkelbediende. 
A. Moeder wat nerveus, grootmoeder 1111 partus wat abnormaal geweest, een broertje is ge

storven aan stnipeu. 
Van 5-14- janr L. S., kou niet heel goed meekomen, <l1mrnn winkelbediende geworden. 
V,,,,r l½ jaar 14 dngeu eeu 1umvul van manie gelm1l, vuor een half janr opnieuw zoo'n 
lichte aanval. Voor 4- w eken nogmaals druk geworden. 

S. I'. Geëxalteerd, geduchtrnvlucht, tnornufl'eeten, grootheidswnnudenkb1•eldcn, bewegingsdrang, 
afleidbaar, hallnriuntirs, geen echnbewegiugen, niet nutistisrh, niet kutnleptiS<•l c .  

D. Manie. 

Zooals bij de melancholie de remming van grooten invloed bleek te 
zijn op de uitkomsten van de proeven, zoo zal ook bij de manie de ge
dachtenvlucht haar stempel moeten drukken op den uitslag. Door dit 
primaire symptoom bij deze psychose znl men in verschillend opzicht 
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door het wegvallen der critiek meer fouten in de antwoorden verwach
ten. De bewegingsdrang zal aanleiding moeten geven tot een meer en 
veelvuldiger antwoorden dan dit bij normalen het geval was. Het intel
lect is bij de maniaci normaal, zoodat de intelligentie-proeven een vrij 
normaal beeld zullen moeten opleveren, want voor een stoornis, zoo
als die bij de melancholie door de remming en bij de hysterie door het 
vernauwde bewustzijn aanwezig is, bestaat hier geen reden ; alleen zou 
de afleidbaarheid, het moeilijker fixeeren van het bewustzijn op het 
oplossen van een probleem, misschien een vermindering in het aantal 
goede antwoorden kunnen doen tot stand komen ; toch bleek dit mo
ment voor mijn 5 pat. slechts van zeer weinig invloed te zijn, want zij 
gaven een bijnll normaal procentgetal goede antwoorden bij deze tests. 
Hieronder volgt de tabel, die ons dit laat zien : 

legpr. legpr. Spuit- jongen man m. konijn- leeuw· totaal 
paard hond flesch jager op stoel paard leeuw baan 

1 
l manie + - - + + - + + 6 

2 

3 

4 

5 

n - - + + + + + + 6 

n + + + + + + + + 8 

n - + + + + + + + 7 

n - - + + + + + - 5 -
6.2 

De intelligentie-proeven gaven dus bijna een normaal beeld ; de 
6.7 - 6 2 stoornis was gering, slechts 7-_7-- X 100 = 7 0/o. 

Ook de fantasie-proeven gaven niets van eenige afname te aanschou
wen ; gemiddeld bereikten de 6 proefpersonen zelfs een hooge waarde; 
wel is, zooals reeds werd opgemerkt, het aantal pat. te klein, om uit 
dit resultaat te mogen besluiten, dat wij bij manie met een verhoogde 
fantasie te doen zouden hebben ; toch wordt bij de manie deze functie 
als bewegelijk aangenomen, wat door het vlugge associeeren alleszins 
plausibel is. Door de gedachtenvlucht krijgen wij omgekeerd meer 
kans op foutieve associaties wat ook uit de proeven duidelijk blijkt ; 
bij mijn onderzochten werden meer verkeerde antwoorden opgegeven, 
dan bij den gemiddelden normale. Bij de onderzochte maniaci is het 
procentgetal foutieve antwoorden meer dan 3 maal zoo groot, dan het 
getal, dat de gevallen bepaalt, waarin het antwoord werd schuldig ge
bleven. Bij de militairen waren deze respectievelijke procent ,getallen 
vrijwel gelijk. De resultaten verkregen met de plaatseries zijn weer in 
een tabel samengevat : 
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paard vogel kat fiets kerk 
..... ..... ..... ..... 

� 
totaal 0/o goed 

'cl -� .µ 'cl Cl) .µ 'cl Cl) ..., 'cl <1) .µ 'cl 
.µ <1) <1) '.;:::I <1) "' :;3 Ql <1) :;3 Cl) <1) .µ 
:=s ·a 0 :=s ·a 0 :=s ·a 0 :=s ·a 0 :=s ·;::; bi) .8 bD .2 bD .8 bD .8 bD .2 

1 manie 6 - - 3 3 - 3 2 1 3 3 - 2 2 2 56 7 0/o 

2 

3 

4 

5 

n 6 - - 6 - - 3 1 

n 6 - - 2 1 3 3 2 

n 5 1 - 2 4 - 3 1 

n 4 2 - 2 1 3 2 2 

2 3 3 -

1 3 1 2 

2 2 3 1 

2 3 2 1 

5 1 -
2 4- -
2 4 -
2 4 -

76. 7 0/o 

53.3 0/o 

46.7 0/o 

43.3 0/o 
55 Ofo manie 

l o0.4 0/o no1 malen 
De woordassociatie-proef gaf bij alle 5 onderzochten een lage waarde 

aan ; geen der 5 pat. kon het normale gemiddelde van 77,2 % bereiken. 
Waarschijnlijk heeft de gedachtenvlucht hier haar invloed doen gelden. 
De afname in goede antwoorden is ten goede gekomen aan de foutieve, 
zoodat er niet in een grooter percentage geen antwoord werd gegeven, 
maar dikwijls werd toch geantwoord al was dit dan ook verkeerd ; dit 
komt dus weer geheel overeen met het juist verwachte door de bewe
gingsdrang._ 

- + + - - - - - + + - + - - + - + + + - - + - + - 44 O/o52 0J4 0/o 

+ + + - - - + 
·-

+ + - + 
+ 

+ + -
+ 

+ 
+ 

+ + + + 
+ 

+ 
7
6 0/o 24 0/o

l 
-

+ + + - + - - + + - - + + + + - + - + - + + + + - 64 0/o 28 0/o,8 0/o 

+ + + - - - + - + + - + - + + + + + + - + - + + + 6S 0/o 32 0/o -

5 + + + + - - - + + + - + + - + - + + - - - + - -1 + eo %j40 0/o -

manie 62.4 0/o 35.2 o;o!2.4 0/o 

normalen 77.2 0/o 17. 2 015.6 0/o 

De stoornis bedroeg dus bij deze 5 pat. gemiddeld 
77.2 7-;_2 

62 4 X 10a = 19 0/o. 

Wat de opmerkzaamheidsproef betreft, gemiddeld gaven de 5 mani
aci niet een karteren tijdsduur aan, integendeel de tijd was wat langer 
dan normaal ; hieruit is dus de bewegingsdrang, het vlugger assoc�-



61 

eeren niet te zien ; de gemiddelde tijd was 205 secunden. Wel maakten 
deze pat. meer fouten, een van hen zelfs 18, een aantal, dat door geen 
enkele van de normalen bereikt werd ; gemiddeld werden er 7,8 fouten 
gemaakt. Uit de gemaakte fouten is dus weer duidelijk de verminderde 
opmerkzaamheid bij manie te zien. 

Zooals door de gedachtenvlucht te verwachten was, waardoor een 
moeilijker vastleggen van de waarnemingen in het bewustzijn zal ko
men, gaven ook reproductie- en recognitieproef een afname. De repro
ductieproef gaf 44 % goed aan (bij normalen was dit 68,4 %), de recog
nitie-proef 70,7 % (bij normalen 79,8 %). Wel blijkt ook hier weer, dat 
".!e foutieve antwoorden sterk overwegen tèn opzichte van het aantal 
gevallen, waarin het antwoord schuldig werd gebleven. Dit is weer in 
overeenstemming met de bewegingsdrang. 

Het bovenstaande samenvattende, blijkt ons dus, dat de onderzochte 
6 maniepat. de intelligentie-proeven op bijna normale wijze wisten 
op te lossen; dat de fantasie-proeven een vrij hooge waarde toonden, 
wat wellicht is toe te schrijven aan een bewegelijke fantasie ; dat de 
woordassociatie-proef door de gedachtenvlucht een stoornis vertoont ; 
dat de aanstrepingsproef van Wiersma door de gemaakte fouten een 
stoornis in de opmerkzaamheid aanwijst en, dat ook reproductie en re
cognitie wat zijn afgenomen door de overwegende gedachtenvlucht. 
Deze stoornissen in de verschillende functies zijn niet alle, zooals is 
geschied bij andere psychosen (neurosen, melancholie) in procentge
tallen uitgedrukt, omdat het aantal onderzochten te klein was om te 
veel waarde aan een dergelijk getal te mogen hechten. 



D. De proeven bij psychopathen .  

De psychologisch<> experimenten werden verricht bij 4 lijders aan 
psychopathie. Een van hen had reeds een leeftijd van 70 jaar bereikt 
en bijgevolg zullen de intellectueele tests bij hem daarom ook allicht 
van minder waarde zijn ; deze proefpersoon bleef ook ver beneden 'het 
normale gemiddelde, trouwens ook de andere proeven gaven hij hem 
over het algemeen een laag getal. 

Vooraf gaan weer de verkorte ziekte-geschiedenissen : 

Pat. 1 .  M. K. S. Meisje van 12 jaar, zonder beroep. 
A. Een broer is nchterlijk, grootvader van moeders kant wns potator. 

3-6 jaar bewaarschool, daarna tot heden op L. S. Kno vrij goed meel.omen. Pat. blijft 
na schooltijd vaak wat rondzwerven en wordt dan 's nachts door de politie thuisgebracht. 
Dikwij ls ook geld uit de kast weggenomen om er snoeperij voor t• koopen, liegt dikwÎ)ls, 
mnk ongehoorzaam, is zeer druk en bewegelijk, erg prikkelbnar, geen sexueele ai wijkingen, 
goed geheugen. 

S. P, Pat. is druk, onrustig, ook soms gezichtshallucinaties, vaak angstig, sterk lengenachtig, 
niet dement. 

D. Psychopathie. 

Pat. 2. J. B. 70 jaar, gepensionneerd ambtenaar. 
A. Moeder heeft aan toevallen geleden, een zuster is erg zenuwnchtig, ooms zijn wat wvreemd", 

een neef is potator. 
5-12 jaar L. S., dnarna op 17-jarigen leeftijd als volontnir naar de griffie, op GO-jarigen 
leeftijd gepensionneerd. Pat. is altijd onbetrouwbaar geweest, nam allerlei kleinigheden 
weg, werd er thuis niet voor gestrntt ; ook verkwistend, leende dikwijls geld, ook dikwijls 
dronken, kwam raak met de politie in aanraking, erg egoistiseh, ging in een duur res
taurant eten en familie thuis honger laten lijdeu, kocht dure kleeren, heeft sexueele 
handelingen met zijn zoon gepleegd, tweemaal poging tot suicidium gedaan. 

S. P. Geen degeneratieteekenen, pat. is sterk ptaatziek, ook in de kliniek probeert hij weer te 
leenen, pat. is zeer beleefd. 

D. Peychopathie. 
V.  Pat. wordt onder cumtee!e gesteld en ontslagen. 

Pat. 
A. 

S. P. 

D. 

S. J. A. v. d. A. 14 jaar, zonder beroep. 
Vader potator geweest, een broer is epilepticus, een neef ia imbec,l. 
Pat. is altijd zenuwnchtig geweest, kon op school niet meekomen, geheugen slecht, nn 
de school bij een schoenmaker gekomen. Pat. is zeer druk en bewegelijk. Bij zij n patroon 
stal pat. geld ; hij ve,telt ook vroeger thnis he'rhaaldelijk geld weggenomen te hebben. 
Ooren staan ver van het hoofd af, hooge peesreflexen, pat. is wnt nerveus, soms wat 
driftig. Binet - Simon 10 jaar goed, 12 jaar 50 pct. goed. 
Psychopathie. 

Pnt. 4. J. G. S. 87 jaar, schildersknecht. 
A .  Geen bekende hereditni,e momenten. Een 11aar jaar op  school i:eweest, na  schooljaren in 

het schildersvak, heelt een scluldersdiploma. Bij tegenspoed is pat. een periodieke potntor, 
ook dnn in zoo'n tijd zwerft hij rond, ·is voor landlooperij in de gevangenis geweest. 
Vóór 8 dagen heeft pat. een toeval geh•1d, wns toen woe,t, kroop op den grond rond, 
daaroa amnesie, den volgenden morgen weer te veel gedronken. 3 mnnl suicidium gepoogd. 

S. P. Pat. verfoeit eigeolij k den alcohol, wil graag van zijn periodieke drankzucht af, heeft 
nenrastheni•che �lachten. Geen dementie. 

D. Psychopathie. 

In overeenstemming met onze wetenschap, dat bij het ziektebeeld der 
zuivere psychopathie het intellect normaal moet zijn, gaven de lijders 
behalve de 70-jarige, wat de intelligentie-tests betreft, ook normale 
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waarden ; zelfs waren deze 3 proefpersonen boven het normale gemid
delde, zoodat dan ook van een dementie geen sprake kan zijn. 

� 'O  :...; ,c,  ..!, ..c:l  "" i:: äl  s 'E � !!::  � i:: P. .... P< A  -� c:, Cl) 
Cl) 0 

::::;, :::i  blJ ca ::J rn bD bi).µ 
A ca :::i <tl totaal blJ o  S:::: rn A <D <D ca CD cd � ..c:l  ç,. Cl) ca ca ca 0 Cl) 

� ..c:l  - p. rn ,;::::  . ..., 0 
P. s P. ,!,4 .-. ..., 0 

1 psychopathie + - + + + + + + 7 

2 

4 

n - - - + + - - - 2 
(70 jaar) 
n + - + + + + + + 7 

n + + + + ;- + + + 8 

Alleen de 70-jarige psychopaath bleef dus beneden het normale ge
middelde van 6,7 proeven, bij de andere 3 proefpersonen bleek aldus 
geen spoor van intelligentie-stoornis. 

Wat de fantasie-proeven aangaat, 3 van de 4 pat. bleven beneden het 
normale gemiddelde, voor den 70-jarigen is dit door afname van intelli
gentie duidelijk, voor de 2 anderen is dit moeilijker te verklaren ; even
wel is toch het aantal proefpersonen te klein, oro. hier eenige conclusies 
uit te mogen trekken ; in overeenstemming met het normale intellect 
zou ook de fantasie zonder grove stoornissen verwacht mogen worden. 
De volgende tabel doet ons de uitkomsten met de plaatserie-proef zien : 

paard vogel kat fiets kerk 
..... ..... ..... 'E, a:i 

totaal goed 
"C Q) .µ "C Cl) .µ "C Q) .µ "C .µ "C .µ 
Cl) '.G Cl) Cl) :;:. <D Cl) :;:. Q) Cl) :;::l Q) Cl) :;:. Cl) 

:::i '8 0 ::::i ·s 0 :::i 'i:i 0 :::i i= 0 ::::i 'i:: bi) s bi) .8 ClC ,2 bi) ,8 bi) ,8 

5 1 - 1 5 - 1 4 1 2 3 1 4 1 1 43.3 0/o 

2 (70 jaar) 6 - - 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 3 43.3 0/o 

3 

4 

3 3 - 1 2 3 - 3 3 3 - 3 3 2 -1 33.3 0/o 

5 1 - 5 1 - 3 2 1 3 2 1 2 4 - 60 0/o 

Ook de wo9rdassociatie-proef wees weer op een ongestoord intellect 
bij deze pat. ; behalve toch bij den ouden proefpersoon gaf dit expe
riment bij de andere 3 psychopathen het normale, of zelfs meer dan het 
normale gemiddelde aan. Dit is dus ook weer in overeenstemming met 
het intacte intellect. De volgende tabel toont het ons duidelijk : 
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.... 
� ...-, .... lil .... .... .... .... 0 

� 
<D (l) (l) d äi A ,_. .M s 1o 'C .... <D rn totaal rn ::f Q '"O ..., ...-, 

ril ::f c,j äi <D ..., � rn d � <D ..., rn 
c,j (l) � (l) .<:1 rn 

(l) l.1:! A (l) ..... .0 s c,j 0 <D Q � êiii c,j (l) Ol 6o ::::;, .8 <D ·- ui 0 <.> ·;:::: Ol O p. � ;..., c,j (l) 0 .M 0 0 � � ·- 0 geed d ..-< s e ...-, c,j I> ...-, Ol .0 I> � rn o A 

1 - + + + - - + + + - - + + + + + + + + - + + + + + 76 0/o 

2 (70jaar + + + - + - - + + - - + + - + - + + + - - - + + - 56 0/o 
3 
4 

+ + + + - - - +  + + - + + + + + + + + + + + + + + 84 Ofo + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + 96 0/o 
De aanstrepings-proef van Wiersma leverde bij deze proefpersonen 

het volgende op : 
Proefpersoon 1 had nooclig voor de opdracht 233 sec. en maakte 2 f. 

" 2 " n n n " 226 n " n 32 f 
n 3 n Il n " n 221 n " n 3 f. 
n 4 n n n n n 181 n n 4 f 

Behalve bij den ouden psychopaath was dus het aantal fouten bij 
geen der 3 anderen vermeerderd, hetgeen wijst op een ongestoorde 
opmerkzaamheid ; de tijd was bij 2 van hen wat verlengd, het aantal 
proefpersonen is evenwel weer te klein, om hieraan te veel waarde te 
mogen hechten. 

De reproductie- en recognitie-proef gaven ook bij 3 van de 4 proef
personen een verminderde waarde te zien ten opzichte van den gemid
delden normale ; gevonden werd n.l. het volgende : 

Reproductie-proef p. p. 1 - 40 %, 2 - 33,3 Ofo, 3 - 20 %, 4 - 73,3 Ofo. 
Recognitie-proef p. p. 1 - 60 %, 2 - 53,3 %, 3 - 53,3 %, 4 - 86,7 Ofo. 

Ofschoon dus het aantal proefpersonen, lijdende aan psychopathie 
te klein is, om aan de uitkomsten te veel waarde te mogen hechten, 
valt er toch uit te zien, in overeenstemming met het verwachte, dat de 
psychopathen eene normale intelligentie hebben ; dit bleek bij mijn 
proefpersonen duidelijk uit de intellectueele tests en uit de woordasso
ciatie-proef. 



E.  De proeven bij paranoia. 

Bij 2 lijders aan paranoia chronica heb ik de experimenten verricht. 
Hier volgen de ziektegeschiedenissen van ben. 
Pat. 1. G. F. Y., 39 jaar. handelaar. 
A. Sedert een 5-tal jaren is pat. bezig naar verschillende autoriteiten requcsten te zenden, 

heeft voor vijf jaar ook een tijdlang een 12-tal dames m huis gehad, !eelt als de groote 
heer, iieeft grootheidsideeën, ook vervolgingsideeën. liep ook met hervormingsideeën rond. 
In de jeugd winkelbedicnde geweest. 

S. P. Intellect normaal, oriëntatie goed, kijkt de overigen op de zaal minachtend aan, dissimu-
leert zijn waandenkbeelden ; hallucinaties niet dmdelijk. 

