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Hoofdstuk I, 

Do psycholo houdt zich b0zig ~ot tv studio van het men
te verklnren door selijk go ; 

hot in rclati" t 
waarin hot go 

zo,:kt d~lt tc 

£.£.12. 1 practische do lcincL;n zi:]n 

n en tot de woreld 
thoorctisch ol is vorkla

studiosucc~-;;-
of beinvloe(lcn (b. v. kcoD:~,v:o t go 
taa1::'i:;-Gllse~i;jkc; re:::.ctios ~~ of toest:::.ndcn. 
De studio van dL vcrricht n van afzdndorlijkw organen (b.v. re
flexen, in'.renc:ige secretie) is voor de: psycholo e\)n hulpweten
schap, de physiologic. De studie van de ncerslag van het mensc
lijk g8drag in do cul tuur (b. v. 13anonloving.:::vorrJon) is het terre in 
van do sociolo 

De mens is eon goorganiseord goheel 1 dat zich handhaaft, zich 
voortplant 1 grocit, zich reparuort un zich aanpast. Daarin komt 
hjj ovc;r0on met allc andere lovonde wozc:ns. Daccrora is d0 psycho
logic ook 6tn van do biola che wotenschccppon. 

Door de bouw van liclw.nn on door de w~jze w.:tnrop di t zich 
ontwikkel t, is de nons voorbostemd tot o-.;n bopo.ald~J wijze van 1.£
.Y..£.!2• Hij he oft grijphandon, rno.r gecn grijpvouton; hjj loopt rochtop; 
zijn gozicht is botor dan zijn rouk; hjj komt zcor hulpoloos tor 
wcrold. 

Van alle andere lovendo wozons onderschoidt zich do mons 
voorts, doordat lovonsbohoefton me~r vorworven dan aangcboren 
zijn en doordnt do mi~lo-r1~;ro.art~1c:-G ·hij die behoeftcn tracht to 
bevredigon oak mecr o.angalcord dan inguboren. De mons is 
Hinstinct-nrmn en hij nankt u0n zaer lange ontwikkolingsperiode 
door, voor hij zich zolfst.:mdig kan be·Negon em voor zichzelf knn 
zorgcm. 

De mons heoft zeor voel behouftcn. Natuurl~jk zijn die alloon 
kenbao.r door de godro.gingon die do mens stclt. Zr zijn maar we 
olementaire, vitale bohooften; o.l hot o is vorworven en 
verschilt van mons tot mens en van cultuur tot cultuur. Zulke pri
maire behoeften zijn die al.n oten, drinken, gozolschap, goslachts
vorkoor, zekerhoid, niouw0 ervaringun, i'Lco.r ook do wijze wcaro.J?_ 
die behoeften bevredigd worden, is weer cultuur-gebonden on dus 
verworvon (smaJ.k-ontwikk;~ling b. v.) 

Indien de bohoofto 6n de ze waarop ze wordt bevrodigdworden 
:<anguborcn on vrijvwl onvGranc1erljjk zijn, sprcken van il!._s_ti.E.9.!· 
Voor dieren wet uitgesproken instincten vorloopt hot levan langs 
vasto banon; hun gedrag nist plasticiteit. De o~ns daarentegen 
kan zich in velerlci ~ilieus aanpassen. 

Tenslotte, en da t is hot E1e est wozenljjke, beschikt de mens 
over een zoker inzich t in zijn bcstan.n. Hij kan bcgrippen en sym
bol en vormen en hantoren. Hij kan dD.ardoor abstraheron en aldus 
meer profijt hebben van vroegere ervaringon en zich op tookom-
stige situaties bator voorbere:idc;n, kan zelfs in redelijke 
en zedelijko bezinning afstand nomen van zichzelf, oigon o.cti
viteiten waarderen en actief ann eigen levensontplooiing werken. 
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rlat r;wn wul cons i 1dc mens0lijke n;:;,tuuril noe1:1t, is nict 
mecr dan hct(onbckondo) totnal van gedragsmogclijkhodon, die 
voor cen groot dc:c:l nooit zijn ord. In f,;;ito worden 
die mocclijkheden steeds ingcporkt; krijgen eon vasto vorm 
in re~le gedragingon, die worden bep~nld door de en 
vooral door de cultuur, w~arin en wanrneo levan. De mogo-
ljjke vorschillen tusscn menson zecr [;root; bcsts.an-
de culturen nog v2r uitccn; nonson uit &6n cultuur lijken 
al moer op clk:·c~l.r van eon fanilie of '~in tonen nog 

n6g no,·r. De 
als ck tvorn, 
toit vorstnrron. 
normen, 
door de sociologic. 

dr·tg van samonopc;e·.~rocide twcelingen 
mot andcrcn k~n boschouwd worden 

de binlogischc oogclijkh,;den tot reali-
tvorn wordt nmorkt door waarden, 

die worden bostudcord 

Dv mens 1ooft i.n c.hm (nilieu), w::.armoo hij tot 
eon vergel:ijk mo0t komen. Dnarvan nvJ.kan dccl uit: hot klimaat, 
allerlei dingcn, andc:re monson, m<:u.r ook, zij het op 0011 andore 
wijze, do taken die hem z:ijn o:pg:... of die h:ij zichzolf stelt 
en de normen wa~tr·:tan hij zich mo,;t houclon. Hij ontmoet voort
durond mogel:ijkhadon on weorstandon, mucvallers en togenvallors. 
Dnardoor blijft hjj in ;;en nooi t afla tc:mk 1 maar niot al tjjd bo-
wusto, ndialoog:' mGt omgcving, wnr.lrmeo hij zoekt tot eon 
vorgeljjk to kor.1cm. Dit aspekt is nc:m allo c;edrag, a.:ln alle 
loven to ondorkennon. i,Jij noemcn hot o.nnpassing (adaptatio, ook 
vooral voor zover on innerl\ik uvenwich t beoo word t, ;'adjust-
mont" geheton). Aan hvt annpassingsloven komt nooit een oinde, 
omdnt vole bohoeftcm cyclisch zijn (hanger ! ) on omdat de om
standighed0n voortdurend vc:randorc:n. Dnarom is iianngepasthoidn, 
als eindtorm van hot aanpnssingsgedrng ook oon grensbogrip, dat 
in feito nooit beroikt wordt. Niot bovrodigdo behoeften streven 
no.ar middelon (gedragin[;on) die tot bevrediging leiden, omdat 
zo gepaard gnan met spnnningcn (tensions) die naar con even
wicht zoeken. Op do achtergrond van alle handolen donkon wjj 
ons steeds O'-"n spanning 1 0on bchoo ftc. Die "beweegredonen:; van 
het handel on, diG niot stoods bowust zijn, en ook niet al tijd 
van vorstandeljjkc nnrd, worden :;noticven;; gonoemd. (Vcrgcljjk: 
motivation research, dio eon studie r;1ankt van de beweegredcnen 
van b.v. koopgedrng of politick kiesgodrag). 

De one omguving stolt hogero uisen ann hot ~anpnssings-
gedrag dan do :mdore i sor;mige r.wnsen ook botor in staat 
zich ann wissolonde: omstr:ndigh>Jdon arm to passen dan nncloren. 
Hot gemak, de souplesse w~'.arr.1oo r:wnsen hun bchoe ften on hun 
nanpassingsmiJdelon kunnen instollon op verandercnde omstan
dighcdon, noer:10n wij hot a:mpassingsvormogcm. 

2. Omgeving on pituasie. 

~7ij p.:csson ons a:1n aan de ongeving ~o~_ .. wti _<!i_~ wo.arnemen, 
Tevens structurercn wjj die orJgeving op eon wijze, di,; met onze 
instolling en onzo behouftcn OV()rcwnkomt, r!ij gedragen ons dus 
bcpaald niet ::1ls registrcernutona ten, r1ac1.r wij grijpon reeds bij 
het waarnemen zclf in onze omgeving in. Het waarnemen is dus 

al ecn hnndeling, die overigens maostal onbowust verloopt. 
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De ruimtc wan.rin wij loven is niet de physico-tcmporule ruimte 
van de nntuurkundo, m~nr oon psycholo chc ruimte die ons 
eigcn m-::.c,ksol is, Encrzijds or:vD..t d0 psychologischo 
minder dan do chc (door d~t b.v. over hot hoofd ziun, 
wat voor ons niet vn.n bolcmg is) i :ls ~)ok £(:_o_r,: (door-
dat betckeniGscn 011 wcnrclon h-.;cht(;n do ,lie liop 
zichn niet bezi tten) ¢ Dn;,_rop kom~·,n nor; turug;, ·. 1ij liln.k:::n vm 
onzo omguving . In dnt proc s spolon oak ons vcrlu-
dcn on onze e~n rol. Onszulf 6n dn.t deal vnn de 
wereld, dnt op dit no~ont voor ons vnn bclang is, noemen wij 
do si tw:~ __ t_i_~ wa:1.rin w'j vc;rkcron. 

Reeds do no t eenvoudigo lS eon 
c;ebourc:n. HOI3 kont het d::tt gcscvons I c1L: V'J.r: ZO<)I' vorschillon
dc 2~intuigon ctfkorJstic zijn, tach tosm.wn op eSn ding botrok-
ken vvorden ? De stool di·.:.: w}j zivn, di0 botasten, die wij horen 
(als hij omvalt) is 0en en dezclfdc. weton oak, dat h:ij eon 
:1chtcrkant heoft, ::11 zien wij die niot. Do vorklnring hiervan 
zal samenhangon t hot feit, dat al die zintuigolijko hoe-
danigheden ( ten) sto..:ds t waarnemen on vooral 
ook met het fei t, da t wij die stoc;l ni.;:;t alluen zivn, mao.r hem 
ook hantoren. 

Juist omdo.t wnarnemon on hantoren tosamen gaan, leren w:ij 
onze wereld kennan. Eon klein kind grijpt nog naar de maan, om
dat die manr zo klein is. Later lc:e:rt hot do..t ;'kleine" dingen 
waar je niot bij kunt komen, in feito 6n veraf zijn. 
Dan wordt tevens de mann niet meer als klein gezion. Hoe moor 
kinderen (binnon zekere grenzen) hebben mogcn zien en hantc-
ren, hoe bater later hun wcreld kunnen structurercn on inter-
preteren. Veolo..l kan oen tekort op dit d niot moor worden 
ingehaald. 