D. Paranoia. 

l'nt. 2. M. J. W., dienstmeisje, 26 jaar. 
A. Vader was potator, krankzinnig in Zuidlaren gestorven, broers en zmters zenuwachtig, 2 

ooms zijn potator. 
Van 6-13 jaar L. S., kon goed leeren, daarna eerst thuis, verrolgens dienstmeisje. V 6ór 
3 jaar ook in de kliµ1ek opgenomen geweest, •ij had toen betrekkingsideeën (meende 
aangekeken te worden), meende, dat men haar een "slecht" meisje noemde, ook vervol
gingswaan (meende, dat men in de kliniek vergif in het eten deed). Pat. is opnieuw 
opgenomen, is volgens haar wat zenuwachtig geworden. 

S. P. Enkole dwangvertchijnselen, soms wat austistisch, neiging zich te verwaarloozen, niet 
dement. 

D. Paranoia. 
V. Overgebracht naar Zuidlaren. 

Zooals bekend is, hebben de chronische paranoialijders een volmaakt 
normaal intellect en zijn vele pat., aan deze psychose lijdende, zelfs 
dikwijls zeer intelligent. Wij hebben gezien, dat ook de andere psy
chische functies, die met behulp van de genoemde experimenten zijn 
ondel'zocht, alle correlaat zijn met het intellect, vooral bleek dit het 
gernl t1: zijn met de fantasie. Uit deze correlal iP.s zouden wij dus oc,k 
willen afleiden, dat ook ue andere onderzochte psychische functies e•!n 
normaal beeld zouden moeten geven ; ook de afwijkingen bij de para
noia (waandenkbeelden, hallucinaties) geven geen reden, om die func
ties in waarde te doen dalen. Wij verwachten dus bij de paranoialijders 
in elk opzicht, wat ons onderzoek betreft, een normaal beeld te zien. Dit 
bleek, in aanmerking genomen, dat slechts 2 lijders werden onderzocht 
en dus d()or dit kleine aantal een zekere speelruimte toegestaan moet 
worden, ook inderdaad het geval te zijn. 

De volgende tabellen toonen ons weer den uitslag van de intelligen
tie-tests, de fantasie-proef en de woordassociatie-proef bij beide para
noialijders. 

..., ..., §< ..., 
A 'd @ �  .;... .,:!  s co :g � ::= i::l l �  <lJ ... ... A OÎ 
ä �  ._, A 

·- 0 Q) 
A [ê ::: ; s. gJ §i .B  J:l .... 

� .§  -� 0 Q) al .- .... 0 
ei! ei! .s b.O � P, en .:;::: o en s P, � �  ...... - - . e. 

1 + + + + + + + + 8 

2 + + + + + - + - 6 

Dus van dementie blijkt hier niets. 
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paarcl vogel kat fiets kerk 

"d ..., ..., "d ..., ..., "d ..., ..., "d ..., ..., "d ..., ..., 
0/o goecl 

Q) g Q) Q) ::, Q) Q) ::, Q) 
8 ::, Q) 8 ;::: Q) 

0 ·s 0 0 ·s 0 ,2 ·s 0 ·s 0 ·s bil ...... bil ...... bil bil 'H bil '4-< 

1 5 1 - 2 3 1 - 5 1 2 3 1 4 2 - 43.3 % 

2 4 2 - 4·  - 2 5 · 1  - 3 - 3 2 1 3 60 % 

Van een grove stoornis der fantasie-werkzaamheid blijkt aldus even
min iets. 

::; ..., ;.. .s .s áî "iil l � 
;.. ;... Ê3 = ;s � � al al 1 

� � � a:l § l ,,:; 
� gj totaal en en i:::l Q) .... 

Q) '4-< 8 -ä .2l Q.l � � N � � l bÓ :;::? _g Q) C 1 Q) · - ui N 15 
::; t;.. .s Q) 0 ::; >- ·- goed � o  s � ;.. ..., ..0 t;.. r"' � p. 

1 + + +  + - + - +I + + - + +  + + - + + + - + +  +I + + 80 % 

2 + +  + + +I + + - + - + - + - +/ + + 52 % 
Proefpersoon 2 blijft een eind beneden het normale gemiddelde. 

De opmerkzaamheidsproef werd door p.p. 1 verricht in 204,6 sec. 
waarin 2 fouten werden gemaakt, dit was bij p.p. 2 in 250 sec. zonder 
fouten. 

Het aantal fouten bleef dus beneden het gemiddelde, de tijden waren 
er wat boven. 

De reproductie-proef leverde bij p.p. 1 77,3 % goede antwoorden op, 
bij p.p. 2 46,7 %, deze laatste p.p. bleef dus wat beneden het gemiddelde. 

De recognitie-proef leverde bij p.p. 1 77,3 % goede antwoorden op, bij 
p.p. 2 66,7 %, beiden bleven dus wat beneden het gemiddelde. 



F. De proeven bij amentia. 

Twee lijderessen aan amentia werden nagegaan ; hier volgen de 
ziektegeschiedenissen. 

rat. 1. R. v. d. P. S. huisvrouw, 88 j11ar. 
A .  Geen hereditaire momenten. L.  S. beiocht, ongeregeld, kennis van lezen en schrijven 15 

gering, dienstbode geweest, gehuwd met een kermisreiiiger. Twee d11gen n11 de partus 
werd pat. druk, wild, liep nit het bed, h11llucineerde, weigerde voedsel. 

S. r. Pat. is bij binnenkomen eerst stil, wordt later druk, verw11rd, angstig, sl11at om zich heen, 
ook neJging tot suicidium, hallncineert, desoriënt11tie. 

D. Amentia. 
Pat. 2. M. P. hnisvrouw 21 jaar. 
A .  Geen hereditaire momenten. Nooit o p  school geweest, heeft thuis leeren lezen en  schrijven, 

dienstmeisje geweest. Voor S jaar is pat. een tijdlang in de w11r geweest, is plotseling 
weer beter geworden. 14 d11gen na )Jllrtus is p11t. venv11rd geraakt. 

S. P. Pat is vroolijk, gedesoriënteerd ; bewegingsdrang, verward, geëxalteerd, geheugen goed. 
D. Amenti11. 
V. Nadat p11t. n11ar huis was vertrokken, werd zij spoedig weer onrustig, verw11rd, gedachten• 

vlucht. 

Bij de amentia zal de verwardheid, die daarbij, zooals wij weten, ge
woonlijk optreedt, haar invloed op de proeven moeten doen gelden ; 
door dit symptoom immers is de proefpersoon niet in staat, zijn gedach
ten ook maar een oogenblik bij zijn opdracht te houden, behoorlijk te 
fixeeren. Het aantal onderzochte lijderessen is natuurlijk ook weer veel 
te klein, om aan de uitkomsten groote waarde te mogen toekennen ; 
toch is het ook hier van belang, om te zien, in hoeverre weer het proef
ondervindelijk onderzoek overeenstemt, wat zijn resultaten aangaat, 
met het theoretisch geconstrueerde. 

Beide pat. lijdende aan amentia konden van de intelligentietests 
slechts 4 resp. 3 goed beantwoorden, wat dus een belangrijke afname 
beteekent, en toegeschreven moet worden aan de verwardheid. 

Dit verschijnsel bleek zijn invloed in veel geringere mate te doen 
gelden op de fantasie-proeven, wat ook zeer begrijpelijk is, daar er voor 
het oplossen van deze proefnemingen een veel geringere fixatie ver
eischt wordt. Meer invloed blijkt de verwardheid te hebben op de 
woordassociatie-proef, wat ik ook al verwachtte, aangezien hier weer 
in meerdere mate een fixeeren van den gedachtengang noodzakelijk is. 

De resultaten van de besproken experimenten zijn weer op de be
kende wijze in tabelvorm gerangschikt : 

..., ...., ...... ..., 
ál 'O Q 'O . ..d s:... A <1l Cl) 'O A ::' !:; A totaal 

;:; Q � fÈ 
Q) 0 : � � � 

Cl) bD ...,  :� :::s lil � §l ..ê -� C rn Q Cl) 
i:,. Q) 0 Cl) goccl � p. Q) rn 

:;:i -� p. "' p. � .....,  � �  
.-1 .-1 C 8 

1 + - - - + - + + 4 

2 - + - - + - - + 3 

Dus hier is een aanmerkelijke stoornis. 
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paard vogel kat fiets kerk totaal 
'O ..., ..., 'O +> ...., 'O ..., ...., 'O ..., ..., 'Ö ..., ..... goed Q) ::: Q) Q) ::: Q) Q) ::: Q) Q) ::: -� Q) ::: 
0 0 ·s 0 0 ·a 0 .s Ï:: 0 0 0 0 ·a til .... til '+-< til to .... ::: til ..... 

1 5 - 1 1 1 4 3 - 3 3 1 2 1 3. 2 43.3 % 

1 5 - 1 2 - 4 3 - 3 3 - 3 2 - 4 50 0/o "  
Derhalve is hier een geringe afname. 

;:: ....,  ;.. ;.. ,.. ;.. ;.. ,.. 8 en � � §' Q) Q) 2 ::: "ai A ::.. � ...... Q) en ::: '@ � Q) 1i3 Q) en totaal m 'C -::: '1l Q) Q) A en ;::: co;: Q) s �  � ü) ö - - en 
bil Q) 'H .$ Q) ö Q) Q) ,.. Q) - .Q "' 8i :;::;, 1:0 ] co;: Q) ::: � Q) 

:.=1 0 -� N 0 A ;:: s:: ..a Q) 0 ..!,; 0 0 ;:: ;:: -� goed 55 0 VJ s Q) ..., c:l "' ,!:2 � ;:: 

1 + + - + - + - - + + - + - +- - + + - - - + + + - 52 o ,0 

2 - + - - - - - - + + - + + + + - + + +  - - + + + - 52 Ofo 

Dus hier is een belangrijke stoornis. 

Ook de opmerkzaamheids-proef wijst sterk op een daling van den 
bewustzijnsgraad, want de tijd was bij beide pat. zeer. duidelijk toege
nomen (387,2 sec. en 304,2 sec.), terwijl er ook meer fouten werden 
gemaakt (5 en 25 fouten). 

Eveneens uit de reproductie- en recognitie-proef blijkt de groote 
factor van de verwardheid (daling van bewustzijnsgraad). Beide proef
personen konden n.l. bij de reproductie-proef slechts 20 % goede ant
woorden geven, voor de recognitie-proef '"as dit 66,7 % en 73,3 %. 

Er werd, zooals wij zagen in den aanvang van dit hoofdstuk één pat. 
lijdende aan morbus Basedowi onderzocht. 

R. L., 87 jaar, ongehuwde uouw. 
A. Een broer 1s wat zenuwachtig. 

Op school is pat. 8 maal blijven zitten, kon moeilijk meekomen, daarna thuis en ging 
veel uit te werken. Vóór 15 janr werd pat. wat zwaarmoedig en kreeg dikwijls huilbuien, 
werd ook wat angstig en begon overal over te piekeren. Tevens kwamen toen hart
kloppingen, 's nachts veel zweeten. 

S. P. Pat. is wat gejaagd, iets gedeprimeerd, snelle pols (110), exophthalmus, struma, cor wat 
vergroot, symptomen van Möbius, v. Grnefe en Stellwng positief, snelle tremor aan de 
vingers, lichte sous-mnmmaire en ovnrie. Pat is wisselend van stemming en prikkelbaar. 

D. Morbos Basedowi. 

Deze proefpersoon reageerde in alle opzichten als een normaal indi
vidu, hetgeen overeenkomt met onze verwachting. Van de intelligentie
proeven werden 7 goed beantwoord, de fantasie-proef gaf 80 % goede 
antwoorden, de associatie-test 84 % , de aanstrepingsproef werd in 170,8 
sec. verricht, waarin slechts 1 fout werd gemaakt, de reproductie-proef 
leverde 60 % positieve antwoorden, en ten slotte het recognitie-experi-
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ment 93,3 % . Nergens dus eenige afname ten opzichte van het normale 
gemiddelde, integendeel overal werd dit overschreden. 

Ook 1 lijder aan lues-cerebri werd proefondervindelijk door mij nage
gaan. 
M. W ., 60 jaar, fouragehandelaar. 
A. Geen hereditaire momenten. 

Tot 12 jaar L. S., � on goed meekomen, eerst bij ouders in de boerderij, daarna zelf een 
boerderï.; gehuurd, toen caféhouder, ten slotte fournge-handelaar. Den laatsten tijd is het 
geheugen minder geworden, heeft •66r eenige weken een apoplexie gehad, waarna een 
hemiplegie, die weer beterde. V 6ór 4 weken werd pat. plotseling in de war, wou het 
bed nit, sprak wartaal, eonfabuleerde, werd achterdochtig, kreeg venolgingsideeiin, ver
armingsideeën, ook hallucinaties . 

S. P. Linker pupil niet rond, reageert niet op licht, rechter pupil reageert weinig op lict1t, 
linkerarm atrofiach met hypertilnus, Romberg positief, wat atactische gang. Pat. is ver
ward, onrustig, geheugen gestoord, confabuleert, de�oriiïntatie, dement, Waasennann 
�rooter dan 6. 

D. Lues Cerebri. 
V. Na apecifie.lce kuur sterk verbeterd, 

Ofschoon de pat. eerst een dementie vertoonde, was deze stoornis ten 
tijde van mijn onderzoek al voor een groot deel door de specifieke be
handeling teruggegaan ; in overeenstemming daarmede geven ook de 
resultaten der proeven over het algemeen slechts weinig stoornissen te 
zien. Van de intellectueele experimenten werden 5 goed beantwoord, 
de fantasie-proef leverde 66,7 % positieve waarden op, de associatie
proef 80 % , de aanstrepingsproef werd gedaan in 356 sec. met een fout, 
de reproductie-proef gaf 13,3 % goede antwoorden, de recognitie-proef 
73,3 %. Wij zien dus nog wel eenige stoornissen overgebleven, zoo blij
ven de intellectueele tests nog wat beneden het normale gemiddelde, 
blijkt de aanstrepingsproef in een Iangeren tijd gedaan te worden en 
is de reproductie nog duidelijk gestoord. 



HOOFDSTUK V. 

De proeven bij psychosen met dementie. 

A. .De proeven bij dementia praecox. 
In het vol'ige hoofdstuk zijn de verschillende niet demente psy

chosen besproken. Thans volgen de demente psychosen, om te begin
nen met de dementia praecox. Zooals werd opgegeven, zijn bij 17 pa
tiënten, lijdende aan deze zielsziekte, de proefnemingen verricht. Bij één 
van hen mislukte de reproductie-proef door de sterke mate van autis
me. Bij alle anderen werd de reeks experimenten gedaan. Het aantal 
praecox-lijders is dus v1·ij groot, wat natuurlijk de betrouwbaarheid der 
conclusies ten goede komt. Eerst volgen de ziektegeschiedenissen : 
Pat. 
A. 

S. P. 

D. 

Pat, 
À. 

S. P. 

n. 
v. 

l .  S. v. d. M., 23 jn.ar, boerenJ..necbt. 
Vader was wat zonderling, moeder een tijdlang krankzinnig geweest. 
0-13 jaar L. S. gewPest, kon matig meekomen, daarna boerenknecbt geworden, afgekeurd 
voor den militairenJ : dienst. Pat., werd voor on�eveer 3 jaar lui en onverschillig, zei 
niets meer, ,rnf geen antwoord, koppig. Sinds een half jnar zwerft J,ij nu en dan eenigc 
dagen rond, is su l ,  staart wat voor zich uit. 
Pat. is autistisch, ook wnt ongehoorzaam, �een waandenkbeelden, geen hallucinaties ; 
Bmet Simon 12 jaar goed, 15 jaar 60 °/

0 
goed. 

Dementia praecox. 

2. J. H., meisje van 21 j�nr. 
Vader is zenuwachtig , 11icht van moeder 1s krankzinnig, oom is zennwpnt. geweest. 
6-13 jaar L. S., éénmaal : blijven zitten, danrn11 thuis in de hui•houding. Het tantstc 
halve jaar is pat. wat prikkelbaar, . druk, bewegelijk, werd op een fämiliefcestJ• sterk 
opgewonden, eeuige dagen later een huilbui, daarna s11rak ze wartaal, won in h&ar nn.cht
japon de deur uit, nu  en dan negativistisch. De laatste pnnr weken is ziJ rustiger ; is 
stil, staart veel. 
Gang gemanireerd, een hebephreen lachje om den mond, katn.leptisch, het symptoom ,·an 
.zerfahrenheid" en 11Sperrnng". Pat. bemoeit zich met niemand. Ook soms impulsieve 
handelingen, nu en àan agressief 
Dementia praecox. 
Overgeplaatst naar Zuidlaren. 

Pa.t. 3. H. T., 20 jaar, rijwielreparatenr. 
A. 1.... Vader is zenuwachtig, een grootvader is krankzinnîg geweest. Oom van vader snicidinm 

gepleegd. 
6-13 jaar L, S., is tweemaal blijven zitten, dn.nrna rijwielreparateur geworden. Pat. 
kreeg voor 6 weken betrekkiugsideeën, stnarde ook veel voor zich uit, lachte veel in zich 
zelr, deed zijn werk slecht. Eens liep hij naakt de deur uit, soms verward, dan weer 
stil en in ziel, zelr gekeerd, kreeg ook hallnciunties, werd angstig. 

S. P. Sterke katalepsie, echobewegingen, nutomatische bewegingen, angstig, 1111tistisch, oriëntatie 
slecht, vervolgingsideeën, onrustig, geheugen goed ; in het bed een stereotype houding, 
loopt gemnnireerd, soms hnllncinatics, impulsier  nu en dan, ook soms onzindelijk, weimg 
dement. 

D. Dementia praecox. 

Pat. 4. K. H.; 23 jaar, landbouwer. 
A. Een broertj , is aan stuipen overleden, een zuster is achterlijk. 

5-12 jaar L. S., kon goed meekomen, daarna bij zijn vader in de boerderij ; als kind 
heelt hij stuipen gehad. Voor een jaar werd pat. plotseling ziek, lileef op bed liggen, 
beweerde te zullen sterven, werd stil, staarde veel, kreeg een stereotype houding, het 
werken ging niet. Na drie maanden ging hij weer aan het werk, maar pat. bleet stil 
en in zich zelf gekeerd ; daarna voor 5 maanden bleeJ hij opnieuw op bed liggen cu 
knapte vervolgens weer wat op, totdat voor 3 weken opnieuw een recidief kwam ; hij 
kreeg toen waandenkbeelden, begon zijn Jamilie te dreigen, kreeg ook hallucinatie•. 

S. P. Pat. is soms agressief, heelt gezichtshallucinntics, bemoeit zich weinig met de omveving, 
geen ziekte-inzicht, geheugen ongestoord, pat. spreekt veel over smcidimn, liiuet Simon 
lö janr 50 °lo goed, soms een etereotyp lachje. 

D.  Dementia praecox. 
V. Later opnieuw opgenomen en overgeplaatst naar Dcnnenoord. 



61 

Pat. 5. J. Z., 29 jnar, veeh11,ndelaar. 
A. Moeder is w11,t nervena, een neef heeft- 2 maal een psychose gehad. 

6-13 jaar L. S., kon goed meekomen, later diploma voor boekhouden gehaald; na mgere 
school eerst in een winkel, toen reiziger geworden, en vervolgenslin den veehandel bij 
zijn vader. Als kind pavor nocturnus gehad. Voor eenige maanden, n11, griep gehad te 
hebben, kreeg pat. allerlei zonderlinge gedachten, werd angstig, hypochondrisch, kreeg 
vervolgingsideeëo en hallucinaties. Sterke onanist, meende, dat meisjes van hem moesten 
lievallen (zonder reden !) 