'.ht vnj wa<1rnemen, zic:n wij als buiten ons bostaand en boven·· 
dien CJ.ls z6 bcs , als wij het zion, Pas bij nndere CJ.nalyse 
wordt het duidelijk, dat b,v. de kleur iots is, dat wij ann de 
dingen toevoogen, Hot is eon bc;langrijk gorig probleem, vast 
to stollen W::lt do ;1nn sich;; 

1 
on of ZC or zijn) en 

en wa t wij nons on or c.l waarnonond ::t,J.n toovoogon. r'Iaar voor 
de psychologic- wij vast cnn hot -op zich vorwonclorljjke-
fcit dat wij do als reeel, buit;_;n ons bosta:md en .met 
bopaaldo aspoktcn boe;i zion. Voor de andere 
zintuigon gcldt natuurl~k hctzolfdo~ 

Als ik een stool zic, noum ik ,::-tan dnt anduren die ook 
kunnen zion. Als zo dat niet doon dnt nan h6n. Niet aan 
de stoel on niot :can nij. Hun ogen zjjn niot e;ood, of hun ann
dncht is niot guspannon. Toch weton , dat niet ioderoon hot
zelfdv ding op ,lezelfde wijze ziet on dD. t som;1igo oensen dingen 
zion diu andoron h0lonaal niot zicn. Als eon ochtnaar van een 
roceptie thuiskomt, ho0ft movrouw nour gozion vnn.do toiletten 
on njjnheor m...:.;r van gc;park;_;0rdu auto 1 s. 'Jie in boekc:n ge
intorcsseord is, ziot eon nicuwo nanwinst in do etalage; wie 
nooit lo0st hooft misschion zelfs niut gozion dnt er in dio 
stra~t eon is. Tach dringen do waarnumingcn van 
iedcr nons zich nan hom op nls objuctief en nlgcneen-geldend. 
De quasi:~bjectivitoit ligt nan de bran van vool misvorstan
den, want zjj nankt <]at monson net vcrschillondo wnarnomingen 
mcnen, dat ze over hetz...:lfde praten. 
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Vccl v~n w~t zich ann ons nls objocticf voordoct, is 
dus e:igcnlijk subj<,,ctief. Doordn.t v.:m L:lket::.lr loren en mot 
clkanr vclo situatios op vergelijkbaro doorlovcn, gaan de 
subjectievo wcrolJen WB.arin levtm, r::tc.::cr op elkt:vcr ljjkcn. 
Die vcrc;olijkbaarhoic1 kor1t voort uit dv in groto lijncn golijke 
bouw on werkinL: van ons lichcu.:tnl (r."!:::<ar chmk ook 0-an klouren
blindhoid), onLook uit Jc voor vole rnenson c0lijke socialo 
omgoving. Hot levan in G5n zin, 5 school, n buurt,66n 
workkring n:::t:tkt d:J.t :Jns :'woroldbc<Jld;; delon. 
l'1::tD.r dio c:·.::(~2t.eldc sub,j ctivitvit, div . _ --·--·~·-· is 

ob,j ctivitoiL 
Volw~ssvn ncnsv w~rcld nict ~llcon D.ls ro~ol 

ook als Gn • De ou ons hccn hcbben con 
bctoke:niG on zo n ' L:lk:· .. ::..r in b\; , .l:vn fJtool is 
icts on op to zittcn 1 on op to kliunon, or1 noo to gooion. Ver-
andoringen die w~arncnon, hobben ocn oorza~k en mcestal 
oak oun doGl, Die: zingeving is ocn algonccJn-raenselijko trek. Zij 
l.'lat ook hot verlvch::n niot ong"nocdd. Als wij oudor worden ver-
schijnt ons lavon (inclusiof allo to den) ons in de 
hcrinnering nls eon socrt goplande carri~ro. 

D0 bc:tokeni'" of "zin'; v::cn wnt w:ij wnarnenon 1 is voor ons, 
juist als het ding zclf, eon onnidJollijk urvnringsgegeven. 
Hot is zo dirokt net de wn::trnoning verbonden, dat wij zelfs 
dikwijls dingen di0 voor ons ge n zin hebbcn, helennal niet 
ziE:n. Ondat de ncnsen op 13rond van hun individueel verleden 
en hun actuelo installing niet allen nan dezclfdc dingen ook 
dozolfdc zin toekennen, levan oak niet in de zelfde wereld. 
Over de Gisverstanden die d:1.nruit voorkonon hebbon wij nl gespro-
kvn. 

Al waarnem<onck vor<.::unvoudige:n wjj ook onzc 'vVeruld, op 
grand van nschenata 1 die wij ons al doencle cdgen maken. Een bos 
uit de verte bestaat uit oven grato bo~on als con bos dicht
bij. Eon bord is '"n blijft rand, al zion w}j het prnktisch steeds 
als eon ollips. Hut waarnouen van onze wereld is dus niet eon 
kant en klaar gegoven vercogen, ua~r oun vorworvon prostatic, 
met bohulp van eveneons nict aangoboron caar door de orvaring 
geloerdo''purceptie-schew1to..". Op grond van nii:lUWe ervaringen 
en op grand v::m ht.:t niot effucticf blijkon van onze wijze van 
waarnemen, gi"'c.'ln wij sto(:ds over tot niouwe structuroringen en 
zingeving ( 11 vrocgor h:::..d ik d1:v-:.r geon oog voor; nu heb ik er 
wel kijk op 11

) Hot gem~ vm·'crt1eo wjj da t do em is eon v::m de be
l:mgrijkste kem1erken vD.n do ere a tit#Ve intclligen tie. 

Verscheidene nnlen hobbon wij in hot bovcnstaande al ge
sproken Vtln lilerenn en 'ervaring", -Jjj nocnon hier enkole be
ginselen, cUe 'J..::tn do Hog..::lijkhoid tot hot leron ton grondslag 
liggen. Op de oerste pL1.ats de rulovo..ntiq, die datgone wnt wij 
kunnen loren, hoeft voor do buvro~lig.:ing.-v.:m priraairo of later 
verworvcn behoeften. ~Vat lcidt tot buhocftobevrediging is zin
vol (relevant). Aldus wordt o"n bcp:-..::tlde wijzc vctn waarnemen en 
int(;;;rpretcren g0privoligieurd. Vorvolgons de ver<?c~z-~~.:ying 
net beninde (d.vv.z. vaor ons wvlzijn rclevantefP'ersonon, die 
ons iets te leron voorhouden. Da.:trop komen wij in hoo fdstuk III 
terug. Dan do _ta.a~, die een r.:1n.chtig middvl is bjj hot onderschei
den en ordenen van onze waarnomingcn. Jut een bepaalde naam 
draagt, wordt daardoor duidel:ijk afgrensbaar tegenover zaken 
die die nD.ar:l nie t dra.gen. 
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Tevons is de t2~l con algecuen cultuurbczit. Aldus lucrt hot 
kind tegoljjk 1~1et t.:tal oen rnnicr van w·].ctrnc?ncn 0n dt:nkon, 
die ovcre;_;nkont net d;.; nnnivr Wtl:->.rop nndorcn 1 clio dezclfde 
tcml sprckon, w~.arnorJen on denkun. Donk ::.-..n land, dorp, 
gozin, bero"p, uants .stetn(L re(mslotto kunnc.:n wij tot 
structurcring -on voornl h~rstructur van onzo worcld ge
rnkon, door overlo net onozclf of rnct ~nclorcn. Al doze begin-
solen stnnn in wiss on bovonclion coeten 
zij b:ij voortcluring weTk,:n, OJ'l uffecti~;f to 

Bij :tlle: individu..c·l0 un ,_c~roopsvcrschilldl eli<) bcst::mn 
tusscn do situatiea w.nrin luvcn, strovcn nnnr c ·n zo 
groot ac:.tu VJ.11 intorsubj ctiviteit, '!ant z,ondcr dit 
is ocn g•~ord-md .t cb b(:;stol niDt Jij bo
donkun d:1aron constructiGs <lLJ zo nin r:10gc,lijk ruiate over
laton voor indivi~dU:~~fe-·intorprctatiu. Zulke constructios zijn 
b.v. de centinetcr, de thcrnonctcr, het tcllcn, de tjjdswaar
necing. Dnnrnoo worden waurneningscntogorio~n als hoegroot-
hcid, hoeveolheid Gn duur van do rolr,tivorvndc:, subjoctiove nbe
hoofte-rolev::tntie:: losc;enct'lkt. 'iJj zoudun oak kunnon zoggen 
dat wjj die constructio bezitton on ncor ,::1.nn onze so_s.,=h.~lo bohocf

to tegccoet te konen ! Het koct echter gerogeld voor, dat eon 
starke RC~~onl~ko behoefte lcidt tot hot vorkcord nflezen, 
mnnipuleren of interpretcron van ;:hnrde·: meetlat-feiten. 

De werelc1 d'ie wij waarnonen, is tevens de wereld wanrin 
wij handc-lend optreden on onze behoeften te bovredigen. (De 
duitso bioloog van Ueckull sprvckt van :•Herkwelt'i en ' 11.ifirk ... 
welt' 1

). Vale dingcn on pcrsonon on ons hecn stann in eniger
lei verhouding tot ons stroven nnnr bchoeftebovrodiging. Zij 
vornen z6lf het object vnn die bchoofte, 6f zjj zijn een middel 
tot bovrecliging ervnn, of zjj ste1.an die in do weg. In hot laat
sto geval ook con negntievo wan.rde, in hot ecrste eon positie
ve wa::crde. Diu waardo noenen wij vnlentio; hot psychologisch 
feit d::ct die wanrdo crgens ":t~echtt:n, heot Kathexis. 

Vn.n dingen, toostandon of porsonen dio ons b~j de bevrediging 
van onzo behoeften in de wcg st~:-tan, zeggen wij dat ze ons 
frustr_~J:'-C2E:· Het gevool godwnrsbo:::.rJd te worden, hoet frustratie. 
Dat kan leiden tot hot kiezon van eon andur object, tot hot 
kioz0n van andero· ni(ldolcn of t~t aggrossio. In no a fdstuk V 
komun wij da:<..rop terug. 