S. P. Hooge patellairreflexen, pseudoklonus, sterke autisme, stereotyp mehje, stereotype bewc, 
gingen, kntnlepsie, perseveratie, impulsief, soms onzindelijk, loopt gemnnireerd, soms 
stuporcns ; negativisme, apathisch. 

D. Dementia praecox. 

Pat. 6. C. B., 80 jaar, ongehuwd, zonder beroep. 
A. Vader is potator, evenals een oom, een broer is zenuwachtig. 

0-12 jaar L. S., toen nog een paar jaar voortgezet onderwijs, kon goed meekomen, 
daarna kwa'll pat. op een kantoor, vervolgens in militairen dienst, het ging er niet best, 
na den dienst wat werkzaamheden thuis. Al jaren lang bemoeit pat. zich weinig met 
anderen. stil, weinig belangstelling, staart veel rnor zich uit, den l1L&tsten tijd ook 
gemanireerd gaan loopen, stereotype houding, gehoorshallucinnties, ook vcrvolgingsideeën, 
soms driftig. 

S. P. Pupillenourust wat af gen omen, weinig pupilreactie op pijnprikkels en hersenarbeid. 
Pat. heeft vervolgingsideeiin en gezichts- en gehoorshallueinntics, apathisch, autistisch, 
kataleptisch, stereotype houding in het bed, gemanireerd spreken, oriëntatie goed, geen 
ziekteinzicht, .l:linet Simon volwas\en leeftijd bijna goed. 

D. Demen1ia praecox. (Paranoides) 

Pat. 
A. 

S. P. 
D. v. 

7. J.  H., 52 jaar, ongehuwd, ex-landbouwer. 
Een grootmoeder was potatrh<, ook moeder was eenigszins aan den drank. 
6-11 jaar L. S., kon goed meekomen, is eenige maanden bij het Instructie-Bntaljon 
geweest, kon dnnrin niet vooruitkomen, toen in het landbouwvak. Voor 5 jaar begon 
pat. wat lui te worden, stelde nergens belang meer in, werd stil, kocht allerlei onnoodige 
dingen, meende verschillende berichten te krijgen van een draadloos telegrafie-toestel, dat 
hem bevelen gaf, heeft zijn fiets in het water gegooid en zijn kleeren in de W. C. 
(hallucinaties), ook vervolgin gsideeiin, 
Oriëntatie normaal, vervolgingswanndenkbeelden, hallucinaties, iets autistisch, weinig dement. 
Dementia praecox. 
Wordt overgeplaatst naar De\'enter. 

Pat. 8. W. S., ongehuwde vrouw, 87 jaar. 
A. Een nicht is idioot, een broer is potator. 

6-13 jll&r L. S., kon goed lecren, dnnrna kindermeisje, vervolgens thuis in de huis
houding. Voor ruim 2 jaar kreeg pat. gehoorshallueinaties, ook vervolgingsideeiin, werd 
wnt apnthisch. Voor anderhalf jnar werd pat. opgenomen in de kliniek, bleef er twee 
maanden, had vervolgingswanndenkbeelden en hallucinaties, dikwijls onrustig. Na ontslag 
uit de kliniek weinig verbetering, hallucinllties en wanndenkbeelden bleven, ook werd ze 
wat agressief. 

S. P. Nog altijd dezelfde gezichts- en geboorshallucinnties (ziet en hoort geesten) en wll&n· 
denkbeelden, orientatie goed, geen dementie, Bir.et Simon zonder fouten. 

D. Dementi& praecox. 
V. Overgeplaatst naar Zuidlaren. 

Pat. 0. M. P., 26 jaar, arbeider, ongehuwd. 
A. Een tante is 2 mnal krankzinnig geweest. 

5-12 jaar L S., kon goed leeren, dnnrna veenarbeider. Van 22ste jnnr af is pat. anders 
geworden, werd wispelturig, koppig, ging veel roor zirh uit staren, met een hebephreen 
lachje om den mond, werkt ook ,reinig meer, gan1v driftig, veel l1oofdpijn, Voor 2 j:iar 
gedurende 2 maanden in de kliniek opgenomen geweest; sedert weinig vooruitgang. Pat. 
is nog altijd stil, bemoeit zich weinig met andere menschen, ook gnuw achterdochtig. 

S. P. Ooren stnnn ver vnn het hoofd af, dikwijls een hebephreen lnchje om den mond, oriëutntie 
goed, geen ziekte inzicht, opmerkznnmheid sterk gestoord, weinig of niet dement, Binet 
Simon volwasdeu leeftijd bijna goed . 

.1), Dementia. praecox. 
Pn.t. 10. H. l'lf., 19 jnnr, arbeider 
A. Geen hereditaire momenten. 

5-15 jaar L. S., was wat achterlijk, kon slecht meekom en, daarna boerenarbeider. Voor 
on�eveer 5 weken wilde pnt. niet langer werken, bleef op bed liggeo, liep 's nnchts dik
wijls het huis uit, werd ook prikkelbnnr en driftig, agressief ; dikwijls zit pnt. uren voor 
zich uit te kijken, onverschillig, bemoeit zich met niemand. 
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S. P. Pat. is npathisch, nutistisch, katnleptisch ; echobewegiugen, stereotype houding, het spreken 
is gemnnireerd, nu en dnn impulsief' en agressief, oriëntatie goed, Binet Simon tot ougereer 
10 jnnr. 

D. Dementin praecox. 
V.  Nnar Denueuoord overgeplaatst. 
Pat. 1 1 .  J. K. , 88 jaar, mnchiuist. 
A. Een nicht is krnnkzinuig (dementia prnccox), een neef is potator. 

5-1 6 jnar L. S. en herhalingsonderwijs, kon vrij goed meekomen, werd dBarnn machinist. 
Sedert een paar jnar tobt pat. er over, dat hij in de wereld niet vooruit zon kunnen 
komen, is vaak driftig en opvliegend, bedreigt dikwijls zijn vader ; pat. voelt woede-aanval 
aankomen, als een bennuwd gevoel in de liorst. 

S. P. Pijuzin overnl wat afgenomen, �oed georiënteerd, associaties gnan wat l;mgznam ; pat. 
bemoeit zich weinig met anderen, geen hnllucinnties of wnaudeukbeeldeo, weinig dement, 
Biuet Simon ongeveer 12 jllllr. 

D. Dementin prnecox. 
Pnt. 12. E. v. d. H., 19 jaar, arbeider. 
A. .Een halfbroer is mm stuipen gesuceombeerd, oud-oom was krankzinnig, een hnlfzuster 

heeft toevallen, een neef' heeft po�iug tot suicidium gednan. 
6-12 jnar L. S., kou vrij goed meekomen, dnarun boerenarbeider, " einig interesse bij 
het werk. B et werken ging de laatste jaren al slechter, pnt. ging dan soms stelen om 
nan gelil te komen, werd nanr het Buis vnn Bcwnriug gebracht, was dnar woest en 
hallucineerde, toen nnar de kliniek vervoerd. Pat. st:mrt dikwijls voor zich uit en bemoeit 
zich weinig met nndere menscheu. 

S. P. Pat. heeft een psychopathisch uiterlijk, o. n. een uitspringende onderknak. Oriëntatie 
goed, wnt apathisch, vervolgiugsidecën, dikwijls druk eu opvliegend, impulsief, weinig 
dement. 

D. Dementia prnecox. 
Pat. 18. T. P. Ongehuwde vrouw, 60 jnar, zou,ler beroep. 
A. Een zusje is aan stuipen gestorven, een zuster van grootvader is psychisch abnormaal 

geweest. 
'fot 14 jaar L. S., kon niet goed meekomen, daarna bij ouders (landbouwer) thuis. Voor 
ongeveer 10 jaar begon pat. vreemd te doen, werd soms wat verward en kon bet huis
werk minder goed verrichten, staart veel voor zich uit, heeft gehoors-hallucioaties. 

S. P. Bij opname in de kliniek is pat. eerst lastig. Zij staart veel voor zich uit, bemoeit zich 
weinig met de omgeving, heeft gehoors-hallucinaties en vervolgings-ideeëu. 

D. Dementia paranoïdes. 
Pat. 14. W. M. 24· jaar, lompensorteerder. 
A. Moeder krankzinnig overleden, 2 neefs zijn potator. 

Tot 14 jaar L. S . ,  kon goed leeren, daarna is pat. lompensorteerder geworden, op 
21-jarigen leeftijd gehuwd, na anderhalf jaar officieus van zijn vrouw gescheiden, die 
met andere mannen zou gaan. Sedert 8 maanden heeft pat. bijna voortdurend last vnn 
hoofdpijn, verzuimde er voor zoo nu en dan het werk, de hatste weken vergeetachtig, 
ook stiller geworden, bemoeide zich minder met anderen. 

S. P. Pat. is wat apathisch, bemoeit zich 1veinig met de omgeving, de spraak is wat gemanireerd, 
pupillenonrust afgenomen. 

D, Dementia praecox. 
Pat. 15. M. K., 21 jaar, zonder beroe11. 
A. Moeder wat zenuwachtig, evenals grootmoeder. 

Tot 14 jaar L. S., kon goed meekomen, daarna bij moeder in de huishouding. Sedert 
het vorige jaar heeft pat. erge driftbuien gekregen, soms ook zeer stil en in zich zelf 
gekeerd. Eens schijnt zij wat verward te zijn geweest eu hallucineerde ze. Ook ver
volgiugs-ideeën gekregen, soms agressief. 

S. P. Tremor aan de handen en aan de lippen, georiënteerd, pupillen reageeren niet op pijn ; 
soms druk, hallucinaties, soms impulsief, spreekt paralogisch, autistisch. 

D .  Dementia praeco)<. 
V. Naar Zuidlaren overgeplaatst. 
Pat. 10. G. H., ongehuwde vrouw, 39 jaar. 
A. Moeder is wat achterlijk. Als kind stuipen gehad. 

6-12 jaar L. S., kon niet goed meekomen, heeft later eens bij een boer gewerkt, maar 
dMrna altijd thuis. Pat. heeft Spaausch• griep doorgemaakt, daarna deed zij vreemd, 
vnak driftig, soms verward en gedesoriënteerd, Vllllk in een schaterl11eh uitbarsten, dikwijls 
hallucinaties, ook meer vergeetachtig, begon zich te verwaarloozen. 

S. P. Pat. is dement, nutistisch, bemoeit zich nergens mee, kataleptisch, nu en dnn ecu 
hebephreen lachje, dikwijls onzindelijk. 

D. Dementia prnecox. 
V. Overgeplaatst nBar Zuidlaren. 



Pat. 17. M. O.-v. S., 31 jaar, huisvrouw. 
A. Moeder zenuwachtig. 
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Tot l 2 jaar L. S" kon meekomen, daarna dienstmeisje, vervolgens getrouwd met een 
machinist. Voor eenige jaren kreeg pat. vervolgings-ideeiln, hoorde dikwijls een vreemden 
man in huis, kreeg ook hallucinaties, meende door chloroform bedwelmd te worden door 
haar neef. 

S. P. Pat. weigerde in de kliniek eerst te eten, dacht, dat er wat in de pap was gedaan, 
meende ook, dat er hier personen in het complot zijn, ook hallucinaties. 

D. Dementia paranoïdes (paranoia?) 

Daar bij deze aandoening van het intellectueele- en gemoedsleven er 
steeds een dementie zich gaat ontwikkelen in het verloop van de ziekte, 
zullen de 8 intelligentietests bij deze proefpersonen een afname van 
het intellectueele niveau moeten aantoonen. Dit blijkt zeer duidelijk. 
Het percentage goede antwoorden bij deze proeven is aanmerkelijk 
lager, dan bij de normale personen. Het symptoom der autisme, dat 
zooals bekend dikwijls bij de praecox-lijders aanwezig is, waardoor de 
pat. als het ware versuft neerzit en moeilijk tot antwoorden is te bewe
gen, kan voor een deel de vermindering van dit percentgetal verklaren; 
toch is dit niet de eenige reden en doet de dementie als zoodanig ook 
wel degelijk haar invloed gelden ; bij pat., die niet of slechts weinig 
autistisch zijn, is er eveneens een afname van goede antwoorden ; de 
dementie uit zich dus duidelijk bij het experiment. Ik heb weer de 
intelligentie-tests bij de 17 proefpersonen met haar positieve of nega
tieve (goede of foutieve) antwoorden tot een tabel opgebouwd en daar
uit is onmiddellijk de vrij sterke afname te zien. In de tabel is ook het 
percentage goede antwoorden bij de normalen opgenomen. Ten slotte 
zien wij, dat van de 8 proeven er door de 17 lijders gemiddeld 4,2 proeven 
goed begrepen werden ; dit was bij den gemiddelden psychisch normale 
6,7 proeven, zoodat daaruit valt te constateeren, dat de afname, in per-
centen uitgedrukt, bedroeg 6·7 ;7 

4·2 X 100 = 37 %, een percentgetal, dat 
nog veel hooger is, dan het, de daling in positiviteit aangevende, getal 
bij melancholie, waar de oorzaak in afname, zooals wij zagen, alleen was 
te danken aan de remming, een symptoom, waarmede de autisme eenigs
zins is te vergelijken. De dementie drukt derhalve zeer duidelijk haar 
stempel op den uitslag van deze tests. 

(Zie tabel volgende bladzijde). 
Uit bovenstaande zien wij dus bij elke plaatproef afzonderlijk overal 

een vrij aanzienlijke daling. Wel gaat niet overal de vermindering pa
rallel en wisselt de sterkte nog al wat. 

Wat de fantasie-proeven aangaat, hier was slechts een geringe quan
titatieve stoornis aan te toonen ; de afname van goede antwoorden was 
geringer, dan ik te voren vermoedde ; immers door de sterke corre
latie tusschen intellect en fantasie mag men bij een intellectdefect ook 
duidelijke afname in fantasie verwachten. Quantitatief was dus de 
stoornis, ofschoon aantoonbaar, toch niet zoo heel groot ; bij het door
zoeken van de foutieve antwoorden, zien wij evenwel, dat er qualita
tief een grooter verschil bestaat tusschen de normalen en de lijders aan 
dementia praecox ; de verkeerde antwoorden waren n.l. bij deze psy-
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Dem. praecox 1 - - + + + - - - 3 

2 + - - - + - - + 3 

3 - - - - + - - + 2 

4 + + + + + + - + 7 

5 + - + + - + - + 5 

6 + + + + + + + + 8 

7 -- - - + - - + + 3 

8 - - + + + + + - 5 

9 + - + + + - + + 6 

10 - - - + + - + + 4 

11 - - - + + - - + 3 

12 + - + + + - + + 6 

13 + - + + + .+ - + 6 

14 - - + + + - - + 4 

15 - - - - - - + - 1 

16 - - - - - - - - -
17 - - + + + - + + 5 

Dem. praecox 41.2 0/o 11.8 0/o 58.8 % 76 5 0/o  76.5 0/o 29,4 0/o 47.1 0/o 76.5 0/o 4 2  

Normalen 70 0/o 80 0/o 83.3 0/o 90 0/o 96.7 0/o 76.7 0/o 70 0/o 100 O/c -6 7 
1 

chose veel meer onwaarschijnlijk (en zelfs dikwijls absurd) dan dit het 
geval was bij mijn normale proefpersonen ; heel dikwijls werd er aan 
een vertoonde plaat een etiket gehecht, dat in de verste verte niets 
geleek op de eigenlijke benaming en kreeg ik soms de meest onzinnige 
betitelingen te hooren ; bij de normalen leek het antwoord vrijwel altijd 
iets op het werkelijke wezen van het vertoonde voorwerp. Het verschil 
in waarde van de fantasieproef bij normalen en praecox-lijders zit dus 
meer in den aard (qualitatief), dan in de grootte ·(quantitatief), ofschoon, 
zooals gezegd, er toch ook wel een daling in de hoeveelheid goede ant
woorden valt aan te toonen. De volgende tabel demonstreert ons deze 
quantitatieve afname : 
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,..::r .... �'lij .., � "O ..., Q) ..., "O Q) ..., "O ..., 0/o goed Q) :0 -� Q) :p Q) Q) � -� :g � -� Q) :0 Q) 

5 :::: 0 g ï3 0 0 5 ·s bil bil 0 :::: bil O :::: bil 
4-f 4-f 'H 4-f 

Dem. praecox 1 6 - - 3 - 3 2 2 2 3 1 2 2 - 4  53.3 0/o 

2 4 2 - 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 46.7 0/o 

3 5 1 - 1 2 3· 1 1 4 3 1 2 3 1 2 43.3 0/o 

4 4 1 1 4 2 - 2 2 2 3 1 2 2 1 3 50 0/o 

5 5 - 1 2 1 3 2 -- 4 3 1 2 2 1 3 46.7 0/o 

6 3 3 - 6 - - 4 - 2 5 - 1 2 4 - 66.7 0/o 

7 4 2 - 1 - 5 2 2 2 2 2 2 3 1 2 40 0/o 

8 4 2 - 1 1 4 1 3 2 2 3 1 2 4 - 33.3 0/o .L 

9 6 - - 2 2 2 - 2 4 2 2 2 3 3 - 43.3 0/o 

10 4 2 - 6 - - - 6 - 3 - 3  2 2 2 50 0/o 
11 6 - - 2 - 4 1 2 3 3 - 3 2 4 - 46.7 0/o 

12 3 3 - 6 - - 2 1 3 3 1 2 2 4 - 53.3 0/o 

13 5 1 - 1 4 l 4 1 1 2 3 1 3 - 3 50 0/o 

14 3 3 - 4 2 - 1 4 1 4 - 2 2 3 1 46.7 0/o 

15 (j - - 2 3 1 2 2 2 3 2 1 1 4 1 46.7 0/o 

16 6 - - 4 2 - - 6 - 3 3 - <) ... 4 - 50 0/o 

17 4 2 - 6 - - 2 4 - 5 - 1 6 - - 76.7 0/o - - '---

Dem. praecox 4.6 3.06 1.71 3.06 2.47 49,6 0/o 

N Ol'lnalen 5 03 2,4 1.8 3.1 2.8 50.4 0/o 

Wij zien dus het quantitatief verschil gering, zelfs gaf de vogelserie 
bij de 17 onderzochten een hooger getal aan, dan bij de militairen. Ge
middeld was de geheele stoornis in grootte van de fantasie-proef 
50·\o.f9·6 X 100 = 2 0/o, dus slechts weinig. Gaan wij evenwel de proef
personen ,·olgens hun ziektegeschiedenissen afzonderlijk nauwkeurig na 
en vergelijken wij dan de gevonden waarden van de fantasie-proef, dan 
_blijkt, dat op de hooge gemiddelde waarde van deze tests vooral invloed 
wordt uitgeoefend door proefpersonen 6 en 17. P.p. 6 gaf n.l. niet min
der dan 66,7 % goede antwoorden en p.p. 17 kwam zelfs tot 76,7 %,  
dit is  dus een heel eind boven het normale gemiddelde. Uit de ziektege
schiedenissen blijkt, dat p.p. 6, volgens de proeven van Binet Simon als 
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een normale volwassene reageerde, ook bij mijn intelligentie-proeven 
werden alle proeven goed aangegeven, zoodat deze pat. geen spoor van 
dementie nog vertoonde ; hij leed aan dementia paranoides, den vorm 
van dementia praecox, zooals wij weten, die gewoonlijk ook eerst laat 
tot dementie voert. P.p. 17 wordt aangegeven als ook aan dezen vorm 
van praecox lijdende te zijn ; ook hier treedt dus de dementie weinig 
op den voorgrond ; ook deze pat. kwam tot een vrij hoog getal goede 
antwoorden bij de intelligentie-proeven (5), ofschoon toch geringer, dan 
de voorgaande proefpersoon. Uit de ziektegeschiedenis valt niet op te 
maken, hoe de schaal van Binet Simón is uitgevallen. Wel staat achter 
de diagnose nog vermeld paranoia met een vraagteeken, zoodat men 
zich dus hier niet zeker voelde, of het wel een echte dementia praecox 
was, in elk geval zal dus ook hier weinig van dementie te bespeuren 
zijn geweest. Voor een goede l1eoordeeling zullen beide p.p. dus eigen
lijk niet in onze vergelijking met normalen moeten betrokken worden, 
omdat ook juist zij hooge procent-getallen gaven, die ver boven het nor
male gemiddelde uitstaken en dus van grooten invloed zijn op het ge
middelde van de 17 onderzochten. Schakelen wij beide pat. uit, dan 
komen wij tot een gemiddelde procentgetal goede antwoorden van 
46,6 % ; ook dan is dus de afname quantitatief nog maar zeer matig, 
ofschoon toch al veel duidelijker, deze vermindering bedraagt dan 
50 \;:6·6 X 1 00 = 8 0/o. Ook nu dus blijkt de quantitatieve stoornis bij 
dementia praecox nog maar gering te zijn en in veel mindere mate, dan 
de qualitatieve afname. Wij komen later nog op dit niet verwachte terug, 
als wij de verschillende psychosen onderling gaan vergelijken. 