Sax:10nva ttend zegg~..-n wjj, dn t ioder !::tens 1ooft in eon wereld 
die hij tr::tcht tot en zinvollu, g')ordendo si tun tie te structu
reren op grond vnn p::_;rccptio-, denk- en hl.nclelschennta, die 
deols individuuel zijn on deals gonoongoed vnn de groep en de 
cultuur wanrtoe hij behoort. Doze structur van de situatie 
hoaft tot dool, uen o e n~npassing tussen buhouften en 
ongcving nogelijk tc nakun. 

Al onze wnarneningen, not de d2ar::tnn verbondun zingevingen, 
interprestaties en valontics subjuctief. Voor zover w:ij ze 
gcnwen hcbben n-:t andcron zljn z,c intor-subjoctief. Mno.r dio 
subjectivituit verhindort niet dat onz~ waarnoningon (juist als 
trouwons onzo gednchten on govoolens) psychologische feiten zjjn. 
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de nrbeiders klascn over hun uurk, ic hot voor de bedrijfs-
loidcr de of eli(: kl::1chton wc:l >~obj,:cticf;; z.jn, clat wil 
zog[~Gn: goi.:;rond. Ei.sschiun z:-~.1 --._:;n t.;r0cht- zogg\.Jn 1 dat oon 
ondorzoek t~r pl~~tsu h0D h~oft g l~urd 1 dnt du kl~chtan sub-
jectiof zijn, 1 v,~rzonnljn · 1 on clnt oorz,_:~k orv.:cn ::tllGen in 
de (of ire .Jo fant·tsie) v::m •.2o b~troh::konc:n b-.:st.:o,at, 
Mnnr voor psycholoog zijn ~o subjcctiovo porcuptios en de 
d::·l::trui t voorkonondc 1-dctchton , :rn0(: hij rckcning houd t. 

kunncn ons voorstull~n du acnduoici in con be f 
ov0r hc•t nlp;vrw..::n · .. ,::', opg hobb-::n voor he:t soort gcz"llie;heiJ 
d'lt in ck ~trbciJe:rsc-:.mtinc: huvrst, Al;3 ne1 oak de ::.rbciJer modc-
de:elt d1.1t ncr (1.c lol nict v:::.n ko.n inziun;;' c~an zullcn zijn 
D<..-dvtLrbcic~crs lhJ'.l vurwijt0n rk.t di(~ bl]jk gcuft v::m vur-
w '-~ndhc:id. l'1:J.ar Clc r:.c:-.. ,'v,-1ici zour:on h,;rl bcschouwen ~ls do oni
ga vurs n~n, di0 zich niut ln'lt door de plat
te lol van zijn nudc-nrbeiJars. De QCadunici boschouwen die nls 

van platvlourshoid, terwijl de arbeiders de houding vnn 
de ncadenici zion als eon syntoon van hooghnrtig isolonont. 
Al doze vcrschillc:nde porceptics vann0enzelfde workolijkhoid;; 
zijn uiting0n van p0rsoonlijke of groepsgebonden instellingen 
dus van hot zus of zo gesitueerd van de waarnemer. 

Door Ben studio to nakcm van zulke porceptios, kunnen wij 
den: 

a. dnt wij onze w~1~rnoning1.m SGlectoren, in verbnnd met onze 
behoeften. ( wij zion voor1.l wa t voor ons van be lang is. De 
corrector zict neer drukfouton dan do lozer, flr'_ar do tekst 
ontg~at hen dikvvijls). 

b. d.at wij onze vrnarne:ningcn op grand alweer van 
buhooften on inst~llingon. 
( hoed niet 1.1f want h}i..Y'!.:iJ:.~o-..2~ 

c. wnarneminGen en voorstallingon of al-
thans vurtokonon. (hut vorlodun wordt no genankt dan 
hot was; als wij pers.S op vnc~ntie will<.:m 1 val t or o.l tjjd een 

bogroting tc: no.k0n; nls onzo corsto lange brae-
ken !:'.:m hubben of ::tlF3 jonr;en van 16 nn:::~.r '-'on film';bovcn 
n.chtti<.mH gan.n, zion wij icder..:;cn n.tar ons 

d. o~ voorstcllinc0n affectiof (gevoel~na-
wordon rijkc me:nson tot nrijkc stinkers") 

o. (ctiqottcn plakkcn), 

ting lonon, 
dikwijls tot 
hnnd 

vorwo.o.nd; jon1;:c:s nut rood hnnr z:ijn last-

fnctoron diu zich niot tot 6 opvat-
nocn:lon v;jj :::cDbip;u (dub b,;lzinnig) • loid t 
::tmbigu{teit. ~olke pcrcoptic tonslotte de over-

af V'ln do vcrdore go vens en vo.n onze actue
~ ................. 0. Zo keen eon vn.gc: g';stalto 

con rover IJ~nr ovordo.g oon knotwilg to zijn. Er 
zijn tostnothodvn ontwiki;:elC-1. ( zoo.ls Rorsnch-tost) clio bostnan 
uit opzo vnag gohoudon plo.ntjes, die door de onderzoch
to DQCton worden gointurprctoord. Uit zijn antwwordon vnlt dnn 
af to loiden, wlko -onbowusto- porcoptio-schenata hnntoort. 
Zo con test heot ucn projoctietest, ondnt dnarnoe wordt nage-
gaan wnt d'-' on1crzochte van zichzclf uit in de situatic 
projecb~ert. 
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t kant oak voar, dnt e~nzulfctu a 0ct of porsaon voor 
eun individu t~JrNlLik wen pasi tiovv on con n-.:gn ticvo v::tllmtie 
bozit, Dnt hoot nnbivnlontio. Tuganovor zulk~ otjoctun of per
sonun is het noc;~~n st::cnclpm;t t0 bupalon. Poli tilngenton 
w~zcn ons de woe, nn~r gevon ook bckouringon. Voornl onze 
vader is voor ons als opcroei~ndo kinCoro nog~l ~ens nrnbi
V'llont. 

Tot slot vcstic.:;un or nag de: ~,n·Lccht Oj) 1 cbt z.lo 
wij onzo p,:rcipiereu 1un hc,:-tr n.lduc: tot l;on oigcn 

'Nercld structururen, r:ll.:"st"J.l Gnbowust v....:rlo ij lEmtcron 
d,-;_t.rbij pcrcvptio-scn~_;u·J. tn clio wij -~~lonhrikkold vn cntL::ond hob
be~, ut.nr dio ons zelf vr~wel nooit holder voor ogon st~an. 
Als wij voortdurund no;.;:::ton nrcdcmkcr1 ov0r hot ha '"n vrJ.nror:1 vnn 
onze pore , zou,lon in ,;rotu or,z,ckorhcicl verk<:.:ren en 
zou zolfs ons b~st~~n gov2~r kunnon • Vnn wio in stant is, 
in z~n boat canontcn, distantie t0 nomen van zichzolf on zich 
to bozinnon op do oorsp.ronr_;; v~.:m-zijn percoptios, zosgen dat h]j 
zclfkonnis heeft. Voor hot overwinnon van vooroordolen, voor 
hot -i~rcn:-zion van niouwe wocen (in de wotenschnp 0von good 
nls in het mnntschappul]jk lovon) is die distnntie, die bezin-
ning noditj. Dc-:tarvoor nooton Jo onzokorhcid, die crrwo ge-
pnard gnat over hebbcn. 



-8-

Hoofdstuk II 

1 • 

(2) 

B~ do bcstudcrinG van do soci~bilituit (socinlo 
intaractie) vracun drio onafschu varbondon olonenten 
onzo ~nndncht: du pcrsoon nls subject van socinai 
sancnlovinc un de c1ivcrsitcit van socir:tlv {;ro 
goholon van indiviJuun in hun rolntios;cn do cultuur 

C:.:n ;.nr1:10n, wclku 
hut ~c en Jo ondorlinc;c rolntios der individuan bainvloodan. 

besprokon ~ orst Jo voorn· n:.JStu kn.r:::.ktoristiclwn vnn de c;rovp. 

De term grovp vwrdt in vole betekenisson fo'-'bruikt (locftijcls-
groop, inkor;lonst:roep, vriundcne;ro cp) • vnn 
doze (lveftijdsgroep, inkom~.;nscroop zuivor statistischo 
categorie~n. Van con socialP snnonh~ng is slechts nls 

. vo..n "wij·' ""-- :_nwozic; is ( zo,-._ls in of 
). Wij vindnn dit ook v:.ck bij grato cett0 

1 die elknar nict vnn nnngezicht tot nnngozicht 
b.v. de st.and: :•wij menson van stand'') wij dan van "col-

loctivitoitcn:•, tor onderschcidinc; V::'..n do kleine '1fnco;..tbo-fnco" 
groopGn, De collectivitcitcn ocfcnon invloc uit op hot cedrnc 
(h~ndGlon, govoelen, willon, (lcnkon) v;;.n het individu vi:::t de 
klcino groc:;pcn, b.v. do st~cnd vi::c do st.'l.ndvncliquo. 

Elkc grocp vertoon t con zokor ;;wij-govoel ;, ( croeps-coh0sic, 
gr·~cps-noreel 1 br;;;reidhcid ve1.n de lodon zich in te zotton n:1nr 
du groop, p:1rticipuron v:1n do laden in de gloria on do schando 
van do groop). 

Do groep wordt door de grocpslGdcn on door buitonst:1nndors 
:..ls oon oonhcicl opr;cv:t t net e:cr cigun bcst:_·m. Do gro onheid 
wordt vnl.k fcstoord door bop~nl~o , b.v. hot 
onbl0on of 

Het 11wij-cevool'; v,crschil t in ondersch..;iJun ;sro nict al-
loon in intonsitcit n:nr oak in zijn hot botekent iots 
nndors in on vriondonJroo~ dnn in oen on weer nndors 
in 0un strm.lcncliquu. 

groop hueft ook con bcp<",~tlclo structuur. kunnon 
tstructuren ~ndorschoidon: stntusstructuur, 

tuur, cont.nct-on comLmnicatiostructurunl un sons 
donstructuur. Sons r:n~-:_r lant,; nict , v::tllcn twcG 
van structurcn samen. 

tto vurtonon ,~rocpon on colloJctivi toi ten eon 
do cultuur, eon systua~ van norman, w~~r en betckonis-
scn. 