De woordassociatie-proef gaf een veel duidelijker stoornis aan dan de 
fantasie-proef. Gemiddeld werd daar n.l. 66,6 % van de substantieven 
beantwoord door een passend adjectief, bij de normalen was dit het 
geval in 77,2 %, zoodat er een daling is aan te toonen van 

77.;-:;_/6·6 X 100 = 14 Ofo. 
Deze vermindering is dus weer grooter dan de gevondene bij me

lancholie, zoodat dit woordassociatie-experiment ons een duidelijker 
beeld hier geeft van de intelligentieafname, dan de fantasie-proeven. 
Karakteristiek was ook weer bij deze onderzoekings-methode de vele 
onwaarschijnlijke en absurde antwoorden, die werden gegeven ; niet 
alleen de quantitatieve vermindering van positieve antwoorden is dus 
een goede waardemeter voor het onderzoek van het associatie-vermo
gen bij deze pat., maar ook de hoedanigheid der antwoorden geven 
ons mede een indruk van de stoornis dezer psychische functie. Quan
titatief geeft de volgende tabel ons de afname weer te zien : 

(Zie tabel volgende bladzijdi-). 
De, hooge waarde vertoonende, substantieven bij normalen geven ook 

weer hier een hoog percentage goede antwoorden. 

De aanstrepings-proef toont een aanmerkelijke verlenging van den 
benoodigden tijd voor het aanschrappen van de vierpunt-groep uit de 
15 regels. Terwijl deze tijd voor mijn onderzochte militairen 186,4 sec. 
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p. 

Dem. praecox 1 + + + + - + + + + + - + - + + - + - - + + + + + + 
2 + + + - + - - - + - - - + - + + + + + - + + + + -
3 - + - - - - ·- + + - - - - - - - + + + - - + - - -
4 + + + + - + - + + + + + + + + - + J + - - + + + + 
5 + + + + + - - + + + - + + - + - + + + - + + + + + 
6 + + + + + + - + + + - - + + + + + + + + + + + + + 
7 - - - - + - - + + + - + - - + - + + + - - - + + -
8 + + + - - - - - + + + - - - + - + + + - - - + + + 

9 + + + - - + - + + + + + + + + + + + - + + + + + + 
10 + + + + + - - + + + - + + + + - + + + - - + + + -
1 1  + + - - + - - + + + - + - + + + + + - - + - + + + 
12 + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + 
13 + + + + + + - + + + - + - + + + + + + + + + + - + 
14 + + + + - - - - + - - + + + + - + + + - - + + - + 
15 + + + - + - - + + + + + - + + - + - + - - + + + -
16 + - - - - - - + + - + - - - - + - + - - + + + -
17 - + + - + + + + + + + + - + - - + + + - - + + + -

raccox 82.4 88.2 76.5 47.1 58.8 41.2 17.6 76 5 100 82.4 35.3 76.5 41.2 64.7 82.4 35 3 100 82 4 82.4 29.4 47.1 82.4 94 1 82.4 58.8 
Normalen 90 100 86.7 40 53 3 60 53.3 96.7 100 96.7 33 3 93.3 76.7 90 93 3 56.7 100 90 90 40 50 86.7 100 96.7 66.7 1 0 

1 
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was, was de gemiddelde praecox-lijder eerst in staat, denzelfden arbeid 
te verrichten in 354 sec., wat dus beteekent, dat hetzelfde werk bijno 
half zoo vlug werd gedaan. Dit wijst derhalve sterk op een aanzienlijke 
vermindering van de opmerkzoamheid, wat het gevolg is van de de
mentie. De demente immers zal door de daling van het peil der intelli
gentie (wat beteekent een vermindering van bewustzijnsinhoud) moei
lijker zijn geheele aandacht kunnen bepalen bij een werk, dat zijn volle 
opmerkzaamheid vraagt. Uit de bespreking en beschrijving der ver
schillende proeven in Hoofdstuk II werd reeds de correlatie tusschen 
intellect en opmerkzaamheid aangetoond ; uit het proefschrüt van 
Poelman bleek dit in nog sterkere mate ; ook daarin was er een zekere 
parallelisme te zien tusschen den uitslag der aanstrepings-proef en de 
intelligentie der door hem onderzochte schoolkinderen, de schoolrap
portcijfers als maatstaf der intelligentie aangenomen. Wij zien dus ook 
hier bij de praecox-lijders, die een duidelijk intelligentie-defect ver
toonen, een onmiskenbare vermindering van de opmerkzaamheid, wat 
blijkt uit de sterke toename in tijd ; dus ook hier komt dit weer geheel 
overeen met het verwachte. Het aantal gemaakte fouten was gemiddeld 
evenwel slechts weinig bij de 17 lijders aan dementia praecox toegeno
men ; terwijl dit bij de normalen 4,4 was, maakten zij gemiddeld slechts 
5,4 fouten, zoodat wij dus zien, dat de nauwkeurigheid van het werk 
nog niet zoo zeer heeft geleden. Tijd en fouten goan hier derhalve vol
strekt niet evenwijdig en zal dus de nauwkeurigheid niet volmaakt 
evenredig moeten zijn met de opmerkzaamheid. 

Uit de dementie valt reeds à priori te verwachten, dat ook reproduc
tie- en recognitie-proef een verminderde waarde moeten opleveren bij 
deze psychose. Immers ook reproductie- en recognitievermogen zijn 
correlaat met het intellect. Duidelijk is dit weer gebleken bij deze 
proefpersonen. Terwijl de normalen gemiddeld 58,4 % goede antwoor
den bij de reproductie-proef wisten te geven, waren de praecox-pat. 
slechts in staat, dit te doen in 47,1 %, wat derhalve een stoornis· aanwijst 
van 58 � -/7·1 X 100 = 19 0/o, Dit beduidt dns een vrij aanzienlijke vermin
dering. Deze daling was bij de recognitie-proef van 79,8 % tot 62,4 %, 

d t h• t . . . 79.8 - 62.4 V lÜÛ 22 o,/ zoo a ier een s -oorms aanwezig was van 
79_8 "'- = ,o. 

Beide psychische functies zijn alzoo aanmerkelijk afgenomen, veel ster
ker weer, dan bij de neurosen en ook meer dan bij de melancholici, hoe
wel de remming daar een belangrijken verlagenden factor speelde. De 
dementie doet dus ook hier weer duidelijk haar invloed gelden. 

Het bovenstaande samengevat, hebben wij dus proefondervindelijk 
aangetoond, dat er bij dementia praecox duidelijk een vermindering 
van intelligentie is vast te stellen, zich uitende in een minder goed 
oplossen van de intelligentie-tests; dat ook de woordassociatie-proef, 
opmerkzaamheid, reproductie- en recognitie vrij aanzienlijk zijn vermin
derd, wat in overeenstemming is met de dementie; dat evenwel de fan
tasie-proeven quantitatief niet zoo'n grove stoornis aangeven, maar deze 
beter op qualitatieve wijze aan het licht brengen. 



B. De proeven b ij imbeci l l itas. 

Zooals wij uit de psychiatrie weten, is het op lateren leeftijd als wij 
geen duidelijke anamnese tot onze beschikking hebben, dikwijls moei
lijk, de differentieele diagnose tusschen dementia praecox en imbecil
litas vast te stellen ; wij vinden dan een duidelijke dementie, niet zoo 
sterk als bij de dementia paralytica, senilis, en epileptica, terwijl ook 
andere symptomen dikwijls wijzen op praecox. Zijn wij dan in staat, 
uit betrouwbare bron de voorgeschiedenis van den pat. machtig te wor
den, dan hooren wij, hoe de lijder reeds van zijn vroegste jeugd af 
achterlijk is geweest, zoodat wij dan in de richting van imbecillitas onze 
diagnose gaan bepalen. Alvorens de sterkere demente psychosen (para
lyse, dem. senilis, dem. epileptica) te bespreken, wat hun uitkomsten 
met mijn proeven betreft, vond ik het daarom gewenscht, na de demen
tia praecox de imbecillitas na te gaan. 

Door mij zijn de proeven gedaan bij 7 imbecillen. Niet alle 7 proef
personen waren even dement en werd als diagnose soms dan ook debili
tas opgegeven. Aangezien de verschillen van deze onderzochte pat. 
ten opzichte van normalen vrij aanzienlijk zijn bij de experimenten, stel
len deze individuen ons in staat, om tot resultaten te concludeeren, of
schoon het aantal lijders aan deze psychose niet zoo heel groot was. 

Wij overzien eerst weder de ziektegeschiedenissen : 

Pa.t. 1. D. K .• 26 jaor, koopman, ongehuwd. 
A. Vader was op ouden leeftijd dikwijls verward en hallucineerde, een paar broers zijn over

leden aan stuipen, een oom is achterlijk, een tante is in een krankzinnigen-gesticht geweest. 
ö-12 jaar L. S., rekenen ging er slecht, op een na alle klassen doorloopen, was wat 
achterlijk, daarna venter geworden. Sedert het 6de jaar heeft pat. chorioforme trekkingen 
in armen en beenen, dikwijls opvliegend en driftig, vooral als hij geplaagd wordt. Pat. 
kan moeilijk alcohol verdragen. H'Jj is het vorig jllllr ook een tijd in de kliniek opge
nomen geweest, heeft toen eens oen soor& toeval gehad. 

S. P. Pat. stoot allerlei geluiden uit, maakt constant een soort hikbeweging, trekt gezichten, 
heeft stereotype bewegingen, bemoeit zich veel met anderen, is driftig, doet aan onanie, 
is dement, Binet Simon O jaar. 

D. lmbecillitlL8. 
V. Overgeplaatst naar Zutphen.· 

Pat. 2. J. C. P. M., 15  jaar. 
A. Beide grootvaders waren potator, eon broertje is als idioot gestorven, een grootvader 

heeft suieidium gepleegd. 
Op school was pat. achterlijk, heeft weinig onderwij• genoten, werd er veel geplaagd, 
kon niet met andere kinderen meekomen, een onverzadigbaren eetlust, soms een driftbui, 
pa.t. is meest vrootijk en opgewekt. 

S. P. Microcephale schedel, geheugen gestoord, beharing spaarzaam, hoog verhemelte, oorlelletje 
afwezig, sterk& nystagmWI, stotterende sprtlàk, dementie, Binet Simon 9 jaar. 

D. Imbecilhtas. t 
Pnt. 3. H. V., 14 jllllr. 
A. Een oom wordt verpleegd in Dennenoord . 

.Als kind was pat. lang onzindelijk, 6-12 jaar L. S., 2 maal blijven zitten, daarna thuis 
gekomen, was arhterlijk. Op school zou hij eenmaal geld van de ondenrijzeres hebben 
weggenomen. Nu en dan driftbuien, soms een v erwardhe1dstoestand met hallucinaties en 
angstgevoel. 

S. P. Pat. is dikwijl• onrustig, nog al eens huilbuien, ook soms stuporeus. Goed georiënteerd. 
:Bij tijden in de kliniek een maninkaal stadium. J)ement. Binet SimQn 9 jaar, 

D. lmbecillitas. 
V. Overgeplaatst naar Loosduinen. 



l'at_ 4, W. H., 21 janr, stucadoor. 
A. Een zuster is wat abnormanl. 
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Op L. S. kon pat. niet goed meekomen, bleef vank zitten, werd danrnn stucadoor. l'nt. 
is erg prikkelbaar, onwillig, pleegde soms onzedelijke handelingen aan den openbaren 
weg, cohabiteerde ook vrouwen van 50 janr. In militairen dienst geweest, danrua alge• 
keurd. Pat. heeft lichte grootheidsideeiin, wemig belangstelling, achterdochtig, 

S. P. Pat. is druk, impulsief, bemoeit zich veel met anderen, Wdt dement. 
D. lmbeeillitas (en dementia praecox ?) 

Pat. 5 .  R. B., 61 jaar, ex-landbouwer. 
A. Een broertje is als idioot gestorven, een andere broer schijnt een paar maal aan melan

cholie te hebben geleden. 
5-14 jaar L. S., daarna bij zijn vader op de boerderij, later gaan rentenieren. Pat. is 
voor den militairen dienst wegens achterlijkheid afgekeurd. Hij is gauw driftig, in den 
laatsten tijd dit nog toegenomen, verspilt zijn geld, is gaan rondzwerven, gedachtenvlucht. 

S. P. Geen oorlelletjes, pupillen niet goed rond van vorm en ongelijk. Pat. is zeer druk, 
bewegingsdrang, gedachtenvlucht, oriëntatie vrij goed, wat dement. 

D. lmbecillitas (Manie ?) 

Pat. 6. B. W., 39 jaar, behangersknecht. 
A. Een neef is wat achterlijk, veel potatoren in de familie. 

6-12 jaar 1. S., 2 maal blijnn zitten. Pat. is een 7-maandsch kind, altijd wat woncler
lijk en vreemd geweest, wat onverschillig. Een kind van hem is gestorven aan stuipen. 
Dikwijls driftbuien, zegt veel onbetamelijke woorden, is dikwijls 's nachts onrustig, weinig 
schaamtegevoel. Werk vlot dikwijls moeilijk. Pat. is al eenige malen in de kliniek 
opgenomen geweest. Hij loopt soms 's nachts het bed uit, wou eens s uieidium plegen, 
ook nu en dan exhibitionisme. 

S. P. Goed georiënteerd, wat apathisch, bemoeit zich weinig met de omgeving. Bi net Simon 12 jaar. 
D. Debilitas. 

Pat. 7. A. S.-S., huisvrouw, 37 jaar. 
A. Vader was een sterke potator, een zuster is verpleegd geweest in Dennenoord. 

L. S. bezocht, daarna kindermeisje. gehuwd met een poetser bij de S. S. Sinds "7 jaar 
heeft pat. gehoorshallucinaties, soms agressief er tegenover. Nu en dan is pat. verwar<! 
tij is in den laatsten tijd ook onverschillig. 

S. P. Goed georiënteerd, dement. Binet Simon 10 jaar. 
D. Imbeeillitas. 

Uit het feit, dat imbecillen een vermindering van het intellect ver
toonen, moet reeds volgen, dat zich dit moet weerspiegelen in de intel
lectueele tests. Inderdaad bleek dit ook duidelijk het geval te zijn. Ter
wijl de normalen 6,7 proeven goed konden oplossen, waren de ImJJecillen 
slechts in staat, om gemiddeld bij 3 proeven een voldoend antwoord te 
geven, waaruit dus is te besluiten, dat bij deze proefpersonen een 
stoornis in intelligentie-graad aanwezig is van 6 7 

6; 3 X 100 = 55 Ofo. 
Deze afname is hier dus nog veel sterker dan bij de dementia praecox ; 
trouwens zij zal altijd afhankelijk zijn van den graad van imbecillitas, 
want juist de graad van dementie bepaalt immers, in welke van de drie 
ondergroepeeringen, debilitas, imbecillitas, of idiotie de betreffende 
persoon moet worden ondergebracht. Geen enkele der 7 personen be
reikte dan ook het normale gemiddelde bij de intelligentie-proeven, een 
wist zelfs geen enkele der 8 experimenten aoed te beanttvoorden. 

'(Zie tabel volgende bladzijde). 
Bij elke proef dus een aanzienlijke afname van goede oplossingen ten 

opzichte van normalen. 

In verband met de correlatie tusschen intellect en fantasie is ook deze 
functie aanzienlijk gestoord, al is de afname, zich uitende in de plaat
serie-proeven, dan ook gerin{;ter dan bij de intelligentie-tests ; het aan-
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7 - + - + + - - + 4 
3 

tal goede antwoorden is n.l. van 50,4 % tot 41,4 % verminderd, wat dus 
eene daling beteekent van 50·�� 

41.4 X 100 = 18 Ofo. Deze. stoornis in fan
tasie-werkzaamheid is hier dus vrij aanzienlijk, grooter dan bij een der 
tot nog toe besproken psychosen het geval was. Ook de afzonderlijke 
plaatseries geven duidelijk een vermindering te zien. (Vogel alleen uit
gezonderd). 
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De woordassociatie-proef toont ons zeer scherp een afname in goede 
antwoorden, wat weer volmaakt overeenstemt met het verband tusschen 
deze proef en het intellect. De vermindering is ook weer hier aanmerke-
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lijk ; het percentage voldoende antwoorden is n.l. afgenomen van 77,2 % 
tot 55,4 %, zoodat deze daling niet minder bedraagt dan 

77.2 :;:;_2
55 4 X 100 = 28 0/o· 

Dit getal is dus blijkbaar nog ver beneden de stoornis bij de 
dementia praecox, wat derhalve in overeenstemming is met de sterke 
intelligentie-vermindering bij imbecillitas. 

1 - + - - - - - - + - - + - - + - + + - - -- - + + - 32 0/o 

2 - + + - - - - ..1.. + + - + - - + - + + + - - + + + - 52 0/o 

3 - + - - - + - - - - + + + + - + + - - + + + - 44 0/o 

4 + + + + - - - + + + + + + + + - + + - -- - + + + +  72 0/o  

5 + + + + - - - - + + - + + + + + + + + - - + + + + 72 0/o  

6 + + + + - + - + + + - + + + + + + + - + - :+- + + +  80 0/o 

7 - + - - + + - - + + - - - - + - + - - - - - + + - 36 0/o 
55.4 0/o 

' Alleen één proefpersoon kwam dus iets boven het normale gemid
delde ; bij dezen onderzochte was ook de fantasie-proef wat boven het 
niveau van den normale ; bij dezen pat. luidde trouwens de diagnose 
debilitas, zoodat zijn intellect-defect dan ook slechts gering was. 

De opmerkzaamheids-proef gaf bij deze 7 proefpersonen een gemid
delden tijd aan van 285 sec. met 6,2 fouten. Beide, zoowel tijdsduur als 
aantal gemaakte fouten wijzen dus op een verminderde opmerkzaam
heid, wat ook weer zeer plausibel is wegens de dem!mtie : intellect is 
immers correlaat met de aanstrepings-proef. Het aantal fouten wijst 
ook op afgenomen nauwkeurigheid. Van al de 7 pat. was er slechts een, 
(No. 5), die een normale gemiddelde aangaf, wat den tijd betreft, maar 
deze maakte daarentegen zeer veel fouten (21). Bij imbecillitas is de op
merkzaamheid sterk verminderd. 

De reproductie-proef toont aan, dat de imbecillen eveneens een sterke 
vermindering van deze psychische functie bezitten. Immers, terwijl mijn 
normale proefpersonen van de vertoonde getallen gemiddeld 58,4 % 
wisten te reproduceeren, konden deze onderzochten slechts 41,9 % goed 
weergeven, zoodat bij hen een stoornis is te berekenen van . 

58.4 ;,/1.9 X 100 = 23 0/o. 
Slec}lts i van de 7 pat. wisten het normale te bereiken, de an-
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dere 5 bleven allen duidelijk er beneden. In overeenstemming met de 
reproductie was ook het recognitie-vermogen sterk afgenomen, n.l. van 
79.8 % tot 61.9 %,wat omgerekend in procenten beteekent een afname van 
79·8 

7;,8 Bl.9 X 10q = 23 Ofo. Slechts één van de imbecillen wist het normale 
percentage te bereiken, alle anderen bleven er beneden. Uit de corre
laties tusschen intellect en reproductie en recognitie waren deze stoor
nissen reeds van te voren te voorspellen. 

Het bovenstaande recapituleerende, kunnen wij dus vaststellen, dat 
er bij imbecillitas een aanzienlijke afname van intelligentie aanwezig 
is, dus eene dementie ; in overeenstemming daarmede zijn de proeven, 
die de fantasie, het associatie-vermogen, de opmerkzaamheid, de repro
ductie en recognitie bepalen, eveneens in aantal goede antwoorden af
genomen. 



C. De proeven bij epi leptici .  

Nadat tle lijders aan dementia praecox en de imbecillen in het voor
gaande zijn besproken in verband met de door mij verrichte proeven, 
komen thans de lijders aan dementia epileptica, dementia paralytica en 
dementia senilis aan de beurt. Deze drie psychosen omvatten de psy
chisch abnormalen bij wie de hoogste graad van dementie op den duur 
pleegt voor te komen. Het intelligentie-defect is of wordt bij hen in den 
regel veel grooter, dan het geval is bij de praecox-lijders. Daarom zijn 
alle pat., lijdende aan een dezer 3 psychosen later ook tot één rubriek 
samengevat, om duidelijk de tegenstelling in het licht te doen stellen 
ten opzichte van andere psychisch abnormalen. Hier beperken wij ons 
evenwel tot de analyseering van de resultaten der proefnemingen, al
leen bij de epileptici verkregen. Slechts vier lijders aan dementia epi
leptica zijn door mij onderzocht. Het materiaal is dus klein ; toch vallen 
er l)elangrijke opmerkingen te maken, want de verschillen zijn hier 
aanzienlijk ten opzichte van de normalen en ook van andere psychosen. 
Pat. l. K. v. D., 29 jaar, schipper. 
A. Grootouders van vaders zijde waren neef en nicht, oom van vaders kant epileclicus, groot

vader van vaderskant wns pototor. 
Pat. heeft als kind stuipen gehad. Weinig naar school gegaan, is bijna analphabeet ; als 
kind dikwijls driftig, viel soms weg. Op 17-jarigen leeJtijd kreeg pat. toevallen, voelt 
ze niet aankomen, is tijdens een toeval bewusteloos, erna hoofdpijn, suf. Vóór 3 jaar 
ook in de klimek opgenomen geweest wegens epilepsie, wns toen reed• zeer dement. 

L. P. Pat. heeft dikwijls driftbuien, is langzaam, omslachti)? ; geen nbeences. Hij is zeer dement, 
zelftevreden, oriëntatie gestoord, geen ziekte-inzicht, Simon Binet 7 jaar 

U. Epileptische dementie. 
V. Nanr Dennenoord overgebracht. 

Pnt. 2. T. L" 20 jaar, zonder beroep, 
A. Geen hereditnire momenten. 

Op L. S. kon pat. goed meekomen, ontving aparte Frnnsche les, kreeg eerst op 13-jarigen 
leeftijd last vnn toemllen, voor dien tijd gezond. Tijdens een toeval geheel bewusteloos, 
dikwijls aurn•erversehijnsclen, nu en dan tijdens een toevnl een urineloozing, soms ook 
geblesseerd, erna slaperig en suf. Voor 5 jaar reeds in de kliniek opgenomen geweest. 

S. P. Sinds vorige opname nog herhaaldelijk toevallen gehad, 11at. is sedert ook suffer geworden, 
langzamer, ook soms driftbuien. Hij werd tijdens zoo'n driftbui weer opgenomen en 
kwnm stnporeus in de kliniek binnen; daarna deze toestand weer voorbij . Inprenting 
wat gestoord, Binet Simon 16 jaar een paar fouten, een geringe mate van dementie. 
Tijdens toeval pnpilstijfheid. Babinsky positief. 

D. Epilepsie. 

l'at. 3. R. I., 16 jnnr, kleennnker. 
A. Geen hereditaire momenten. 

L. S. bezocht, kon goed leeren, totdat hij toevallen kreeg, dnarnn in het kleemmkersvnk. 
Op 0-jarigen leeftijd k'reeg pat. toevallen, ze kwnmen voorn! 's nachts ; hij 1s diJ..wijls 
gedurende een toeval incontinent, na afloop suf en slaperig, ook dan hoof<lpijn. Dikwijls 

� abcences. Het vorige janr is pat. ook in de kliniek opgenomen geweest. Geen aurn
verschij nselen, wel tongbeet. 

S. P. Pat. is zeer langzaam, n:\Dwkeurig in zijn verhalen, omslachtig, tijdens een toeval vol
maakt bewusteloos, pupilstijfheid en Babinsky positief, intellect ook afgenomen. Binet 
Simon 12 jaar. 

D. Epilepsie. 

Pat. 4. H. E., 4-S jaar, landarbeider. 
A. Oom en tante zijn wat imbecil. 

5-12 jnnr L. S., koa goed meekomen. Sedert het 5-de jaar toe•allen, eerst zelden (een 
à tweemaal per jaar). Op 1 2-jarigen leeftijd fre<juenter, de toevallen vooral 's nachts, 
voelt ze niet aankomen, tongbeet tijdens toeval, ook wel erbij incontinent. lle lnntste 
jaren is pat. snf geworden, met vermindering vnu geheugen, ook erg langzaam, soms 
hallucinaties. Vóór een toeval prikkelbaar. 
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S. P. Zeer langzaam vnn begrip. omslachtig ; pat. is apathisch, nauwelijks georiênteerd, eterk 
dement. Binet Simon 8 j&ar. 

D. Dementia epileptica, 
V. Tijdens verblijf in de kliniek herhaaldelijk typische epileptische insulten, soms agressief. 

Overgeplaatst naar Deventer. 

In overeenstemming met de sterke dementie, die tenslotte vaak op
treedt bij epileptici, bleek ook uit de intellectueele tests, dat er bij 3 
van de 4 p.p. een duidelijk defect van het intellect aanwezig was; · bij 
één pat. was het intellect blijkbaar nog vrij normaal ; dit blijkt ook uit 
de ziektegeschiedenissen, (no. 2) ; in overeenkomst daarmede leverden 
ook de andere proefnemingen bij dezen onderzochte hooge waarden 
op ; deze pat. was nog jong (20 jaar), zoodat bij hem de dementie klaar
blijkelijk nog niet tot ontwikkeling was gekomen . 
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2 + + + + + + - + 7 

3 + - - - + - + + 4 

4 - - - - + + - - 2 

Alleen no. 2 reageert dus als een normale, de andere 3 blijken de
mentie te vertoonen. 

De fantasie-proef gaf bij alle 3 p.p., die volgens de intelligentie-tests 
dement bleken te zijn, ook een waarde aan, die beneden het normale 
gemiddelde bleef. Slechts p.p. 2 haalde dit gemiddelde percentage goede 
antwoorden. De correlatie tusschen intelligentie- en fantasiewerkzaam
heid komt dus ook hier weer zeer duidelijk voor den dag. De epileptici 
hebben derhalve een fantasiestoornis, wat ons ook zeer goed bekend is, 
want, zooals wij weten, associeeren epileptici moeilijk en. het associatie
vermogen speelt bij de werkzaamheid van de fantasie een groote rol. 
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Alleen p.p. 2 (zonder dementie) komt tot het normale gemiddelde. 

Zoo juist is opgemerkt, dat de lijders aan dementia epileptica moei· 
lijk associeeren ; te verwachten was dus, dat de woord-associatieproef 
on:;1 dit ook zal moeten demonstreeren. Trouwens ook uit het feit, dat 
deze proef correlaat is met de intelligentie-tests, zou reeds volgen, dat 
deze proefneming hier lagere waarden moet aanwijzen, dan bij nor
malen. 
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Behalve p.p. 2, die zooals wij zagen, ook een normale intelligentie 
aanwees met de desbetreffende tests, toonen de p.p. van deze rubriek 
eene aanzienlijke stoornis in het associatie-vermogen. De eerste p.p. 
kon zelfs maar één passend bijvoegelijk naamwoord vinden. 

De aanscbJ:appings-proef geeft duidelijk te zien, dat de opmerkzaam
heid is afgenomen ; zooals bekend, zijn de lijders aan epilepsie zeer 
langzaam, wij zien dit ten duidelijkste uit deze proef : alle 4 p.p. had
den veel meer tijd noodig, om de opdracht uit te voeren, dan de normale 
onderzochten, één van hen (no. 4) had zelfs niet minder dan 1000 sec., 
noodig, gemiddeld was dit voor deze 4 pat. 498 sec., wat dus ook een 
zeer verlengden tijd beteekent ; schakelen wij dezen pat. (no. 4) met 
zijn hooge waarde uit, ook dan nog wordt het gemiddelde van de ove
rige 3 personen meer dan 300 sec. ; wij zien dus, dat de tijdsduur aan
merkelijk is vermeerderd ; wanneer wij het aantal fouten evenwel na
gaan, dan blijkt, dat dit bij alle 4 individuen gering was, één maakte 
n.l. 4 fouten, een 1 fout en de twee anderen geen enkele (het gemiddelde 
was dus 1,2 fout). Wij zien hieruit zeer opmerkelijk de nauwkeurigheid 
van de epileptici, die, zooals wij weten, een karakteristiek verschijnsel 
bij deze zielszieken is. De tijdsduur drukt bij hen dus vooral de lang
zaamheid uit, het. aantal fouten de nauwkeurigheid. Nog een conclusie 
valt uit deze proef te trekken. Bij p.p. 1 en 4, die de meeste tijdstoe
name bij dit experiment gaven, bleek bij het uiteenhalen van den duur 
der 15 regels afzonderlijk nog een kenmerkende eigenschap van de 
opmerkzaamheid bij deze lijders ; er blijkt n.l., dat de regels in zeer on
gelijke tijden werden doorloopen, niet zelden werd de eene regel twee
maal zoo vlug gedaan, dan de andere, zoodat er uit valt te zien, dat 
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de opmerkzaamheid aan duidelijke schommelingen onderhevig is. Zooals 
wij weten, is dit bij epilepsie zeer kenmerkend en moet toegeschreven 
worden aan de vele bewustzijnsinzinkingen, bij deze psychose zoo tal
rijk voorkomende. 

De reproductie-proef gaf bij alle 4 onderzochten een lagere waarde 
aan, dan bij de onderzochte militairen. Gemiddeld wisten zij 41,8 % van 
de voorgelegde getallen na de pauze van één minuut goed te herhalen; 
dit wijst dus op een vrij belangrijke afname van deze functie, want 
normaal was dit 58,4 % .  

Uit deze daling werd verwacht, dat ook de  recognitie-proef eene ver
mindering zou opleveren. Toch bleek dit bij deze 4 p.p. gemiddeld niet 
het geval te zijn, 3 van hen gaven zelfs procentgetallen aan, hooger 
dan bij den gemiddelden normale. Het gemiddelde van alle 4 was 81,7 %, 
wat ook nog iets boven het cijfer is van de 30 militairen 79,8 %. Hoe 
rijmt dit ? Misschien zou het aantal p.p., lijdende aan deze psychose te 
gering zijn, en zou dus dit hooge getal louter toeva) wezen ; inderdaad 
is het aantal van 4 pat. wel zeer klein, maar toch blijft het opmerkelijk, 
dat 3 van hen eene waarde hadden boven het normale gemiddelde. Kan 
dit misschien in verband staan met de nauwkeurigheid bij de epileptici? 
Immers bij de recognitieproef zien de p.p. de eerst getoonde getallen 
na de pauze opnieuw en het zou dus mogelijk zijn, dat het verschijnsel 
der nauwkeurigheid zoo'n invloed had, dat de p.p. zóólang zochten, 
totdat zij de eerst geziene getallen opnieuw hebben ontdekt ; bij de re
productie kan dit niet aldus tot uiting komen. 

Uit het bovenstaande zien wij derhalve, dat het verschijnsel der lang
zaamheid bij epilepsie duidelijk ook experimenteel blijkt (aanstrepings
proef) ; ook de nauwkeurigheid zien wij uit de proeven, n.l. uit d-e aan
schrappings-proef en misschien ook uit de recognitie-proef. In over
eenstemming met het verminderde intellect geven de intelligentie-tests, 
de fantasie- en woordaccociatie-proef bij epilepsie lage waarden. 



D. De proeven bij dementia paralytica. 

Zes pat., lijdende aan dementia paralytica werden op de besproken 
wijze nagegaan. Bij twee van hen mislukte de opmerkzaamheids-prorf, 
door de verregaande dementie ; één van deze twee herkende de punt
groepen niet eens en sprak van 20, 21 enz. stipjes, de andere haalde 
alle regels dooreen en schrapte maar alles aan. Ofschoon dus bij deze 
p.p. de opmerkzaamheids-proef in de uitvoering mislukte, blijkt toch 
wel uit de poging daartoe, dat deze psychische functie in zeer groote 
mate gestoord was, van eenige opmerkzaamheid was eigenlijJr. geen 
sprake meer. 

.Pat. 
A. 

S. P. 

D. 
v. 

Pat. 
A. 

S. P. 

D. 

V. 

1. K. K., 47 jaar, naaister . 
Geen hereditaire momenten. 
Tot 11 jaar op L. S. geweest, kon goed leeren, daarna naar een naaischool, is naaister 
geworden. Den laatsten tijd werd pat. wat neerslachtig, begon half ontkleed over de 
straat te loopèn, werd ook angstig, ging hallucineercn, en kreeg vervolgings-i deeën, 
geheugen werd minder. 
Gedesoriënteerd, pnpillen rengeeren twijfelachtig op licht, patellairre!lexen laag, groot
heidswaandenkbeelden, zijn absurd en suggestief, persevereert, soms verward. Dementie, 
Binet Simon ongeveer 10 jaar, Wassermann + 0. 
Dementia paralytica. 
Naar Zuidlaren overgeplaatst. 

2. P. B., 42 jaar, timmerman. 
Een grootmoeder en een broer zijn krankzinnig gestonen, een neef lijdt nog aan een 
psychose, een andere broer is overleden aan delirium tremens. 
Tot 12 jaar L. S., kon goed meekomen, daarna timmerman geworden, 8 jaar militair 
geweest. In het huwelijk 3 abortussen voorgekomen. Voor drie maand begon pat. veel 
te eten en slecht te slapen, duizeligheid. Voor een maand werd het geheugen minder, 
het spreken ging moeilijker, pat. begon ook allerlei voorwerpen weg te nemen. 
Beide pnpillen ongelijk van grootte en vorm, reageeren weinig op licht, hooge pees
reflexen, lichte, fijne tremor, dysarthrie (0Silbenstolpern"), spoedig vermoeid, oriëntatie 
normaal, maar langzaam, geen ziekteinzicht, geheugen gestoord, dement, Binet Simon 12 
jaar, Wassermann bloed en cerebrospinaalvocht + 6. 
Dementia paralytica. 
Naar Dennenoord overgeplaatst. 

Pat. S. B. K., 61 jaar, kleermaker. 
A. Vader in lichten graad potator. 

Pat. heeft laat leeren loopen (Sde jaar), weinig op school geweest, zijn vrouw he�ft één 
miskraam gehad, daarna 2 kinderen, die vroeg gestorven zijn ; als jonge man losbandig 
leven geleid, Pat. heeft al jaren lang hoofdpijn, in den laatsten tijd verergerd, ook erg 
vergeetachtig geworden en suf, dikwijls driftbuien, ook spraakstoornis gekregen. 

S. P. Nauwe, onregelmatige .pupillen, ongelijk, reageeren niet op licht, tremoren aan handen 
en lippen, hooge patellairreflexen, perseveratie, desoriëntntie, Sibenstolpern, geen ziekte
inzicht, grootheids-ideeën, sterk dement. 

D. Dementia paralytica. 
V. Tijdens het Terblijf in de kliniek dikwijls driftbuien, ook stelen, overgeplaatst naar 

Znidlaren. 

Pat. 4'. K. R., 67 jaar, ex-koetsier. 
A. Vader was potator. 

Van 6-10 jaar L. S., kon goed meekomen, daarna boerenarbeider, venolgens huisknecht 
in hotels, tenslotte koetsier; werd potator. In militairen dienst geweest in Den Haag. 
Uit het eerste huwelijk een kind aan stuipen overleden. In het tweede huwelijk drie 
kinderen dood geborep. Het vorige jaar een toeval gehad, ook schietende pijnen ge
kregen, kreeg een slingerenden gang, slapeloosheid ; voor drie weken plotseling verwnrd. 
kreeg hallucinaties, incontinent. 

S. P. Ongelijke pupillen, c,nregelmatig van vorm, reactie op licht afwezig' m. rectus internus 
van het rechter oog paretisch; hypalgesie, patellair- en Achillespeesreflexen afwezig, 
ataxie, Romberg positief; hallucinaties, paranoïde-ideeën, confabulatie, gedesoriënteerd, 
geen ziekte-inzicht, WI\Ssennan -1- 6. 

D. 1.'nbopa1'11lyse. 
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Pat. 5. S. F. V., 81 jaar, koopman. 
A. Vader alcoholist geweest, evenals een paar oo:ns, grootvader op 70-jarigen leeftiJd krank

zinnig geworden. 
6-12 jaar L. S., kon goed meekomen, daarna bij zijn vader in de zaak, vervolgens een 
eigen zaak ; 8 maanden in militairen dienst geweest, toen een gonorrhoe gehad. Pat. 
was vroeger potator. 't Vorig jaar werd het verstand minder, vergeetachtig, ook suf, 
vermoeid, hoofdpijn. De laatste 10 weken spraakstoornissen gekregen, pnt. werd druk. 