Door opvoc on ondcrwijs on door hut voorbocld van ando-
rcn m~nkt hot opGrocionJ inJividu zich doze on 
wordt oon zckero n~np~ssinf 3~n do cultuur 

Op overtrading van do [>;rocpsnormen zijn S'l.ctics gostcld. 
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grovpsnor~un zijn in hot schrovon r cht , 
hot zijn rcchtsnormcn on op hun 0vcrtr st~at oon jutidische 
s.:.nctio. I-l.:.ar ook ·_)p hL t overtrodcn v-:.n ,:-,nl1vro nor;wn -sor:1s 
zelfs zwanrdere- snnctios olrt· boycottun, niut moor ontv:ln-
cen, niot moor grooton, uitl,chon. Doze s:.nctius 
minstc:ns inplici te t'jdolijko of blijvcn.~u 
ov,cr dG 1r:.l0ving v:""'cn ::," soci-~lo nurndl noont r.1un 
cuntroL::, 

booccn een 
• Hot w::tkon 

de soci.:-:,lo 

Do Dillevin1-': Jcr norilcn tJ.:;rust niut nll~.;un op vrvcs voor 
socinl~ s1nctios. Du normon z~n steeds tot op zokoro hoogte 

gcin t,"rn::tlisoc,rd; op ~,vc:rtre vol c;on str:lfiivcm binnon 
uitn, hot schul vocl, (vurc;cLjk clo pnr::r;r ~::cf ovor het Ueber
ich, hoofJstuk III). 

In uenv:)ucUco ovorzich tc?ljj}::.e s::u1o n ( cL; z. g. prini-
tiove ~nntsch~p,~on) wordt Jc socinlu controlo g0oofcnd 
door do ~roopslodon zolf. In crate gccompliceerdo socialc ver-
1nndon 1 zo·:~.ls de noJcrno ll~c'". tsch:'lpJ.ljj' schi<.;t oun 

socic.lc controle tc:korto Er ontstant eu11 rcchtssysteun, con rccht 
,spr:::.nk, c:<::n :~·oli tioappnr'la t cnz. Di t botekont oen "ro ch tszc
korheicF voor do lc:clor:. dor s.:.r:wnleving; niot etllovn wordt de 
s::cnenloving boschornd tagen de nisdnetd, nc.nr ook do 
(en de onschuldi[o;e i) tq;en do s.::t:nonloving. 

Wetton werken nict nltijd function2el, d.w.z. 
niet nltijd hot booogdc dool on hubben soms zaer 
novencffecton. (b.v. de prohibitie-wet, vcrbod Vetn nlcoholische 
drnnken, in de v.s. leiddo tot hot ontst·vm vnn talrijko, d 
georgo.niseercle 11 c;::tngsn~ die de bovolking cla.nclostien van de 
drank voorzngen, Toon de prohibitio word nfgescha.ft, zochton 
doze ganc;s nnder -illogne_l- onplooi 7 h:::mdel in verdovonde 
r1illdelon, pornoe;rafie, gcorganisoe:rdo prosti tutio e. d. 

samenlcving kent culturcel bap~~ldo docluindcn (din
gen, die do moeite w::t~rd zUn, b.v. financinel succes) en go
institutionalisvvrdo middalen on doze doolen to boroiken (b.v. 

hot strcvun na~r finnnci~cl succos coot men bepaa.lde wegen 
; oplichti11c is eun v~rboden pnd). Indien bep::t::tldc 

ZVJ.':!Jlr bGklo:,ltooncl Worden, r:1°.'U' de wegGn VOor VOle 
• droi~t anomie (vervnl vnn soci::tle normon). 

''fnnnoor b. v. fin::mciocl sue cos nls 0011 dor hoogstc wn:.".rclen vvordt 
, doch hot ucrondool nonson zuon gencceptoerde nid~ 

huoft on dit succos to boroiken, tredun spnnningon op en 
volcn wuccn to zockon on to bowanlclen, die met do 

do nornen in stri,V zJjn ,. Ui t 'en AL10rik:..nns onderzook bleak 
een mcrkw::tnr Jiscrepnntie tussen culturole docleindcn en 
go titution~lis erdc ~idd8lcn. Een la3c socinnl-econonische 
po v~n do oudors bleak te corroloro11 net hoge nspiraties 
ten nnnzion v::tn de nn~tschappclijke co.rriare der kindorcn; doge
nan~ Jio de ninstc steun kunnen bie~on nnn hun kindoren ver
wachten van hen de srootsto succeseen. Dit dreiGt to lcidon 

nnnr oncooorloofdc niddolen, of in hot bosto 
opstnndighoid togen het 
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Andere dosint -vcrs doon zich voor, indien 
or c;oon overocnstonninc bcst:1::1 t tusson de vurschillende soci-
nlo nornon. In de ~odorno, huterogunc n~nts (net vorschil-
londc ;;sub-cul turen·') v~~llcn tuccnstrij den tusson be-

do soci'llG nor:10n w::;.r1.r to n(:uen. Ook oton wij constatoron 
dat wij wordc:n c;root ;jGbrocht in _lc1o nornen, W'Fcr:.::-,n wij 
ons ln.tor ofwol niot ed houdun kunnon ofwol blijkb;_c~.lr rJinder 
n:J.n to houden hooven. (do nn.astonliof on de node 
worden ons raot klcm voo , m.J:-cr in onz.o conp._;titieve nao.t·-
schnl_)llij, T:Iootc:n n.·~L.~lr v~)rGn V{0ten tc Ctr:i.1J.:.;c..;11 ;:.;!}~ tl'LG.r 1 nio-t 
11wockhnrtic ) • 

DGrgulijkc tec0ns don butokcnun ~nonic (Durkhoin), 
normatievc onzekorhaid, v~rl1cs vn.n ori~nterincskalor. Dit 
workt niot n.llecn dosint crurend op snuonloving, n~~r oak 
op do geestulijkc zondhoid v~n hut in(~ividu. Fuurosen zijn ni;:;t 
nllcen hct gevolg vr:m vordrin,:;ing en fixo.tic 1 nl:'.n.r ook vnn 
tegenstrijclig0 nornc:m t?n vorval v:-tn ::Jriontoringsk::td0r. In zijn 
ondorzock over de oorznken V:J.n de zelftword consto.teort Durkh0in 
eec;n "suicide nnoniquo;;. 

Tenslotte t1crken 11!1:ij op, clnt het individu voor de hnnd
hnving van zijn norobesof mode de stoun bohoeft van rogolnatig 
contnct mot nndercn (intero.ctio; vgl. Durkhcin). Hat voroon
znnmdc individu (inmi~rnnton in Prate stoden) wordt not noreel .._, t._) 

vervnl (en psychische stoornisscm) boclroigd. nvcrrmssunc;" brcngt 
roele gcvo.ren L10t zich t:1Ge (Honnn.s I boschrijving vnn Hill town in 
"The huno.n croup 11 ). Vo.ndnnr de butekenis vnn hot strcvcn nnar 
(5roopsvor1:1ing met duideljkc tnl'>:Gn on cigon vern.ntwoordelljkheden. 
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Hoofdstuk III. 

DE PERSOONLIKHEID EN IL'\.AR ONT ill~I~ELING. --·-----"---" ·-~-... _... _______ ---''"'·"-- .--,...._,,_... -------

Allc mens gudragingen , gebarcn on 
woorden, maar ook waarnecingen, en gedachten) 
kunnen wij zion als 3chakels tussen eon nbinnen° en con "bui ton". 

Buiten is de waarin de menG 1ooft, cet haar oisen 
en opgaven, haar. den en uitlokkitJ.gun. Binnen is, heel 
in het algeceen , de drijfvcer als mens te bestaan, de 
behoefte dus aan , sociaal en estcljjk vJelz_ijn. Die 
r.wne behoefte wordt wel aangeduidt als levendrift, ;j 

of 11 libidon. Wij kunnen haar- ook noemen het -~psychisch correlaat 
van wat do biologen 11 het leven" noemen. Ten opzichte van dit 

"binnen" kan zelfs het lichaam a.ls oen nbui ten 11;-wrdcn opgovat. 
Zeals wij al corder hebben gezion in hoofdstuk I, spcel t 

het gedrag zich af in een 'Nereld, die de mens zichzolf bouwt 
en waarvan zowel de physieke omgoving als hijzelf- met z:ijn actu-
ele geestestoastand, zijn vorleden en vcrwachtingen - de 
bouwstenen vormen. Die wereld noemen ;'situatie; 1 • . -

De psycholo poogt zich over de nard en de zin van de 
verbindingen tussen 11 binnen" on 11 bui ten11 een voorstelling te 
maken. Z~ denkt zich iets als eon no van factoren, die op 
olkaar inwerken volgons to formulc:ren wetmatigheclen, die het 
mensel~k gedrag dienen te verklaren. Zo eon voorstelling noemt 
de psycholoog, juist als de physicus of ch.::':!micus, eon 11model". 
Dit model, deze "persoonl~kheidsstructuur 11 vat h~ op als een 
dynamische organisatie, d.w.z. eon structuur van olkaar voort
durond beinvloedende, naar een optimaal evenwicht ("homeostatis 11

) 

tenderende factoren of d8elstructuren. Dat evenwicht dat de zin 
van alle mensel.ijk drag uitmaakt, bestaat uit de harmonic, de 
rrao.npassing11 van wat 11 binnen'' en wl\t 11 bui ten11 is. Hot 
is instrument, en uiting tevens, van dit aanpassingsstrevon. 

Saoenvattond kunnen wij zeggen, dat wij de mensel.ijke per
soonl~kheid opv~tten als eon dynamische organisatie van psycho
physiche structuren, strovend naar aanpassing aan oen omgeving. 

N.B. 1. boschouwc:n de mens niet als uen optelsom, maar 
als 6~n ondeelbaar ol van tegelijk biophysische 
6n psychische aard. De sa~enhang van lichaam en 
geost vormt eon hoofdprobleem der wjjsbegeorte; z~ 

wordt ook op de filosofic-colloquia an.n de T.H. E. 
behandeld. 