S. P. Een litteekentje te vinden nan glans penis, pupillen ongelijk, onregelmatig, reactie op 
licht zwak, fijne tremor aan de handen, sterke euphorie, geen ziekte-inzicht, Silben
stolpern, geen waandenkbeelden, sterke dementie, Wassermann + 6. 

D. Dementia paralytica. 
V. Na ontslag opnieuw in de kliniek opgenomen, toen absurde grootheidswnandenkbeelden, 

overgeplaatst naar Zuidlaren. 

Pat. 6. H. de W., 50 jaar, koopman. 
A. Geen hereditaire momenten. 

L. S. bezocht, kon goed meekomen, op 16 jaar vrijw11lig militSLir geworden, heeft toen 
gonorrhoe gehad, ontkent lues. Sinds het vorig jnar werd pat. suf, het verstand werd 
minder, het ,chritt werd trillerig, de spraak schokkerig. 

S. P. llechter-pupil grooter dan linker, beide zijn niet goed rond, reageeren langzMm op licht ; 
de kracht in linkerarm geringer dan rechts, de kracht in beide beenen is afgenomen ; 
goed georiënteerd. geen waandenkbeelden, geen hallucinaties, slechts weinig dement, 
Wassennan +- 6. 

D. .Dementia paralytica. 

Uit de resultaten van de intelligentie-tests blijkt reeds, in welke mate 
het intellectueele leven is gedestrueerd bij deze paraluetische psychose, 
twee van de zes pat. konden geen enkele der 8 tests ,•oldoende beant
woorden, twee waren slechts in staat, één proef op te lossen ; wij zien 
derhalve, welk een mate van dementie bij deze proefpersonen aanwezig 
was. 

..., ..::: Pt ...., ..., t.) 0 Q) totaal êrd @ rd  "' ,_. 
88 

S <ö  i:: ;:;  ;:; !Cl Q) a. �  ;:.; !Cl ;;::l gJi i:: � :g É3 !Cl d 
Q, 0  +> .;'; è.0--" al.2 � Pt 1:.1)..C::: """ � "' d Pi 0 Q) goed Q) � -� s � r-1  r-1 - - g. 

1 - + - - + + - - 3 

2 - - - - + - - -· 1 

3 - - - - - - - - -
4 - - - - - - - + 1 

5 - - - - - - - - -
6 - - + + + + - + 5 -

1.66 

Bovenstaande tabel demonstreert ons dus zeer duidelijk de enorme 
dementie bij deze rubriek. Alleen no. 6 heeft een niet zeer sterke intel
ligentie-stoornis ; dit is ook weer in overeenstemming met de gegevens 
in de ziektegeschiedenis ; daarmee komt ook overeen, dat bij dezen pat. 
de fantasie- en woordassociatie-proef niet zijn gestoord ; hij hem zal de 
psychose derhalve nog in een beginstadium moeten zijn. 
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Bij de paralytici samen was weer de fantasie-proef duidelijk afge
nomen in aantal goede antwoorden. Naast deze quantitatieve stoornis 
was ook weer duidelijk, dat de foutieve antwoorden dikwijls een absurd 
karakter droegen, zoodat naast de quantitatieve vermindering vooral 
ook de qualitatieve afname een duidelijk beeld geeft van de stoornis 
der fantasie-werkzaamheid. Dergelijke absurde antwoorden werden 
trouwens ook zeer dikwijls gegeven bij de intelligentie-tests. 

paard vogel kat fiets kerk totaal 
,,:; _.., ...., 'C _.., _.., re:: _.., ...., re .µ _.., re _.., _.., goed (!) ;::l a, (!) ;::l a, (!) g -� CD :::i (!) a, ;::l (!) 
0 0 ..... 0 0 ï:l 0 0 ,8 ·a 0 0 ·s 1:1) 'H A 1:1) .... 1:1) .... :::; to cJl .... 

1 3 3 - - 4 2 4 2 - 3 3 - 3 3 - 43.3 0/o 

2 5 1 - 1 1 4 3 1 2 4 - 2 8 1 2 53.3 O/o 
3 4 2 - 2 4 - - 5 1 1 4 1 2 4 - 30 0/o 

4 4 1 1 - 5 1 - 6 - 3 3 - 4 2 - 36.7 0/o 

5 4 2 - -- 6 - 1 5 - 2 4 - 2 3 1 30 0/o 

6 6 - - 5 1 - 1 4 1 2 4 - 4 2 - 60 0/o 
42.2 0/o 

Gemiddeld werden dus 42,2 % van de vertoonde platen goed herkend, 
zoodat de quantitatieve daling bij deze 6 p.p. bedroeg 

50.\�4 
42.2 X 100 = 16 Ofo. 

Uit de sterke dementie volgt reeds, dat ook de woordassociatieproef 
een verminderde waarde moet opleveren. Dit blijkt ook inderdaad ten 
duidelijkste het geval te zijn. Alle onderzochte paralytici behalve no. 6., 
die, zooals wij zagen bij de intelligentie-tests, ook slechts een geringe 
vermindering van het intellect bleek te bezitten, bleven aanzienlijk be
neden het gemiddelde van de normalen. Alle 6 pat. samen wisten bij de 
substantieven gemiddeld slechts in 30,7 % een passend adjectief te vin
den ; de stoornis bij deze proef blijkt dus niet minder te bedragen dan 
77·\-:;_;0·7 X 100 = 60 Ofo. Deze afname overtreft alle de tot nog toe be
sprokene bij deze proef. De woordassociatie-proef is in zekeren zin 
een oordeel-proef ; nu weten wij, dat het oordeel bij lijders aan dementia 
paralytica zelfs al in het begin van de ziekte enorm gestoord is ; dit 
komt dus weer volmaakt overeen met het experiment, hier gebruikt. 
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1 - + - - + - - - - - + - - - - - - - - - + - + + - 24 0/o 

2 + + + - + - - - + - - - - - - - + + + - - + + + - 44 0/o 

3 - - - - - - + - - + - - - -- - - - - - - - + - - � 0/o 

4 - - + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - + - - 12 0/o  
5 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - - 8 0/o 

6 + + + - - + + + + + - + + + - + + + + + + + + + +  84 0/o  

30.7 0/o 

Zooals reeds werd opgemerkt, is bij twee ·p.p. de aanstrepingsproef 
mislukt, omdat zij alles door elkaar aanschrapten of zelfs het aantal 
stipjes niet eens meer werd herkend. Vier pat. voerden derhalve dit 
experiment ·op behoorlijke wijze uit ; het aantal wordt dus wel wat 
klein, om waarde aan de uitkomsten te mogen hechten ; gemiddeld wis
ten deze vier paralytici de proef te doen in 201 sec., en werden gemid
deld door hen slechts 2 fouten gemaakt ; er zou dus uit moeten volgen, 
dat de opmerkzaamheid slechts weinig was gestoord, want de toename 
in tijdsduur is slechts gering ten opzichte van de normalen en het aan
tal gemaakte fouten is zelfs zeer klein. Uit het feit evenwel, dat de twee 
andere onderzochte patiënten van de proef niets terecht wisten te bren
gen, volgt reeds, dat deze uitkomst (201 sec. met 2 fouten) niet een be
trouwbaar beeld geeft van de stoornis in de opmerkzaamheid bij de de
mentia paralytica, want was dit resultaat wel een getrouwe weerspie
geling van de opmerkzaamheid bij de hier nagegane psychose, dan 
zouden wij moeten besluiten, dat deze functie slechts weinig zou zijn 
gestoord, wat dan ernnwel in lijnrechte tegenspraak is met het feit, dat 
twee van de zes pat. vrijwel niets van de proef terecht wisten te bren
gen ; bovendien moet ook al uit de aanzienlijke dementie volgen, dat dr 
opme1·kzaamheid sterk is afgenomen, want, zooals wij zagen, zijn intel
lect en opmerkzaamheid immers correlaat. Ook blijkt, dat de beide p.p., 
bij wie dit experiment mislukte, waren no. 3 en 4 ; zooals wij uit het 
voorgaande hebben gezien, gaven ook juist deze pat. de grootste afname 
bij de intelligentie-tests en de fantasie- en woordassociatie-proef ; bij 
hen, waar de grootste dementie was, was van een opmerkzaamheid dus 
ook eigenlijk geen sprake meer. De andere 4 p.p., waarvan een, (no. 6) 
weinig of geen dementie nog bleek te bezitten, gaven slechts een weinig 
verlengden tijd. Hieruit volgt dus onmiddellijk, dat deze gemiddelde 
tijd van 201 sec. geen beeld geeft van de opmerkzaamheidsstoornis, 
want hij die pat., waarbij juist het grootste getal verwacht mocht wor
den, mislukte de proef. 
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Uit de dementie moet reeds bij voorbaat volgen, dat ook de reproduc
tie- en recognitie-proeven een verminderd procentgetal goede antwoor
den moeten oplevereI1. Dit blijkt ook weer uit het experiment. De repro
ductie-proef wist bij de zes onderzochten n.l. sle9hts in 24,2 % goede 
antwoorden te geven ; bij de recognitie-proef konden de pat. in 54,4 % de 
getallen weer herkennen. De reproductie blijkt derhalve een stoornis 
ondergaan te hebben van 58·4 

5;,_/4·2 X 100 = 58 0/o ; bij de recognitie 

d f 
79.8 - 54.4 X 100 "2 o,, was eze a name 

79_8 . = <> ,o, 

De resultaten van de proeven bij dementia paralytica samenvattende, 
hebben wij derhalve gezien, dat er bij deze demente psychose een enorm 
defect is in het intellect ; dat in verband daarmede ook de woordasso
ciatie-proef, recognitie- en reproductie-proef ook in aanzienlijke mate 
minder goede antwoorden opleveren ; en, dat de fantasie-proef ook een 
duidelijke afname in fantasie vertoont, zich uitende zoowel quantitatief 
als qualitatief. 



E. De proeven bij dementia sen i l is. 

Het gelukte mij 10 personen, die lijdende waren aan bovengenoemde 
zielsziekte, met mijn genoemde proeven te onderzoeken. Bij een dezer 
pat. mislukte evenwel bijna alles, behalve de reproductie- en recognitie
proef, doordat hij zeer onwillig werd ; bij twee andere onderzochten 
was dit alleen het geval met de aanstrepings-proef, doordat zij van den 
eenen regel op den anderen oversprongen. Bij alle andere 7 pat. slaag
den alle proeven. 
Pat. 1. H. V., 75 jaar, arbeider. 
A. Geen hereditaire momenten. 

Op L. 8. was pat. geen vlugge leerling ; heeft er weinig geleerd, daarna op zee gevaren, 
vervolgens boerenarbeider, ten slotte fabrieksarbeider. Voor ó jaar heelt pat. een aanval 
van verwardheid gehad, dnnrde eenige dagen, hallucineerde toen en was geëxalteerd, voor 
negen maanden opnieuw zoo'n toestand, ten slotte voor 4 weken dit nogmaals. 

8. P. Pat. is nn en dan duizelig ; gehengen sterk verminderd, vergeetachtig geworden ; opëntatie 
gestoord ; sterke dementie, Binet Simon 7 jaar. Pat. is 's nachts dikwijls verward, met 
vele gezichts- en gehoors-Juillncinaties, overdag vaak rnstig en snf. 

D. Dementia senilis. 
V. Overgeplaatst naa r Dennenoord. 
Pat. 2. G. B.-v. D., 73 jaar, huisvrouw. 
A. Moeder overleden aan melancholie, een broer heeft suicidinm gepleegd, evenals een tante, 

een oom is krankzinnig geweest. 
6-13 jaar L. S., kon goed leeren. Voor 2 jaar een apoplexie gehad, daarua blind, wat 
weer wat verbeterde, het verstand is afgenomen. Sedert 2 maanden nu en dan nachtelijke 
verwardheid met sufheid des daags. 

8. P. Grootheidswaandenkbeelden, dikwijls hallucinaties, dementie. 
D. Dementia senilis. 
Pat. 3. B. P., 73 jaar, arbeider. 
A. Pat. is een onecht kind, moeder zou altijd wat vreemd geweest zijn. 

L. S. bezocht, daarna boerenknecht, vervolgens gemeente-arbeider. Sedert 12 jaar zoo nu 
en dan bij pat. een soort verwardheidstoestand, is dan angstig en hallucineert, geheugen 
ook afgenomen, ook soms vervolgings-ideeën, Voor 3 jaar in de kliniek opgenomen geweest. 

8. P. Pat. is in den laatsten tijd weer drukker geworden, is dikwijls verward, enphorie, geëxal
teerd, gemanireerd in bewegingen, oriëntatie goed. Soms onzindelijk, geen ziekte-inzicht, 
dement. 

D. Dementia senilis. 
Pat. 4-. J. H. 

De ziektegeschiedenis van dtzen pat. was niet te vinden. 
Pat. 5. F. de V.-v, 8., 67 jaar, huisvrouw. 
A. Oom is potator. 

6-10 jaar L. 8., weinig ontwikkeld, daarna dienstbode geworden. Voor 3 weken werd 
pat. lusteloos, langzaam, angstig, neiging tot suicidmm. 

8. P. Angstig, gedeprimeerd, geremd, zonde- en annoede-w11nndenkbeelden (zijn absurd), sterke 
dementie, 

D. Dementia senilis. 
V. Overgeplaatst naar Zuidlaren. 
Pat. 6. D. 8., 77 jaar, arbeider 
A. Geen hereditaire momenten. 

L. S. bezocht, daarna arbeider geworden. Voor 8 weken werd pat. prikkelbaarder, ging 
confäbuleeren, werd vergeetachtig, zwerft veel rond, tegen den morgen vaak erg onrustig, 
ook grootheidswaandenkbeelden gekregen. 

S. P. Aan beide oogen een sterke arcns senilis. Pat. werd door de politie binnengebracht, 
oriëntatie slecht, evenals geheugen, confabulatie, grootheidswaandenlbeelden, nrwardheid, 
dementie ; 's nachts onrustig, hallucineert dikwiJls. 

D. Dementia senilis. 
V. Overgeplaatst naar Loosduinen. 
Pat . 7, K. R., 83 jaar, schipper. 
A. Geen hereditaire momenten. 

Weinig L. S. bezocht, daarna schipper geworden. Voor 17 jnar schijnt pat. een apoplexie 
gehad te hebben. Sedert eenige jaren erg driftig geworden, geheugen ook sterk afgenomen 
'• nachts onrustig, deed in den laatsten tijd onzedelijke handelingen met kinderen, 
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S. P. Geheugen vertoont defecten, Simon Binet 10 jnar, geen wnnndenkbeelden en hallucinaties. 
D. Dementia senilis. 
Pat. 8. U. T. H., 62 jaar, arbeider. 
A.  Een oom is  verward geweest. 

W einig L. S. bezocht, daarna herdersjongen, vervolgens boerennrbeider, ook werkzaam 
geweest in Ameriko. en Ouitschland. Voor 9 janr is pnt. in de kliniek behandeld geweest 
wegens melancholie, genezen. l)e laatste paar maanden kreeg l,ij weer arrnoedewaan, 
werd depressief, 't werk vlotte niet meer, neiging tot snicidium. 

S. P. Niet geremd, wel wat gedeprimeerd, soms een lachbui, die iu een:huilbui overgnnt, 
oriëntatie goed, geheugen verminderd, dementie. 

D, Dementia aenilia, 
Pat. 9. C. B., 66 jaar, landbouwer. 
A. Geen hereditaire momenten. 

Weinig op school geweest, landarbeider geworden. Sedert eenige maanden kreeg pat. 
zondewaan-denkbeelden en ook vervolgingsidecën, 's nachts onrustig, liep het bed uit. 
Oorzaak van de ziekte zou het tobben zijn o,er het stijgen der belastingen. 

S. P. Tremor aan de handen, oriëntntie goed, niet geremd, annoedewaaudenkbeelden, geen 
duidelijke dementie. 

D.  Demen tin Eenilis (P) 
Pat. 10. H. J. W., 66 jaar, arbeider. 
A. Geen bekende hereditaire momenten. 

Van schooljaren weinig meer bekend. Pnt. ia bakkersknecht geweest, daarna arbeider 
geworden. 2 of 4 jaar in het Indische leger gediend. 3 maal gehuwd ge1reest, geen 
kinderen. Ontkent venerische ziekten. Sedert 3 jaar duizelingen, voor een jnar een soort 
toeval gehad, verstnnd is verminderd, pat. is suf geworden, vergeetachtig. 

S. P. Geheugen gestoord, inprenting afgenomen, oriënto.tie vrij goed, Binet Simon 9 jaar, 
sterke arteriosclerose, pat. was in de kliniek eerst verwnrd. 

D. Dementia atnilis (arterioaklerotica). 

Wij hebben boven gezien, dat het experiment, dat een maat moet 
geven voor het intellect, door . 9 personen werd uitgevoerd. Niemand 
van hen kon ook maar bij benadering komen J;lij het gemiddelde van 
den normale. Een p.p. kon het nog slechts brengen tot het goed oplos
sen van 4 van de 8 tests, alle anderen bleven d_aar nog aanzienlijk be
neden, 2 konden zelfs geen enkele proef goed beantwoorden. Gemiddeld 
werden door deze rubriek van 9 pat. 2 tests goed opgelost ; bij norma
len was dit 6,7, wij zien dus een zeer sterke dementie, bijna even sterk 
als bij de paralytici. Wij weten ook bij ervaring, hoe sterk het intellect 
bij de seniele dementen heeft geleden ; mijn proef bevestigt dit erva
ringsfeit dus opnieuw. 
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In overeenstemming met de dementie bij deze zielsziekte is ook de 
fantasie sterk afgenomen. Terwijl de gemiddelde normale van de ver
toonde plaatproeven 50,4 % goed wist aan te geven, waren deze 9 seniel
dementen slechts in staat, dit met 39,6 % van de platen te doen. De 
quantitatieve stoornis is bij hen derhalve niet minder dan 

50.4 
;i}

9.6 X 100 = 21 0/o, 
een getal, bijna overeenkomende met dat, bij de 4 epileptici gevonden. 

paard vogel kat fiets kerk totaal 
"O +> ..... "C +> ..... "O ..., +> "O ..., ..., "C ..., +> goed 

Cl) ::, Cl) 

� 
::, Cl) Cl) ::: Cl) Q) ::: Cl) Cl) .s Q) 

0 s ·a .2 ·a 0 .s ·s 0 .s ï:i 0 ·a bil te bil bD 

1 4 2 - 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 33.3 0/o 
2 4 2 - 4 2 - 2 4 - 2 2 2 4 2 - 53.3 0/o 
3 4 1 1 1 3 2 - 5 1 2 3 1 3 - 3 33.3 0/o 
4 3 2 1 - 5 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 30 0/o 
5 5 - 1 2 - 4 2 1 3 2 2 2 1 1 4 40 0/o 
6 5 - 1  2 - 4 1 1 4 2 - 4 2 - 4 40 0/o 
7 6 - - 1 4 1 3 - 3  2 - 4  3 - 3  50 0/o 
8 3 1 2 1 4 1 2 - 4  2 2 2 2 - 4  33.3 0/o 
9 4 2 - 2 - 4 2 2 2 2 1 3 3 2 1 -43.3 0/o 

1-- - - - -
Dem. senilis 4.2 1.6 1 8  2 2.3 39.6 0/o 
Normalen 5.03 2 4  1.8 3.1 2.8 50.4 0/o 

. 