2. In het dagelijks spraukgebruik heeft hot woord 
"persoonl~kheid 11 een andere, meer beperkte betc-
kenis. Er wordt dan onder verstaan: eon wel-gointe

greerde persoonlijkheid, dus een waarvan de deel
structuren in onderling evonwicht verlceren en bo
vondien optima~l op de door hem to verwezenl~kon 
doelcinden zjjn gGricht. "Do Gaulle is e0n ·persoon
ljjkheid11. 
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Bjj het pasgeborcn kind is de lvvon.sdrift nog sl,1chts gc
richt op het verkrijgen en bestcndigen van ocn toestand van 
ph;ysick welbe':inden • .Al spoo echtor brcken zich andere b(~-

hoeften baan: naar contact met ander0n en KJ.rtr nicuv1c crvarin"' 
gen. Die behooften ;:Lto~-~ich -in ~-gedragingcn di:;-~C£2oiJiiEfClif~ 
(en darctron zinvol) 1nanr neg niot tevcns .docll?_()~~-t zijn, 

Tot bchoeftebovre leidende gedragingon 1 onver-
anderlijk zijn en ook nict gclecrd hooven te worden, nocHen wij 
instincten.In hun ecnvoudigste vorm zijn het zinvollc refloxcn 
(zuigen, grijpon, met de ogen van bewe objccton). 
Sommige instinct<:.m k01:1en pas in ocn ln. tor stc,1dium v:tn do ont·
wikkoling tot r~jpin~ (lopen, sexuali tei t.) 

Vergeleken m&t dieren, vooral de lagere, is de mens instinct
arm. Hij moet de gedragingcn die tot bohoeftc-bcvrediging voe-
ren, loren. Omdat voor hem die gedragingen niet onveranderlijk 
zijn, is h:ij vecl minder nan vaste omgevingsfactorcn gebonden. 
Daardoor is h:ij in .staat tot con veel grotere souplesse b:ij het 
zich-aanpa.ssen aan omgeving. Bovendicn kan de mens afstand 
nomen van het concrete, door middel van voorstellingen, begrip
pen, symbolen. Dat stelt hem in staat to reageren op het 11wezon
lijke11 van de situatie, zonder zich door hGt actuele of bijkomsti
ge van de wijs te laten brengen. Al dcnkend on 11plannend11 kan 
hij oak do lessen van het verleden bij de gedragingon van vandaag 
betrekken. Hanneer de mens ouder wordt, ne..:;mt do souples.se van 
het aanpassingsgedrag weer af. Deels wordt dat vcroorzaakt door 
physiologischo veranderingen, maar dcols ook door de moeito die 
h:ij heeft, in to zien, dat activitoiten en dachten die altijd 
juist (= bevredigond) geweest zijn, het nu niet meer zouden zijn. 
Vooral als de juisthcid van het vroeger gcdrag hem tot een il
lustere positie gcbr~cht hccft. Dit is de oorzaak van generatie
conflicten in huis en bedrijf. ( Dat de jongere dikwijls rela-
tiof teveol actiedrang en te weinig bczinning vertoont, mag 
echter ook niet vergeten worden). 

Hot pasgeboren kind lceft in eon heel diffuse wereld. Hot 
bevindt zich als hot ware in eon dikke mist, waarin zich lang
zamorhnnd contouren gaan aftekenen. Daarvan zijn de mocder (en 
d<. flos) wel de oersto en do voornaamsto. In de loop van de tijd 
nomen de waarnemingen a~n scherptc en botukenis toe en diffe
rcntieert zich do lcvcnsdrift tot moor specifieko behoeften. 
Dat proces staat onder invlood van ecn aantal factoren, die 
voor elk kind andors zijn on die de eersto oorzakon vormen voor 
het foit, dat behoofton en tot bevrodiging daarvan leidende 
gedragingon van mons tot mons binnen zekere grenzen verschil
lend zijn. Die factoren zijn: 

a. het temEerament, dat zich uit in prikk~~ar~ 
(cxcitabiliteit), drang tot activiteit, en tempo. Reeds 
in do cerate levensdagen blijken op dit gebied grate 
verschillen tusson babies to bcstaan, die zijn torug te 
voeren op - vooral in het zenuwstel.sel verankerde- aan
logfactoron. 
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b. de ca_Eaci t ,;i tep., of al thans de eers to lichamelijke voor
waarden daartoe, die cvoneens verschillen vertonen en 
in de aanleg gegeven zijn. 

c. 1 die door hanr grotere of kleinere gevari-
' het aanwe: 7.,ijn 0f ontbreken van stimu-

lerende objecten en toestanden, in grot~ mate b~draagt 
tot het ontwik:f··alen V'.l.:1 wat in aanleg mogelijk is. 

Uit hot feit, 

mag niet ,JOrctcn 
en nog minder, 
soon. 

luG 
dr:t t l1e t; L~lein~ J:..:LJ1d Et1 c:~ro 

of onlust tewee brong0n 
VEU1 hct 

leert dat be
en d3.t bcpaalde 
physiek evenwicht, 

be taat 

Pas in de loop van de tjjd komt het '1 zelf' 1 ui t de bovenge
noemde, figuurl~ke, mist tc voorschijn. Hat kind heeft uit steeds 
to rug kercnde prikkclsi tun ties gcleord, da t bepaalde n dingen' 1 

(die het dan ook nog niet als kent of weet to benoenen) 
op een heel aparto tot hem en tot elkaar staan, zoals de 
eigen mond, handen en vooton. Z~ behoron bij elkaar on zjj bieden 
zekere, steeds beter behcerste mogolijkhedcn. Zo onstaa t het nog 
vage bewustzjjn van het iiz,clf 11 , dat als een b~jzondor waardovol 
en bjjzonder geliefkoosd ob;jcct kan worden opgevat. Later wordt 
dit zelf tevons ervaren als de bran van do eigen gedragingen, 
als subject, wae.raan het kind nog later hot begrip 11:hlf11 gaat 
verbinden. Hot i 1ik11 en het 11 zclf 11 zijn dus complementaire aspec
ten van hetzelfdo gegeven. 

Onder de invlocd van onze rijpend~ aanlcg, maar vooral van 
de opvoeding en de omgeving differentieren zich de behooften en 
de middelen tot bevrediging ervan, steeds v0rder: w~ krijgen 
11 Smaakn voor bepaalde zakon en b0paalde acti vitoi ten. De ins tan
tie, die de behoeften draagt en die do activiteit tot bevredi
ging orvan stuurt en zo hun urgentieplaa ts toevv~st, no omen w~ 
hot ;1ik' 1 • lljj mogen oak zeggen: hot totaal van behoeften on op be .... 
vrediging daarvan gerichtc activiteit = hot ik. (ook ''ego 11 of 
11 ego-systoem 1 genoemd.) Voor zover het 11 i1: 11 het succc;;s of de 
mislukking van z~n bohoe fto-bovrcdiging ook ~\:)IY}:tst; (Jrvaart, 
noemen w~ hot "zelf", 

Aanvankcl~kStaat, zoals o.l gczegd is, hot Ego goheol in 
dic::nst van het physiuk welbevindon op korte termijn. Onder de 
invloed van de opvo0ding gaat het later ale rogulerende instan
tie optreden en wijat het aan do behoeften hun plaats en volgordc:: 
aan. Hot leert bohoeftobevre uistellon of zolfs weigeren, 
in hot belang van hager aangc behooftcn, ("Eorst de dienst 
en dan hot meisjG"), Aldus ontstan_n eon 1;behoe fte-economie 11 , (die 
ook hno.r crises kent! Freud~ aan wie voel van de hior gevolgde 
gedachtengang en tcrminologie is ontloend, sproekt van een over
gang Van het 11 lustprincipe 11

, nnc;r hot 'TGD.li tei ts-principe 11 • rJij 
mogon ochtor nict vurgeoten, dat nan het volgen van het "reali
toits-principoil 66k bovrediging ontL::.::nd wordt en dat het zon
der die bovrediging gc:cn kans zou nmken. !VIet de hier geschotste 
ontwikkoling gaat die van ;:egocentrismen naar sociaal gedrag 
parallel. 
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Ret kind l~crt de socinla rcaliteit vooral kennan door 
zijn opvo ders, 0nder wio do mo ~0r do oarste plants innacmt. 
Zij betekont hot mJcst voor hom (tho significant other, zegt 
Sullivan), omdat 1 die hom vocdt 1 baadt, vcrzorgt, do middc-
lares is voor bcho ftsnbovrediging. Van hnar gaat het ki~d 
houden, al is hot dan ook via do maag. (Dnarom is de liefde 
van de moeder voor h;,ar ~:ind van Cdl hc<,.;l Lmdoro orde dan die 
van het kind voor ~ouder). 

Do moeder, en later andoren. is chtcr niet nlleen vcr-
~or,;sts.£., ma:;,r oo:K , 7,jj reagc()rt m'c't fi:OcdJ:s.<:mring-of 
~keurinp~ op l1<.:t gc t kind ( zindel.i.jkhe:GiT), do.t aan 
doze roactios zolf wour lust of onlust ontleont. do duur 
leort het kind zich ,~an do v':rwachtingen die de meador van hem 
hoeft (lan te passen. Hot lvort de gedragingen van dit"bGlnng
r:ljkste woz;:m 11 to ant~~!..~~· Hot kind lccft nls hot ware vnnuit 
zijn moeder: het nuemt de werold door hnar ogcn wanr ~n is mot 
zichzelf tevrvdon, als zij 1nct hem tevrodon is. Dit noemen w:lj 
vereonze~yi~~_g (identificatio). 

Doze identificatie ann de basis van eon uiterst be-
langr:ljk physisch mochanismo ( ;;psychismo 11 ): het over nomen on 
zich c:igen maken van gedragsnormon. ~/at do raocdor hot kind 
voorhoudt, gc.a t hot zichzelf voorhouden ; wat zij vrm__ll_9_m vist 
wordt hemzelf tot behocfto. Di t no omen wij 11 interno.lisering11 

of 11 introjcctici"il,' 'fannoor-het kind later physiok mc:0r zolf
standig wordt 1 hcaft hot door doze internalisering con goheel 
van ann hot drag richting govende (on hot dus tcvens in
pcrkende) normon ovorgonomcn. Binncn hot ego-systeum difforon
tioert zich dus e<.:n complex van, van andoren vcrworven, sociale 
norman tot eon min of mcer zelfstandigo structuur: het 11Uebcr
i£h,11 (Freud). Dit Uobor-ich, dat man zich evcmmin als het "ik11 
on andere declstructuron die wij nog zullcn loren kennan, als 
"organs in ons hoofd 11 golocalis ord moot denkon, kan in .£.2.!2-
flict gerakon met hot 11 ik11 , en met aspocton vo.n zichzGlf. Het 
oorsto gebourt vw.nn·-1er oon rolaticf storko p,)rsoonljjkhoid in 
con zckcr stadium Yan haar ontwikkeling (b,Y. pubortoit 7 of 
bij lwt student-worden) zich rcalisoort ~ da t de steeds a.o.nvaarde 
normen niot gcmakkclijk to vvrdodig,:n zjjn 1 niet al tijd en overal 
gel den. Het tvvo0dc komt voor 1 o.ls de onvcrenigbaro normen door 
gelcidelijk ao.nvaardc personcn worden gestold; do.o.rover komen 
w:lj nog te spr<cken. Tragisch '\:JOrdon zulkG binncn do porsoon 
zich afspolondo ( "intrapsychischo\i) conflict en pas, L'lls hat ik 
go en bcvredigcndv wijzv van l<.;Von (lc tterl':jk 11modus vi vondin) 
W-.Jot te vinden. 

Omdat do ouders bij hun opvooding de norm hantoron van de 
bcschaving, wac,rtoe zij behorcn 0n ook van de 11 subcul turonn dor 
kleine grocperingon, waarvan zij lcdon zijn (klasse, stand 1 clique 1 

familie) voltrekt zich m6t de ontwikkoling van hot Ueber-ich 
ook de cultuur-:.'?..'Y:.'-'2'~d~ht. l"'in of meor 11 vo.nzelf 11 gaat het kind 
dcolhebben nan de cultuur waarin hot is geboren. In dit ver-
band wordt wel g,:sprokan van eon 11 basic porsonali ty type" 
(Kardiner), dat ann allc ledcn van con cultuur gomoon is. In 
vcrbo.nd mot de vcelhcid der subculturon bl:ljft dit en vaag 
be grip. 
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Ni0t nllecn b~ de u0rstu opvooding spolon identificatic 
en intcrnalisorinc ,; )11 rol. Ook ln tcr 'bl~kcn zij 
gcrcgcld ten grondslag ~nn succesvollo lcarsitu-
atios. Volr1n kioz. n hc:t bc·r·)cp v:--t11 iumo.nd met wio zij zich iden-
tificeron ,.·n zij er hun leven in; ook lDren w:ij 
sncller en bctor v~n ~ n bomind docent. fkcur en zolfs vor-
moond gobrck ann eitan voor o~n bcpnnld vnk, bl:ijkon 
nogal c"ns t br.:.:rustvn op ·lc~n vor0'"'nzQl viging met wio 
het "gnf11

• Ook in d r,.u.lituit van rwt be f zien wjj dctt de 
affocticf-n~nv~nrdo chef m0~r .an monson ko.n loren, dnn 
do all,_;nn-mn~,r·· 

vrvan 
on voor 

·n·op h:.;t TJ st:1.nd kw:un un de inhoud 
vcrdJrc· o vru-1 dv individuclc a.J.rd 

hut ~anpassingsvurloop van grato betokcnis. 
1. Bj,i cen opvocding zullon bopnD.lde gedragin-

gen on den voor gocdo tot verbodun terrain 
wordan (sexucle opvo~ding in de 19e oouw). Tcgenover 
zulkc ,_;den gnat hot opgroeiende kind, dnt or tach 
mcor goconfrontccrd w~rdt, onzukorhoid en angst ont-

, Ook kcm door zulk ce:n opvooding em re.latieve 
zwnkto van hot ego-syste~m (do oi~cn bohooftcn on 
bovrodigingsmicldEJlcm)ontstt~an. Inpl'lats van eon eigen 
standpunt in t nomen, klcmt de mons zich dan vast aan 
starro rogels. Manr ook hot onstnan van ~un totnal 
andor godragspatroon is mogelijk~ de porsoonlijkhoid 
stclt zich dan tcwocr togen olkc vorm van autoriteit. 
Allo normen worden suspect (vordacht); de ~ersoon doot 
"wat hen lust 11

• Dan hot lustprincipo de overhand 
over hGt roali tei tsprincipo. Zo vinden wjj 11 nozcms 11 zo
wel onder do te strongo als ond0r do to slap opgevou
don. !Jij ::mllon in de psychologie nog me or tegenkomcn, 
dat togong~stoldo roactios op oonzolfdc factor gobaseerd 
z:ijn, ofdat 66nzolfdc rc~ctic uit vorschillcnde bronncn 
komt. (Voorbooldcn: slcchtc punten worden vcelal be
ha:1ld door domme loe:rlingon 1 die do stof niot begrijpon, 
of door zoor intolligonte, die uit hct raam k:ijkcn als 
hun iets wordt. En, eon fysiak gcbrek kan 6f 
tot bedoesd godrag 6f tot agrossiove gold.ingsdrang 
leiden). 

2. Bij c:0n :visEe~turip;o ( inconsistcnte, inconse quente) op
vooding ontstaan, op grand van gebrok o.an houvast, ook 
angst en onzekorhcid (vader on mooder mooten 66n lijn 
trekken, met elk'lnr en mot do om~c:rwijzor). Leeft hot 
kind in moor, op zich cons quonte, maar onderling ver
schillonde opvoodingasituatios, dan ontstaat 6f confli~ 
tussen olknar uitsluitondo norman, mot angst tot gevolg, 
6f minachting voor allo normun (situatiQmornall. 

3. B:ij '"en to sla.E.E.£. . ..9JlVOodin~ b<Jstilc:tt kans, dat hot kind 
zich blijvond lao.t leiden door hot lustprincipo. Do 
"socio.liseringn van hot gedrag blijft dan achterwege. 
v~narsch:ijnljjk vinden bepnaldo vormon van psychopathic 
hier hun oorsprong. 
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L::;.ter in de ontwikkcling ontstc.::1.t con tvkGde type vcm 
gedrngsrugoldc instnntic. Icdcr ~ens n~cmt in tussenmcnsolijkc 
rcln.tios E3tccds ccJn bepn.alde posi_t_i_<?_, con ~~' in. Bij zo 
con positiu hoort oen gchael van vorwnchtingon, die nnderen 
ten annzion vnn hot to vurtonen godrng kocstoron. Vn.n con meis
jc wordt wat mc0r nothcid, van ucn jongun meur brnvouro, van 
de oudstc m•u cr v0rnntwoordoli.jkhvic~szin, vD.n de jongsto wa t 
verwend-doon vcrwacht. Godrag volgans zo 0on socinlo set van 
vervachtingcn noomen wij uun rol. Hut kind lccrt nl vroug dat 
de posi tie: Lli,; hot inncomt :-,·;;;:--hot ;~spclun;r J:Jn do bijbo
horc;ncle; rol gc bonc1c;n i.s, ,Jijkt hjj t;.ovcoJ. da,'lrvn.n af ~ dnn chnl t 
hij in de achting van de n.ndoren, (hij vcrJ.iost zijn prostige) 
en op do duur kan hij z~lfB zijn positic niut moor handhaven. 

Het spclen van de rol volgons de socialo vcrwachtingen 
heoft gocdkeurinr; Vt:ln :cndcrcn tot g•.1Volg; hot nie;t conformorcn 
deta.rentegen lcidt tot .:1fket.:.ring. Dcze: _?O~iale; controlo en het 
prustige rnaken, dat hot voor de r,wns-- moest~1l -tot oon, secun·· 
daire, door h0t socialo lovvn vcroorz;:w.kte, bohoeftG wordt, 
zich wn zijn rol (of rollen, zoo.ls wij nog zullen zion) to hou
dan). Do voorn~o.mste rollen zijn die nnnr gusla~ht, lueftijd, 
beroep, klasse of stand. Binnen zulko rollen best.:1an weer ande
re, die individuolc manson zijn toebed~eld on w~arao.n zij zich 
houdon: loider, bamiddolno.r, vertrouwensmo.n, bran van infor
matie, 11 wijzen,. 

Do rollen goven loiding a~n hot godrcg en perken hot in. 
Wij kunnon ze b0schouYvan als 1:1o.n tschappelijke varkoorsregols. 
Zij maken, dnt het gedrag van iedere mons weliswaar can zekere 
starheid vertoont, maQr tovens geven zij hem in aloarlei situa
ties hot houvnst., zonder het0elk hij-cn zijn po.rtnors- in onze
karheid zou gao.n verkcren. Voorbceld: in d~ rol van gasthcer 
is hot socianl onaanva~rdbanr, eon wijdlopig converso.tie-partner 
het zwijgen op to leggon; in do rol vo.n voorzitter vvordt hot 
ochter juist vcrw~cht. 
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Hoofdstuk IV. 

ROL EN STATUS. 

Niot nlle gro du~ hcbb~n doz~lfdo positia in da grocp. 
De plants die iar:nnd in C1..:n gro'~'P innuomt wordt bcpc'lld door 
de rochtcn en plichton t.o.v. o.ndoro groupsludon 0n do groep 
eyls goho.:::l. Do pl:1~1ts v::cE e n perc>oon (of eon sub-groop) in 
con group 1 zonls hior onschrcven, wordt sto.tus gono~md. 

Hen onclvrschL;id t cnk·:::lo arspck.ton van do st::c tus: 
1. (:::tscribeci stcJ.tus) is de; pl:~.n.ts dio 

touwijst, zonder dn. t do 
bvtrokkonc vr iots O.iln bahoeft to doen of kan doen. Hij 
is gcba~:>eerd op uitcrl)jkc kann-.:rkon :wals locft:ijd, go-
slacht u.d. B:ijvoorboold, ocn oudo man heeft een o.ndorc 
status in onze maatschapp:ij dan eon jong moisje. 

2. vorworvcn status (achieved status) borust op fo.ctoron, 
,;;;-r-;-p--To~okkon per soon rJel invloed hoc ft, zoals 
hot work dnt hij doGt, do be:voegdhedcm, het go zag e. d. 