Behalve bij Kat was dus overal een aanzienlijke daling, ook bij de 
afzonderlijke plaatseries. 

Ook de woordassociatie-proet doet ons weer duidelijk de enorme 
dementie zien, slechts in 40 % wisten deze p.p. een goed adjectief bij het 
genoemde zelfstandige naamwoord te vinden. De stoornis bij de woord-
associatie-proef bedraagt derhalve 77·�7� 

4o X 100 = 48 Ofo. Niemand 
van de 8 pat. kon het cijfer 77,2 ook maar eenigszins halen ; er is der
halve een zeer duidelijke afname van deze psychische functie, wat ook 
al verwacht werd, gezien de sterke vermindering van intelligentie. 

(Zie tabel volgende bladzijde). 

Reeds werd medegedeeld, dat de opmerkzaamheidsproef slechts bij 7 
personen gelukte. De anderen sprongen van den eenen regel op den 
anderen, een bewijs, dat de opmerkzaamheid bij hen zeer sterk was 
verminderd. De 7 personen, bij wie de proef wel gelukte, konden haar 
doen in den tijd van 445 sec. ; wij zien derhalve direct hieruit, dat de 
opmerkzaamheid aanzienlijk was gestoord, want de normalen konden 
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1 - - - - - - - - - - - - - + � - - - - - - - - + -2 + + + + + +  + +  + + + +  3 - + - - + - - - + - - - - - + - + + + - - - + + -
8 0/o  

48 0/o 
36 0/o 

4 - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - + - - - 8 0/o  
5 - - - - - - - - + , + - - + - + + - - - - + + - 28 0/o 
6 - + + - + - - - + - - + + + + -1+ + + + + + + + - 64 0/o 
7 + + + + - - + + + + + 1+ + -

1
+ + + + 60 0/o 

8 + + - - + - - - + + - + - + + - + + + - - + + + - 56 0/o  
9 + + + - - - - + + + + - - - - - + + + + - + - + - 52 0/o 

40 0/o 

hetzelfde werk verrichten in 186, 4 sec., wat dus een enorm verschil 
maakt ; deze verlenging van den tijdsduur moet evenwel niet geheel 
op rekening worden geschreven van de opmerkzaamheid, die door de 
dementie sterk is verminderd ; immers naast dezen factor speelt hier 
ook de langzaamheid een groote rol, die bij oude menschen zeer dik
wijls duidelijk aan den dag treedt ; welk gedeelte van de tijdverlenging 
toe te schrijven is aan deze langzaamheid en welk gedeelte dus de 
eigenlijke daling van de opmerkzaamheid bepaalt, is uit den aard der 
zaak moeilijk uit te maken. Gemiddeld was het aantal gemaakte fouten 
in de tekst 25, zoodat wij ook hieruit zien, dat de nauwkeurigheid aan
merkelijk is verminderd. 

De reproductie- en recognitie-proeven slaagden bij alle tien p.p. Ook 
hier weer een sterke afname van de met deze experimenten onderzochte 
psychische functies. Zoo bleek bij de reproductie-proef, dat gemiddeld 
25,3 % van alle vertoonde en opgelezen getallen na één minuut weer 
werden herhaald, de stoornis bedroeg dus 58·4 

5-;,_4
25·3 X 100 = 57 Ofo, 

' Van de recognitie-proef bedroeg het percentage, dat weer werd her
kend 52, zoodat .daar de vermindering bedraagt 79·�� 

52 X 100 = 35 Ofo 
Zoowel reproductie als recognitie zijn dus sterk afgenomen. 

· We hebben derhalve gezien, dat er bij dementia senilis een zeer 
sterke dementie optreedt ; dat in verband daarmede ook de andere 
psychische functies, die met het intellect correlaat zijn gebleken, aan
iienlijk zijn afgenomen, 



HOOFDSTUK VI. 

De vergel ij ki ng van de proeven bij normalen en de 

verschi l lende psychosen .  

In de voorafgaande hoofdstukken hebben wij eerst bij de normalen een 
maatstaf (norm) leeren kennen van de verschillende proevén en daarna 
is vastgesteld, in welke mate de psychische functies, die met behulp 
van de tests experimenteel werden bepaald, waren afgenomen bij de 
onderscheidene psychosen. Thans is het van belang, na te gaan, wat 
ons het vergelijken van de verkregen resultaten onderling kan leeren. 
Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, heb ik daarom die ziels
ziekten, waarvan slechts eenige lijders zijn onderzocht, hier weggelaten 
en ga ik de resultaten vergelijken, verkregen bij de normalen, de neu
rosen, de melancholie, dementia praecox, en dementia senilis, paralytlca 
en epileptica. Dertig normalen zijn onderzocht en de resultaten erbiJ 
berekend, twaalf pat., lijdende aan een °der ziekten, die samen onder 
den naam neurosen worden gecombineerd, bij 21 (12) lijders aan melan
cholie zijn de experimenten verricht, terwijl dit het geval was bij 17 
praecox-pat. Vroeger heb ik reeds opgemerkt, dat het mijne bedoeling 
was, de zielsziekten, behept met dementa senilis, paralytica en epilep
tica samen te voegen tot één rubriek ; mijn plan daarmede is, een tegen
stelling te vinden ten opzichte van dementia praecox, want, zooals wiJ 
zagen, treedt de dementie bij deze 3 psychosen gewoonlijk veel sterker 
op den voorgrond, dan bij gene zielsziekte. Bovendien krijgen wij dan 
een groep, bestaande uit 20 p.p., zoodat het resultaat dan ook veel be
trouwbaarder wordt door het grooter aantal. 

Aldus verschillende psychosen tot groepen gecombineerd, krijgen wij 
dus 5 rubrieken, die wij met elkaar zullen gaan vergelijken. Zooals ook 
in de voorgaande hoofdstukken is geschied, beginnen wij weer met de 
intellectueele tests en passeeren daarna in dezelfde volgorde de andere 
proeven de revue. 



A. De i ntel l igentie-proever.i. 

Acht proeven hebben wij leeren kennen als geschikt voor het onder
zoek van het intellect. De normalen waren gemiddeld in staat 6,7 proeven 
goed te beantwoorden. De neurotische pat. losten gemiddeld 5,6 in vol
doende mate op, de 12 uitgezochte melancholici konden dit doen met 
5,3 proeven, terwijl de praecox-lijders bij 4,2 een goed antwoord wisten te 
vinden; bij de rubriek epilepsie, paralyse en dementia senilis was dit 
het geval met 2,2 tests. De. experimenten heb ik nogmaals, en nu ru
brieksgewijs, samengevoegd voor een goed overzicht. 

..., ..., � ..., 
�'E @� 0 gr-o  ,:: ::,  � r= '2 ,-:::: ::= '" � ei>  -� " 

C\l � �  "<Il §1 � � � t-"8 ;:: co ä3 � c:: Q) 
.-1 - � 

ro ·- lO Cl) 0 ó O  fii " t:n S  5. .g �o...., 8 35 � ..d  E-! !:JJ � A ... �- 1/l 0 1/l t-;l P< � ...... 
.e. s 

Normalen30p.p. 70 O/o 80 0/o sg.3 0/o 90 0/o 96.7 0/o 76.7 0/o 70 % 100 0/o 6.7 
Neurosen 12p. p. 33.3 0/o 50 0/o 66.7 0/o 83.3 0/o 100 0/o 50 0/o 75 0/o 100 0/o 5.6 
l\Ie]ancholie 

12 p. p. 33.3 0/o 58.3 0/o 75 0/o 83.3 0/o 91.5 0/o 41.5 0/o 58.3 0/o 83.3 0/o 5.3 
Dem. praecox 

17 p. p. 41.'.3 0/o 11.8 0/o 58.8 0/o 76.5 0/o 76,5 0/o 29.4 0/o 47.1 0/o 76.5 0/o 4.2 
Dem. epil., par., 

sen., 20 p. p. 15.8 0/o 15.8 0/o 10.5 0/o 21 0/o 57.9 0/o 21 0/o 15.8 0/o 57,9 0/o 2.2 

Uit deze tabel zien wij heel duidelijk, dat de laatste groep psychosen 
met de meeste dementie, ook bij elke afzonderlijke proef ver achter 
blijft bij de uitkomsten van alle andere groepen, alleen de legprent van 
den hond maakt een kleine uitzondering. Nog meer evident dan deze 
tabel, geeft eene graphische voorstelling een aanschouwelijk beeld van 
de resultaten der proeven ; de curve is aldus geconstrueerd, dat op de 
abscis de plaatproeven, die voor het gemak genummerd zijn, zijn aange
geven en op de ordinaat het percentage goede antwoorden. 

Zie graphische voorstelling volgende bladzijde. 

Over het algemeen ligt dus de curve van de neurosen onder die van 
de normalen, daaronder ligt die der melancholie, dan volgt de dem.entia 
praecox en eindelijk de rubriek der meest demente psychosen n.l. dem. 
epileptica, paralytica en senilis. 
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8. De fantasie-proeven .  

Zooals wij hebben gezien, is ook de fantasie-werkzaamheid bij de on
derscheidene psychosen in zeer ongelijke mate afgenomen ; het sterkst 
bij de demente zielsziekten. Bovendien werd opgemerkt, dat bij een 
goede beoordeeling vaak niet alleen noodig is na te gaan de quantita
tieve afname van deze functie, maar, dat ook de qualiteit van de fou
tieve antwoorden van groot gewicht is, bij dementia praecox is dit o.a. 
duidelijk gebleken. Voor het goede overzicht heb ik de quantitatieve 
uitkomsten (goede antwoorden) van de psychose-groepen in een tabel 
vereenigd met de resultaten, verkregen bij de 30 normalen. Van de 
praecox-lijders zijn om cle redenen, vermeld in hoofdstuk V, p.p. 6 en 
17 weggelaten en komen dus hier 15 pat. in aanmerking. 

1 paard vogel · kat fiets kerk totaal 
goed 

Normalen 5.03 2.4 1.8 3.1 2.8 50.4 0/o 
Neurosen 4.42 2.09 2 2.75 2.42 45.6 0/o 
Melancholie 4.33 2.92 1.5 2.33 2.41 45 0/o 
Dem. praecox 4,6 2.7 1.5 2.8 2.3 46.6 0/o 
Dem. epi!., paral., sen. 4.1 1.7 1.6 2.2 2.4 39.8 0/o 

Hier uit deze tabel blijkt dus heel duidelijk, dat de meest demente 
groep ook de meeste stoornis in de fantasie vertoont. Uit de sterke 
correlatie· tusschen intellect en fantasie zou moeten volgen, dat de fan
tasie-stoornis bij de psychosen ongeveer parallel zou loopen aan de 
afname in de intelligentie. Wij zien dit uit bovenstaande label ook ten 
naaste bij, alleen maakt daarin de dementia praecox eene eigenaardige, 
niet verwachte uitzondering ; de praecox-pat. wisten zelfs gemiddeld 
nog iets meer platen goed te herkennen, dan de neurotische en melan
cholische pat. Dit is wel zeer eigenaardig, want de intelligentie-proeven 
blijven bij dementia praecox aanzienlijk beneden deze tests, verricht 
bij de niet demente zielsziekten. Hoe dit onverwachte verschijnsel te 
verklaren is, is mij niet heelemaal duidelijk geworden ; waarschijnlijk 
is het aantal p.p. nog te klein geweest. Nemen wij evenwel niet alleen 
het aantal foutieve antwoorden in aanmerking, maar ook den aard er 
van, dan blijkt uit de vele absurde antwoorden, dat er bij de dementia 
praecox een veel grootere fantasie-stoornis aanwezig is, dan men uit 
de quantitatieve afname zou opmaken. De fantasie-proef moet derhalve 
niet alleen quantitatief, maar ook qualitatief beschouwd worden, wil 
men tot betrouwbare resultaten komen. Toch meen ik ook nog een paar 
oorzaken gevonden te hebben voor dit niet verwachte verschil van de 
fantasie-proef bij de praecox-lijders in vergelijking met de andere 
onderzochte niet demente psychisch abnormalen. 
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1ste Zooals reeds is opgemerkt, zijn bij de 17 praecox-lijders er 2 
p.p., die leden aan dementia paranoides, den vorm van praecox, 
waarbij gewoonlijk eerst laat dementie optreedt ; inderdaad waren 
beide p.p. niet dement, en juist bij hen gaf de fantasie-proef zeer 
hooge waarden, die grooten invloed hadden op de einduitkomst, 
want werden deze pat. niet meegerekend, dan daalde het procent
getal van 49,6 tot 46,6 ; daarom zijn deze beide lijders ook in deze 
tabel niet meegeteld ; ook dan evenwel is blijkbaar het getal nog 
iets hooger, dan bij de neurosen en de melancholie. 

2de De leeftijd van de onderzochte praecox-lijders was over het ge
heel jonger, dan dit het geval was bij de neurotische pat. ; zoo 
waren van de 17 praecox-lijders er slechts 2, die ouder waren dan 
40 jaar, terwijl van de 12 neurotische pat. er niet minder dan 6 
zijn, die dezen leeftijd gepasseerd waren. Nu is de leeftijd van 40 
jaar nog wel niet tot den ouderdom te rekenen, maar toch doen 
zich de aftakelingsverschijnselen bij den arbeidersstand vaak 
vroeg al gevoelen eri ook door het weinig onderhouden van ken
nis, in de jeugd geleerd zou het lang niet onmogelijk zijn, dat het 
verschil in leeftijd niet zonder invloed was geweest op de uitkom
sten ; weliswaar wordt de schoolkennis bij de proeven zooveel 
mogelijk uitgeschakeld, maar naar het mij voorkomt, zal deze ken
nis wel niet zonder invloed zijn. 

3de Bij de praecox-pat. kwamen er 3 personen voor, die na de L. S. 
voortgezet onderwijs hadden genoten, een factor, die zeer zeker 
van belang geacht moet worden ; bij de neurosen was niemand, 
die meer dan L. 0. had ontvangen ; hierdoor is er dus eenig ver
schil in aard van het materiaal. 

Bij het beschouwen van de tabel zien wij verder, dat wij bij de plaat
series paard, fiets en kerk bij alle psychosen een gemiddelde gevonden 
hebben, kleiner dan bij de normalen ; bij de serie vogel vertoonden de 
melancholici en de praecox-pat. een hooger cijfer dan de militairen, bij 
kat de neurotische. 

De 5de groep sterk demente p.p. gaf evenwel bij alle 5 plaatseries 
een duidelijk lager cijfer aan, dan de normalen. De quantîtatieve tegen
stelling tusschen normalen en lijders aan een dezer 3 psychosen is der
halve zeer duidelijk. De fantasieproeven zijn dus ook van groot belang 
bij het bepalen van intellectueele stoornissen. 

Deze conclusies, getrokken uit de tabel, zijn op nog meer overzich
telijke wijze te demonstreeren door eene graphische voorstelling op 
dezelfde wijze ingericht, als die van de intelligentie-tests. 
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5�-----1-------�-------;-------; 

l L..._ _____ .l.._ _____ ...J..... _____ __... _____ ___, 

paard '- vogel kat 

---normalen 

,_,_,:'.:.neurosen 

- . - . melancholie 

.............. dem. praecox 

---clem. epil .  
paral., sen. 

fiets kerk 

Uit deze curven valt vooral duidelijk op het verschil van de norma
len en de groep der sterk dementen. 



C. De woordassociatieproeven .  

Vroeger, bij het bespreken der woordassociatieproef in hoofdstuk III, 
is reeds aangetoond de correlatie tussc;hen intellect en deze test. Het is 
derhalve van belang, in hoever deze getrokken conclusie ook weer aan
getoond kan worden bij het onderzoek . der geesteszieken, of er met an
dere woorden een zekere parallelisme te ontdekken is tusschen de 
stoornis in de intelligentie-proeven en de daling van deze associatie
proef. Mocht dit hier blijken, dap zou dit de waarde van deze proefne
ming zeer sterk verhoogen, daar dit dan eene belangrijke methode zou 
zijn in de experimenteele psychiatrie, ter vaststelling van dementie ; 
wij weten, welke groote waarde is toe te kennen aan dit symptoom ; 
immers, hoe dikwijls bepaalt niet alleen dit enkele kenmerk de diag
nose en daarmede eveneens de prognose ? Het groote belang, om steeds 
zuiverder methoden te vinden, om met zekerheid dementie te kunnen 
aantoonen, is dus zonder meer evident, zoodat elke poging, om dit pro
bleem op te lossen, ondersteund dient te worden. Gaan wij dus na, wat 
dit experiment ons in dat opzicht te zeggen heeft. Ik heb in de eerste 
plaats daarvoor de percentages goede antwoorden bij de normalen en 
de verschillende psychosen samen in een tabel gerangschikt. 

Normalen 
Neurosen 
Melancholie 
Dem. Praecox 
Dem. epi}., paral., sen. 

Ofo goecl 

77.'d 0/o 
77.3 0/o 
74 0/o 
66.6 0/o 
38.9 0/o 

Uit deze tabel zien wij, dat er een daling in goede antwoorden is, 
overeenkomende met de vermindering bij de intelligentietests. De neu
rosen gaven evenveel goede antwoorden, als de normalen en dus zijn 
de pat., lijdende aan hysterie, neurasthenie en psychasthenie in dit op
zicht geheel gelijk te stellen met mijn onderzochte militairen. Dit komt 
ook overeen met het intacte intellect bij deze zielszieken. Zooals wij 
zagen, vertoonen de intellectueele tests bij hen evenwel toch eene lichte 
afname, wat toe te schrijven was aan het vernauwde bewustzijn. Dit 
heeft blijkbaar op de associatie-proef geen invloed gehad, wat ook heel 
goed te verklaren is, daar bij het oplossen der intelligentie-tests de 
aandacht veel meer en veel langduriger moet worden geconcentreerd 
en dit concentratievermogen is immers juist door het vernauwde be
wustzijn wat verminderd ; bij het uitvoeren van de woordassociatie-proef 
wordt niet zoo'n intensieve concentratie van de aandacht geëischt. 
Deze psychische test is derhalve een zeer belangrijke proef iJlij het vast
stellen of het intellect intact genoemd moet worden. Het leek mij daar-
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na gewenscht, in verband met bovenstaande, nog eens naast elkaar te 
plaatsen de stoornissen bij de verschillende psychosen van de intelli
gentie-proeven en de woordassociatie-proef, de normalen dan weer als 
grondslag aangenomen. De stoornissen zijn weer in procenten uitge
drukt. 

Stoornis intelligen- Stoornis rassociaiie· 
tieproeven. proef. 

Neurosen 16 0/o 
Melancholie 21 0/o 4.2 0/o 
Dem. praecox 37 0/o 14 0/o 
Dem. epi!., paral., sen. 67 0/o 49.6 0/o 

Wij zien hieruit dus weer zeer duidelijk het parallelisme in de stoor· 
nissen van beide soorten proeven. De correlatie tusschen intellect en 
associatie wordt hiermede weer aangetoond en bevestigd. Quantitatief 
is dit experiment dus blijkbaar van meer waarde bij de dementiebepa
ling dan de fantasie-proef met behulp der plaatseries. Graphisch voor
gesteld, krijgen wij ook weer een aanschouwelijk beeld van het gecon
stateerde. Omdat de neurosen geene afwijking in deze proef gaven en 
bij de melancholici ook slechts een geringe stoornis was aan te toonen, 
zijn deze beide psychosen in deze graphische voorstelling niet opge
nomen. 
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D. De opmerkzaamheidsproef. 