3. r_c:f1.•Jc_i':::.§._s_~;:ct~, gob:.:tSe(;rd op de status vetn iemnnd met 
wie de botrokkonc in eon rGlatie staat (chetuffour van 
de diroctour, socretarosso van oon minister). 

In iedore groep treft men con statussystocm ann, wanrin al 
doze aspekten con rol spclen, Do rolatiove bolangr~kheid van 
doze aspokton zal vcrschillvn van groop tot groep. 

De status vo.n con persoon komt tot uitdrukking in status
symbolen. Bijvoorbceld in con bodrijf hebben de kleding, do groot
tc en de inrichting van de kamer, hot telofoontoostol, de werk
tijden e.d., node de botckenis van statussynbolcn. 

Eon van do bolangrijksto kem1erkon van do status is het 
prestige, dat do.araan goko:9peld wordt. Dnardoor is hot mogeljjk 
in von groep nhogere 11 on nlagere" lagen to ondorscheiden. 

Een statussysteon wordt aangotroffon in allo groepcn, zowol 
kleinc als groto. Do statussystomon van kleinere groopon, die 
doel uitmaken van ocn grotor gohc;ol, worden niot allocn van 
binnenuit bcpao.ld. Do statusstruktuur van hot grotere sociale 
verband wcrkt door in do subgroopcn. Zo vindt men in de mecste 
groepen bjjvoorbceld in bodrijven, tot oYJ zekore hoogte eon wcer
spiegoling vr;,n do stetndenstruktuur van de mo.a tschn.ppijT Aan de 
andere kant is het ook waar dat de statussystemen van subgroe
pen ook do stru..~tuur van de mnatschappij be:invloeden. 

In all~ bekende culturon vindt men oon social~ hi~rarchie 
in eGn of andere vorm, d.w.z. vorschillende waarderingen vo.n 
bepaalde mnatschappel:ijko catogorieen. Do sociale hi8rarchie uit 
zich vaak in vorschillonde rechten on plichtcn en in de arbeids
verdeling. Elk van doze categorie~n vortoont ook bepaaldo ge
dragspatronen. 

De sociale w::tardering kan gebaseord z~jn op hot geslacht, 
de looftijd, hot beroep, do afstamming, onz. Soms schuilt er 
geloof in orfelijke bepaaldhcid van hot individu achter. Dit ziet 
men bijvoorb;;eld in hot kastvnsysteem. Do kasten zjjn orfel:ijk on 
hob ben eon endogaam ko.rakt.;:,r ( d.w. z. huwolijkon word<.m alleen 
binnen de kaste gesloten). Oorspronkolijk was ook de beroopsin
deling gebonden n.an kastenindoling. 
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Niddeloeuws J:.:uropa was gckenmerkt door eon ·:tandor"str'J.k
tuur ( gvestelijkheid, a del, bu.r:-ger:ij). De standon wn.ron erfolljk 
(behalvo de ge-:ostclijkhoid). Zij haddon ccn mo.o.tsch:~.ppclijke ftmc· 
tie; de gecstel:ijkhcid zich aa.n do goclsdicnstige <:1 •. cll1g0L;gen-
heden en de wetonschapsbeoofcning, de adcl had kr:ijgs 
tot taak, de burger:ij vmrkto in anbacht en handel en de boervn 
verzorgden de; landbouw, Do stnndon hadcL.:n ongolijke rc:chten en 
plichten. 

De mod0rne sarnonleving kant goon formole sanctionoring 
van de ongvlijkheicl. Do cconomischc ongclijkhvid wc.s vooral bc-
langr:ijk in de XIX eouw. Do bclangontc t tussen de 
bezitters on do niot-bozittors hol)ben geloid tot eun klnssan .. 
struktuur mot en frontmentaliteit. Hct zuivero klnssobewus~
z~n lQofde vooral in do nrboidorsklnssc~ do burgorij had moor 
standgevool. Hot klnssebowustzijn implicoert hct zich inzctten 
voor de klasse 8n hot nict willon verlaten van de klnsse. Hot 
standsgevool is niet in strijd met hot vorlangcn in eon hogore 
stand opgenomon to worden. 

Hot sociale prestige, dat iomand gcniet, is afhankolijk 
van do waardon die in de samenloving nanvaard zijn. Eon van do 
centrale wnardon van onzc samenlcving is do n.rbcid en het,is 
ook goon wonder dat hot soort work dat can verricht, hot be
roep, een van de voornaamste factoron is, die het socialo nan
zion van oen individ.u bepalon. Vroogor wns hct oiJrdor zo dat 
hot niet hooven te worken het socialo aanzion vorhoogde, (lei
sure class). Hot ideo van de leisure class werkt tech nog wel 
door. In hogcre beroopon ontvangt men goon loon, maar honora
riun. Om zijn prestige to vcrhogon, wil men graag laton zion 
dat mon niet helemaal ann eon bopaalde arbeidsordo ondcr
worpon is. 

Eon hilrarchie van d0 beroepon gcldt alloen voor eon bo
paalde mnatschapp:ij. In Amorika waron vrocgcr de berocpon, vor
bonden met hot one,crw:ijs, tamclijk lan.g goscha t. De: laa tsto tijd 
zijn ze vooruit gegaan, maar toch gonict b:ijvoorbcold eon hoog
lere,ar in Europo. e~n veel hoger prestige dan in A.murika. 

Hot sociale aanzion van cen beroep wordt bepanld door hct 
samenspel van een reeks van factoren zoals de betekon~s voor 
het voortb0stann van de rna tschapp:ij, do vernntwoordel:ijkhoid, 
scholing, porsoonl:ijko risico's, socialc contakten, kwantita
tievo varhoudingen (schaarste), de macht die de uitoefoning 
van hot boroop vergczolt, onz. 

In eon nederlands onderzook (van Hoek: St:ijging en daling 
op de maatschappelijke ladder) word hot culttubezit door de 
onderzochte porsonen hct va.akst gonoomd nls criterium van socia.
lo we.ordering ( vaker dan beroep), Onder cul tuurbezi t verston
den de respondonten r.wostn.l de ontwikl;:eling, kennis en bescha • 
ving. 

Achtor verschillondo van do genocmdc criteria schuilt 
waarsch:ijnlijk con bolangr:ijkc fr..ctor: de m..-:tcht of invloed. 

In ecn dyna,mische ma.ntschapp:ij is men vrlj om op to stijgen 
naar eon hogere stand en hot strcvon van veel mensen is juist 
hiorop gericht. Antagonistischc govoelens gelden moostal do 
dichtstb:ijz:ijnde standen; het res sen timon t de direkt-hogore stand , 
en de minachting de dirckt lagere stand. (Zoor instructiof 
in dit opzicht is Davis Gardner Deep South). 

j .• , 
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Het stnndbosef bnsoort z~cn op de o BLperioritcit t.o.v. 
de lngero standcn. De nensen, die tot do ;;stand e
kond worden, missen dit collectieve superioriteitsgovool. 
Z]j vinden zichzelf nnot zo goEHl c•.ls ic;de:: ander 11 • doen eon 
beroep op cl0 me:nsol~iko van op de eigcn 
suporioritoit, er is ius geen laaga e stand 

In ea arwriLao.:~.s onc~orzod: Civst P:. .. ainv~.i:le, U.S.,A.) 
kwar:1 duidol~jk nnnr vor0n, he" ~1e·t; stnndse;ovoe: was 
met J:lorole 8L w.J.nrdoringc;n ( c.: r;;or(h::'. slcch-
tor). Morelo s zaer vorsp£~id in do socialo 
waardoring van do standen. 

De barri0res tusson de atandon belenmcr~n de ~ommunicatio 
in de maa t s cha pp~j. Iluwe lijk, IH' ~so onlijko omgnng n vriondschc.p 
tusscn I':lCnGen uit vorschillondc sb:mdcn woT don n.iet e;rac.g go

. Binnon can stand wordt ~c intimitoit bopaald door d0 
intorporsonale afstand, bij monson van vorschillende standen 
door de afstand tusson do stnnden. 

Do standen oefenon con zekoro dosintogrercndo invlo0d uit 
op de samonloving. Z~j dr~.tgen bij tot hot ontstaan en voortbestaan 
van sociale spanningen, \mntrouwon on misvorstanden. Soortgo-
lijke problemen doon zich ook voor in bedrijf, waar do stra-
tificatie de comnunicatie kan belet1meren. 

Hot bevordor;:;m van do communicatie in do rnaatschappij door 
moor pcrsoonlijk contakt tussen monson uit vorschillondo standen 
zou zeker bijdragon tot do integratio van do samonloving. 

buitonstaander kan zich eon tot op zekerc hoogte juis
te voorstolling makon van hot gedrag van eon onbokonde per
soon in bopaalde bekendo situatios. Er bostaan gedragspatronen, 
oigcn aan de drne;crs van bop~alde posities (status) in be
paaldc situatics. Er is b.v. eon officiol·sgodrag t.o.v. onder-
geschikten, , mecrdcren, op hot exercitioturrein, in de 
mess. t norman en vorwnchtingon, die men koes-
tert jegens oen bopaaldo positio (status), noe-
Jncn wij de l~oJ ... i~"~"CI*Vt!O.t)fl 

Iedoro mons hocft vors positios (zowcl vorwor-
ven als ) on dcnron r::.oet iodoro nons vorschillonde 
rollen vorvullC::no B~ivoorboeld clozolfde uorsoo1: hoeft de rol
lcn vnn chef t.o.v. zijn ondorgoschikten~ va~ colle t.o.v. 
zijn colloga 1 s; v2n ondergoschikto t.o.v. suporieuren; 
thuis heoft hij do rcllen v~J.:: ochtgunoot e:1 vader; in de bus du 
rol van de nan van con bep2nldo leoftijd. 