Ook de opmerkzaamheid is correlaat gebleken met intelligentie ; het 
bleek zoowel uit mijn proeven bij de onderzochte 30 psychisch-normale 
militairen als in het proefschrift van Poelman. 

De gemiddelde tijden en het aantal fouten zijn weer bij de normalen 
en de verschillende psychosen samengevoegd. 

Tijdsduur. Aantal fouten 

Normalen 186.4 sec. 4.4 
Neurosen 261 n 6 
Melancholie 221 n 9.8 
Dem. praecox 354 n ó.4 
Dem. sen., epil., par. 394 " 13.3 

Hier blijkt weer de bovengenoemde correlatie ook bij de psychosen 
aanwezig te zijn. De meest demente zielsziekten gaven ook de slechtste 
cijfers bij deze aanstrepingsproef, zoowel wat betreft de tijdsduur als 
het aantal fouten. 

De niet angstige en jongere melancholici gaven gemiddeld een wat 
korteren tijd dan de neurotische pat. maar maakten evenwel duidelijk 
veel meer fouten. Nemen wij alle 21 onderzochte melancholici, dan von
den wij een tijd van 291 sec. met 14 fouten, zoodat dan ook de tijd vrij 
veel langer duurt dan bij de neurosen, het aantal fouten is dan ook nog 
meer toegenomen. Verreweg den !angsten tijd had evenwel de 5de 
groep personen noodig, om aan de opdracht te voldoen, en werd ook 
door hen een groot aantal fouten gemaakt ; zooals wij evenwel hebben 
gezien, maakten alleen de 4 epileptici uit deze groep juist daarentegen 
weinig fouten, wat is toegeschreven aan hun nauwkeurigheid. Bij de 
meest dementen is derhalve ook de opmerkzaamheid het meest gestoord. 

Uit bovenstaande tabel heb ik weer uitgerekend den toegenomen 
tijdsduur, omgerekend in procenten ten opzichte van den normalen tijd 
van 186,4 sec. ; daarna heb ik deze getallen gezet naast de vroeger uit
gerekende stoornissen van de intelligentie-tests, waaruit dan nog dui
delijker het parallelisme blijkt. 

Stoornis intelligentie
proeven. 

Toename tijdsduur 
aanstrepingsproef. 

N enroseu 16 0/o 40 0/o 
Melancholie 21 0/o 18 % 
Dementia-praecox 37 0/o 90 0/o 
Dem. sen., epil., par. 67 0/o 110 0/o 

Behalve bij de melancholie blijkt dus de stoornis in de intelligentie
proeven vrijwel evenwijdig t� gaan aan de toename in tijdsduur bij de 
opmerkzaamheidsproef. De afwijking van de melancholie moet daaraan 
worden toegeschreven, dat de remming blijkbaar meer invloed heeft 
op de intelligentie-tests, dan op de opmerkzaamheids-proeven. 



E. De reprod uctieproef. 

Ook het reproductievermogen is gebleken in samenhang te staan met 
het intellect. Stoornissen bij deze proeven worden dus weer het grootst 
verwacht bij de demente psychosen. In de voorgaande hoofdstukken is 
dit ook gebleken het geval te zijn, zoodat dit weer de bevestiging in
houdt van deze correlatie. 

0/o goede 0/o foutieve 0/o geen 
antwoorden. antwoorden. antwoorden. 

Normalen 58.4 29.1 12.4 
Neurosen 48.8 28.9 22.3 
l\Ielancholie 38.2 26.1 35.7 
Dementia praecox 47.1 19.2 33.7 
Dem., epi!., para!., sen, 28.3 39.7 32 0/o 

Behalve bij melancholie zien wij dus weer eene afname in goede ant
woorden, vrijwel evenredig aan de afname in positiv_iteit bij de intel
ligentie-proeven. De melancholici maakten hier een slechteren indruk 
dan overeenkomt met de stoornis bij de intelligentietests ; dit moet tof
geschreven worden aan de remming, die zich blijkbaar meer bij de :re
productie doet gelden, dan bij de experimenten, die . rechtstreeks de 
intelligentie moeten vaststellen. 

De stoornissen bij beide soorten proeven weer naast elkaar gezet, ver
hoogt de duidelijkheid en overzichtelijkheid. 

Stoornis intellig.- Stoornis 
proeven. reproductie. 

Neurosen 16 0/o 16 0/o 
1\:t:elancholie 21 0/o 34 0/o 
Dementia praecox 37 0/o 19 0/o 
Dem., epil., paral., sen. 67 0/o 52 0/o 



F. De recogn itieproef. 

De recognitie, die nauw aan de reproductie verwant is en er eene 
gemakkelijker variatie van voorstelt, is ook correlaat gebleken met het 
intellect ; het gevolg ervan is uiteraard, dat ook bij dit experiment de 
grootste stoornis aanwezig moet zijn bij de aanzienlijkste dementie. Dit 
is ook weer geheel uitgekomen, zooals reeds bij de behandeling der 
psychosen afzonderlijk is opgemerkt. De resultaten met deze proef bij 
de p.p., in de bovengenoemde rubrieken verdeeld, samengevat, krijgen 
wij het volgende schema : 

0/o goede 
antwoorden. 

Normalen 79.8 

Neurosen 72.8 

Melancholie 70.5 

Dementia praecox 62.4 

Dem., epil.,•para1., sen. 58.7 

0/o foutieve 
antwoorden. 

20.2 

27.2 

27.3 

26.2 

33.6 

0/o geen 
antwoord. 

2.2 

11.3 

7.7 

Wij zien hier dus bij alle groepen weer zeer duidelijk de stoornis 
toenemen in dezelfde volgorde als de daling van de intelligentie-proeven; 
ook melancholie maakt hier geene uitzondering, zoodat blijkbaar de 
remming hier niet van zoo'n invloed is, als het geval was bij de repro
ductie ; dit Vl}rschil werd ook al opgemerkt bij de bespreking van 
deze psychose afzonderlijk. De samenhang tusschen intellect en recog
nitie wordt hier dus duidelijk aangetoond. Dit blijkt nog meer, als weer 
naast elkaar gezet worden cle percentages, cle stoornissen aangevende 
van de recognitie en intelligentie-proeven. 

Stoornis intelligentie- Stoornis recognitie. 
proeven. 

Neurosen 16 0/o 9 0/o 
Melancholie 21 0/o 12 0/o 
Dementia praecox 37 0/o 22 0/o 
Dem., epil., paral., sen. 67 0/o 26 0/o 

Ten slotte is het van nut, in een tabel alle stoornissen bij de in dit 
Hoofdstuk besproken groepen van psychosen naast elkaar te plaatsen, 
uitgedrukt weer in percentages met het gemiddelde van de 30 militairen 

· als normalen grondslag aangenomen. 
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+-' Qj  � ..., ril 
00 §' 00 g Cl) ..... Pt Cl) Pt r:n �  � 'O  O'l 

. s � ... ... 
Neurosen 12 p. p. 16 0/o 9 D/o - 40 % 16 % 9 0/o 
Melancholie 12 p. p. 21 0/o 11 D/o 4 D/o 18 0/o 34 % 12 D/o 
Dementia praecox 17 p. p. 37 0/o 8 0/o 14 0/o 90 % 19 ¼ 22 0/o 
Dem., epil .. par., sen. 

20 p. p. 67 0/o 20 0/o 49 D/o 110 % 52 % 26 D/o 
Hieruit zien wij, dat er vooral een parallelisme in de stoornis is bij 

de intelligentie-proef met de woordassociatie-proef en het recognitie
experiment. Deze tests moeten derhalve van groot gewicht geacht wor
den bij het onderzoek naar het intellect bij psychische afwijkingen ; zij 
vertegenwoordigen naast de andere, belangrijke methoden van onder
zoek naar de dementie ; vooral evenwel de woordassociatie-proef, omdat 
hier de waarden zoo sterk uiteertloopen bij normalen en niet demente 
psychosen aan den eenen kant en de demente zielsziekten aan den an
deren kant. Bij de recognitie-proef zijn de verschillen te gering, om aan 
het resultaat te veel waarde te mogen hechten. 



G. Tegenste l l ing demente en n iet-demente psychosen. 

Met het oog op het gewichtige symptoom der dementie heb ik tot slot 
nog de ziekten neurosen en melancholie gecombineerd en hierbij dan 
nog gevoegd de uitkomsten der paranoia-lijders, der psychopathen, van 
den Basedow-pat., en der maniaci ; wij krijgen aldus eene groote groep 
proefpersonen, lijdende aan een niet demente psychose ; aan den an
deren kant heb ik al de patiënten samengevoegd, die leden aan een der 
demente zielsziekten, waartoe dus behooren dementia praecox, imbecil
litas, dementia epileptica, dementia paralytica en dementia senilis. Ik 
krijg dan twee groote afdeelingen, de eene dement, de andere niet. De 
eerste groep omvat dan 44 p.p., de laatste 36. Deze beide rubrieken wor
den dan met elkaar en met de 30 normalen vergeleken. Telkens zijn de 
resultaten, verkregen bij deze 3 groepen van personen, in een tabel 
vereenigd bij elke psychische functie, die experimenteel werd onder
zocht. 

.µ .µ 
A a:î  

.µ 

fil'E fil "O ..µ ..d  
<D 

.� Il: � A  ..... 0 I'-< <D 0 

co �1 
tot.aal 

� I'-< � C\1 �] 
ro ::, en �.i 10 bDtî ..... ::, 

CX) i ; � c- i:l Q) i:i, Ql  A 0 Q) goed 
Q) p. rn :.:l  .:2, §<  "' p.  ,.!,:1 - --- - e 

Normalen 70 0/o 80 % 83.3 0/o 90 % 96.7 %176.7 % 70 % 100 0/o 6.7 
Niet-dem. 41.2 % 52.9 % 75 0/o 88.9 0/o 97.2 0/oi55,6 0/o 75" 0/o 86.1 ¾ 5.7 
Dementen 25.6 0/o 18.6 0/o 27,9 %  48.8 0/o 69,8 % 25.6 0/o 30.2 % 62.8 0/o 3.1 

Uit deze tabel is het groote contrast te, zien tusschen de demente en 
niet demente psychosen ; overal blijven de eerste aanzienlijk achter bij 
de laatste. De groep zonder intelligentiestoornis staat bijna overal weer 
achter bij de normalen, alleen konijn-leeuw maakte een uitzondering en 
ook bij den jongen op den omvallenden stoel waren de getallen vrijwel 
aan elkaar· gelijk. 

Vooral ook dit graphisch voorgesteld, geeft ons een goed inzicht. 

Zie graphische voorstelling volgende bladzijde. 
De gemiddelde stoornis was bij alle proeven samen derhalve bij de 

pat. zonder dementie 6·7 
� 

5·7 X lOO = 13 0/o. 

B. · d d t d't 'dd Id 6·7 - 3·1 X 100 -- 5A 0,10• lJ e emen en was 1 gem1 e 6_7 � ,, 
Wij zien hieruit dus een enorm onderscheid tusschen beide rubrieken. 

Al de onderzoekingen naar de fantasie-werkzaamheid op dezelfdb 
wijze gecombineerd en berekend, komen wij op overeenkomstige manier 
tot de volgende tabel : 
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100 - r----r----.---.-----,----,.---,---71 

70 - ----,---;-' 1----+---l--�r-l--!-:">f--� 

60 - --Normalen 

- - -Niet-clem. 

50 -
/ __ Dementen 

/ 

40 -

30 -

20 -

10 -
1 2 3 4 5 6 7 8 

paard vogel kat 

]? ..... ..., '"O � ..., '"O Q) .... Q) Q) (l) Q) :a Q) 
0 ;::s ·a 0 

� ï3 0 ;::s ï3 !:IJ .s !:IJ !:IJ .B 

Normalen 5.03 0.87 0.1 2.4 1 .9 1.7 1.8 2.1 2.1 
Niet-elementen 4.58 1.19 0.22 2.67 1.22 2.11 1.92 1.81 2.28 
Dementen 4.33 1.33 0.35 2.37 1.95 1.67 1.63 2.72 1.65 

fiets kerk totaa.l 

'"C 
..... 

'"O 
-

(1) ..... Q) 
'.O Q) Q) '..P (1) goed foutief niet 0 g ·a � ;::s ·s !:IJ .B -

3.1 1.87 1 5  2.8 2.27 0.93 50.4 0/o 28.3 0/o 21.2 0/o 
2.61 1.28 2.11 2.61 1.86 1.53 48 0/o 24.5 0/o 27,5 0/o 
2.56 1.84 1.6 2.3 2.12 1 58 44 O/o 33.3 % 22.8 0/o 
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De totale uitkomst wijst dus aan voor alle niet dementen gemiddeld 
48 % goede antwoorden, zoodat er slechts een zeer geringe afname van 
deze functie is vast te stellen, n 1. 50·!o-:i 48 X 100 = 4 0/o, De paarcl-, de 
fietsserie en kerkserie gaven ee_n kleine vermindering, terwijl deze pat. 
bij de vogel- en katserie nog meer wisten te herkennen dan mijn mili
tairen. De dementen daarentegen blijven bij alle plaatseries duidelijk 
beneden het normale gemiddelde en wordt ook nergens het cijfer de:t
lijders zonder intelligentie-defect bereikt. Het totale gemiddelde bij de 
dementen bedraagt 44 %, zoodat hier de stoornis derhalve aanwijst 
50·!

0
� 44 X 100 = 13 %, äeze is dus aanmerkelijk beneden die bij de niet 

demente groep. 
De graphische voorstelling verduidelijkt weer bov.enstaande : 

5 

4 

3 

2 

1 

paard vogel kat 
--Normalen 
.- -,-Niet-dem. 
___ D ..... ementen 

fiets kerk 

Ofschoon de dementen overal beneden de normalen blijven, is het ver
schil blijkbaar lang niet zoo eclatant als bij de intelligentie-tests. Dit 
wijst er weer op, dat bij eene goede beoordeeling de fantasie-proeven 
niet alleen quantitatief, maar ook qualitatief moeten worden nagegaan. 

De woordassqciatie-proef toont ook op zeer duidelijke wijze het groote 
verschil tusschen de beide rubrieken psychisch abnormalen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Normalen 90 100 86.7 40 53.3 I 60 53.3 96,7 100 96.7 
Niet-dem. 75 100 86.1 52.8 50 1 44.4 38.9 86.1 100 66.7 
Dementen 53.5 76.7 58.2 32.6 41.9 .25.6 l;;l.9 53.5 79.1 67.4 
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1 1  12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 L  22 23 24 25 totaal 
33.3 93.3 76,7 90 93.3 56.7 100 90 i 90 40 1 50 Il 86.7 100 96.7 66.7177.2 0/o 
33.3 94.4 7 5 77.8 88.9 52.8 lCO 94.41 91.71 44.8 63.9 82.4 86.11 100

1
58.3

1
73.8 0/o 

25.6 60.5 37.2 51.2 69.8 30.2 81.4 72.1 62.8, 23.3l 30.21 60 5 86 83.7 37.2:52.5 0/o 
Wij zien derhalve, dat de niet dementen slechts in zeer geringe mate 

minder goed de proef konden verrichten, de stoornis is niet meer dan 
77·;;/3·8 X 100 = 4 0/o, zij is nog geringer, dan het geval w�s bij de 

fantasie-proef. 
De afname bij de dementen is daarentegen veel aanzienlijker, deze 

· b . .  h · t · d a 77.2 - 52·2 X 100 3" 01 1s lJ en me mm er an 77_2 = il O· 

Wij zien hier direct uit, dat bij de woordassociatie-proef de quantita
tieve verschillen veel sterker uiteen loopen bij de beide rubrieken, dan 
bij de fantasie-proef ; quantitatief is daarom dit experiment bruikbaar
der bij het onderzoek naar dementie dan de proefneming, die de fantasie 
moest bepalen. 

De graphische voorstelling stelt dit nog duidelijker in het licht. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 100 0/o 
1/.'f\. ..... : ' - I'\. · - .  / � .  90 0/o 
: , ·  ' 1\ ; \  / . · 'r\ ) ' - - · r--.. \  80 0/o 

�- '1\ \ /; '�. \ -,1 -· 
l / " " ./ / � 70 0/ I \ \, 11 ! I \ 1 / H / "'- l '/ ; \ ·. 0 

t \• V , ,' Il [\_' f , 1\ 1/ \ , · / \ \ ,' 1 / \ 
60 0/o 

\ V -. . : I \ il \ I \ / \ 11/ / , 50 0/o 

V 1\ / . r/ \ 
40 0/o 

/ . V 
30 0/o 

t\., 20 0/o 

-- normalen 

·-·- - clem. proeven 

__ clem. epilept., paralyt., senilis. 

10 0/o 

Overal blijft dus de curve der dementen aanzienlijk beneden haar 
tegenhanger, het verschil is meest vrij groot. 

De aanstrepings-proef eveneens zoo uitgerekend voor de beide groote 
groepen, komen wij tot de volgende tabel : 

Tijdsduur Aantal 
fouten 

Normalen 186 sec. 4.4 
Niet-dementen 226 n 7.2 
Dementen 360 n 8.6 
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Dus ook hier weer een aanmerkelijk verschil tusschen de psychosen 
met en zonder dementie, de tijdsduur is bij de eersten ten opzichte van 
normalen toegenomen met 360 

1;6 
186 X 100 = 94 0/o, bij de laatsten met 

226 - 186 
186 X 100 = 21_ 0/o, dns het ,·erschil is groot. 

Ook bij de reproductie- en recognitie-proef zien wij de tegenstelling, 
naarmate het intellectueele leven al of niet is gestoord. 

! 
Normalen 

Reproductie Niet-dementen 
Dementen 

i 
Normalen 

Recognitie Niet-dementen 
Dementen 

0/o goede 
antwoorden 

58.4 
45,8 
37.2 

0/o goede 
antwoorden 

79.8 
71.9 
59.8 

Afname t. o. v. 
normalen 

22 0/o 
36 0/o 

Afname t. o v. 
normalen 

9.9 0/o 
25 0/o 

Uit het bovenstaande zien wij dus, dat er bij de recognitie-proef tus
schen de al- en niet dementen een grooter onderscheid is dan bij de 
reproductie-proef ; één der oorzaken is wel, dat de melancholici zoo'n 
slecht resultaat opleverden bij dit laatste experiment door de remming, 
die, zooals wij gezien hebben, een veel geringer invloed had op de 
recognitie. 

Wij komen dus tot de volgende 

CONCLUSIES 

I. De opgestelde reeks van 8 intelligentie-tests voldoet bij het on-
derzoek van normalen en psychisch abnormalen. 

II. De woordassociatie-proef is een belangrijk hulpmiddel bij het 
vaststellen van het symptoom der dementie. 

III. De fantasie-proef is bij het intelligentie-onderzoek vooral dan 
te gebruiken, als naast de quantitatieve ook de qualitatieve stoor
nissen worden nagegaan. 

IV. De recognitie-proef is ook een nuttig hulpmiddel bij het bepa
len van dementie. 
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