Men bogint de ro' zeor vroog to loren. Do opvoeding 
is made dnnrop gcricht hot kind vcrschilJe~de roll0n te 
loren; de rol behorendc zijn looftijd t.o.v. leoftijdsgenoten 
en t.o.v. monson van andere leeftijden; de rol behorende bij hat 
goslacht t.o.v. monson van hot~olfdo goslacht en t.o.v. aenscn 
van andere goslacht; de rol vn~ eon kind t.o.v. z~n ouders, enz. 
De rol behorondo bjj o,m bora 1oo:::-t mon godeol tolijk in de vak-
oplciding on goduc:t godurondo do ;1inwerkpcriode; 1 in hot 
boroep door niddol van obs0rva tic en irai t·'3. tie on rene ties van 
anderen. · 
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In de socialc ongcving bosta~n storaotypc vorwachtingen 
omtrent hct gcdrag, dat past can bepanlde status. Doze soci-
ale omgeving oofcnt sociale controlc uit op eon juiste rolver
vulling. Degcnen wier veru:J.chtingcn voor i'~nand bolangrijk 
vornen voor ham de critoriungroop (criterion population). De 
drager van eon bopnaldo status zichzelf zion mot do ogen 
van de critariumgroep en zijn drag bcoordolen, om hot, zo 
nodig, to corrig0ron. Dnarbij wordt men cemotivoard door de wens 
door do andaren te worden annvanrd. 

De rolv~rwach vorncn can deal van de cultuur. Daarom 
kunnen wij hot monsolijk go ni0t los VD.n de cul tuur zi0n. 
SocinOcl-wetenschap1;'-'lijk kunnen b. v. ni;;t over de vrouw 
spr0kon; wij zoudon v1cl kunncn spreken over du nederlandsc huis
vrouw uit hat middenstandmilieu na do twucdo woroldoorlog. 
Oak do ouderc ontwikkolingspsycholo , waarin gasproken word 
ov12r dG ontwikkolingsfases, die hot kind doorloopt, werd gere
lativevrd door studio van vro •. nnd;-:;;olkon. Hot blijkt dat dezc 
fasos, (b.v. kleuter, puber) vcrschillond zijn in verschillen
de culturen. 

De socialo rollen zijn complemontair. Elkc rol hcoft eon 
tcgenrol: vader - kind, onderwijzor - leorling, chef - ondorge
schikte, verkoper - klnnt. Voor een juiste (d.w.z. ann de vcr
wachtingen beOcntwoordende) vorvulling vnn 66n rol is con juiste 
vervulling van de togcnrol noodzakelDk• 

De sociale rollon vornen de persoon moe, ofschoon zij 
wel eon marge van persoonlijke vrijhoid nan de mons ovorlaten. 
Sommigcn sprokon ook Gvor de persoonlijko rol, d.w.z. hot go
drag dat van iemand wordt verw::tcht op grand van persoonlijkc 
bekendhoid. (hot type zoals de komiek, do causcur, de vadcr
lijko vricnd). Hot gedrag, bepaald door du socialc rol, en het 
pcrsoonlijke go drag spolen al tijd sau.1en, zij he t in verschillende 
properties. 

3. Rolconflicton. 

Over eon rolconflict sprekon wij, w~nnoer de criteriumgroep 
togonstrijdigo verw~chtingen kocstert ten aanzien van hot gedrag 
van een st:1tusdragor. De critoriumgroep van een baas in eon 

bedrijf b~stnat uit zijn direkte superiouren, direkto ondorge-
schikton en colleen's, In vecl govallon zijn de verwachtin-
gan van de suporieuron ton 0canzion van hot gadrng van de bans 
tegenstr~dig oct do verwachtingon van de ondergeschikten. Eon 
goede vorvulling VD.n de rol is in dczc gcvnllon t mogolijk; 
hicr sprckan van eon rolconflict. 

Do meesto monson bohoron tot meordere groopon togelijkertijd. 
Dit brengt met zich moo, dat 66n persoon over het algemeon 
moerdoro rollen J'?loct vervullen. ~Jannoer vorschillonde groopen 
WGartoe men b\.Choort, togenstrijdige wanr den aanhangen, is hot 
waarschijnlijk dat dit tot uiting kor1t in do socialo rollen, die 
voor de laden van doze groepen golden. Hot vorvullen van rol
len, die met clka~r in strijd zijn, door dozulfdo persoon kan tot 
eon conflict binnon de porsoon zolf loiden, 



-21-

Goode vcrtolking van do rollon is ~C:n voorw:::.::trde voor eon 
goed functione:ren van do groc;;p Dit spr,;okt hot duidcljjkst in 
or gnnisa ties W"l.arin sanemvorkine; Z.Q()r b0langr)jk is ( voetbal
elftal, werkteD.n), maar is z.oor bclangrijk ook in andere groepcn. 
Gobrekkig rolgedr:tg leiclt tot nisvorstc.ndon en onz.ekorhcid in de 
omgoving: do andercn kunnon hun houding nict bepalon. Hot gobrok-
kigo rolge wordt V:>.'l.k voroorz,:L"lkt door con foutievo inter-
pretatio van do rolvorw~chtingon. 

Ann hut individu gewft socialc rol zokurhoid. Doordat 
men con rol to vorvullon krijgt, voot nen hoo non zich moot gedra
gon. Men wordt nict gedwongon zijn godrag tolkons opniouw te ont
werpen on non wordt nict tolkons weer voor do vraag gastcld, hoe 
do omgoving dat godrag zal waardoron. Bovcndicn gouft con go~ 
rolvervulling o.nn do roldragor het govool van gvborgenhcid, OL.
dat hij dan weot, dat doomgoving zijn gcdr~g gooill(ourt. 

Aan de andere kant kunn;.;n w.ij de soci:t.lv rol zL,n als con 
pressie tot conformismc, uitguocfend door de groep. Boven word 

zcgd dat do groopon socio.le controle uitoefcmen op ce:n iljuiste 11 

vorvulling van do socialo rollen. Dit botokunt, dnt vanuit de 
groep druk wordt uitguoefend op do roldrs.gor om hem hot godrag 
op to dringon d~t do groop hom voorschrijft. Op doze vnjze wordt 
originaliteit en spont~norteit togenga2n. 

Degene, die zich nict kan of wil conformoron ann de voor 
hom gcldende rolverwachtingon, wordt deviant gonoemd, Deviantie 
wordt door de groep mooil.ijk vcrdro.gcn. Do groep zo.l pogingen in 
het werk stollen, die tot ocn correctie vnn zijn godrag moeten 
leiden. :Jorden daarmve gecn vcrwncht0 resul ta ton beroikt, dan 
wordt de deviant uit do grocp gestotcn. 
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Hoofdstuk V. 

DE PERSOONLYKHEID EN HAAR ONT\'!IKKELING. ( vervolg) , 

Mansen z!jn niet alleen individuele personen, zjj weten ook 
dat zjj dat z:ijn.Waarschjjnljjk leert het kind zichzelf als een zelf
standigheid , een ilikn te beschouwen, uit de wjjze waarop anderen 
zich ten opzichte van hem gedragen. llij gaat er zich -door hun 
reacties- een beeld van vormen, hoe hjj aan anderen versch:ijnt. 
Aldus leert h:ij zichzclf kennen als door een spiegelbeeld. Hjj 
lcert dat hij iemand is (kinderen spreken van zich-zelf eerder 
als nPiet 11 dan alsiiik 1') en hoe hij is • Daarnaast speel t het per
soonljjk geheugen een grote ;Ql, omdat het de vroegere ervaringen 
in hun betrokkenheid op het nik" vasthoudt en aldus de continu:L
teit van het 11 ik11 in de tijd verzekert. Di t bewust worden van het 
eigen zelf is een belangrijke factor in de ontwikkeling van het 

egosysteem. ~Iant doordat w!j de reacties van anderen op ons ge
drag waarnemen,ondervinden wij welk gedrag bovredigend (dat wil 
zeggen, althans sociaal, aanvaardbaar)is en welk gedrag dat niet 
is. Dat leidt tot beture aanpassing. Het merendeel van de tijd 
zijn wij ons niet bewust van onszolf. Het zelfbewustzijn treedt het 
duidel:ijkst op, wanneer wij in oen crisis verkeren of met een pro
bleem worstelen. ( vcrgelijk het engelse self-conscious, dat 11 ver
lcgen11bctekent). 

Het boold dat de r.1ens van zichzolf heoft (hot 11 sol{_-c.,9_E_c_o_p_t_n) 
is lang nict al tijd con objcctieve wecrgave van de werkelijkheid. 
Evenmin trouwens als het beold dat anderen van hem hebben. In 
hoofdstuk I hebben w!j gezien, hoc de mens de gegcvens van zijn o~
geving vealal vertekent on interpreteort, om aldus zijn aanpas
sing te vergemakkelijken. Het is wel duidc:lijk dat in nog vecl 
mcer gevallen de zekerheid ( vrijzijn van angst) gekocht wordt 
met een vertekent becld van onzelf. Aan de normen en voorbeel-
den die ~re; ons stollen en die ~nj hebben geinternaliseord, 
ontlenen wij een Ideaal-boold van onszelf. Zo zouden wjj willen 
zijn en z6 zouden wij eon a~r willen voorkomcn. Hot becld strookt 
natuurlijk niet met de real~teit; het is hot idcaal dat wjj voor 
ogen hebben, als wjj goode voornemc,ns maken. Haar tevens heeft 
dit ideaalbcold de neiging, de roaliteit te verdoozolen. Immers 
als vrlj al geljjk zijn aan da t ideaa.l-beeld van ons zolf, hooven 
wij naar de roalisering daarvan niet moor te stroven. Het ~ 
kunnen vrlj dan bcschomven als ecn instantie, die gegevens, wolke 
niet met het ideaalbceld strokcn 1 buiten hot bewustzijn houdt. 
Het Uebcr-ich waarovcr ¥~ al sprakcn, heeft eon dorgcljjko functio 
ook; hot houdt opwollingon die met de gcinternalisecrde normen 
overeonkomen buiten het bewustzijn. Z]jn Ideaal-ik en Ueber-ich 
dan twoe termen voor hetzelfde ? Inderdaad kunnen z~ in functie 
en inhoud ovcreenkomon. MAar er kan ook conflict tusson boide 
bestaan: samcige monson hebben als ideaal con niots-ontziend 
avonturier to zijn? terwijl hun Uober-ich hun verbiedt iets andors 
to zijn dan eon conformerend burger. Hot Ideaal-ik wijst de wcg 
naar nieuwe mogelijkheden; hot Uebor-ich vcrtegenwoordigt over
gelevorde waarden, die soms vorsleten z!jn. 
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Zoals wij zeidcn, hot 11ikn houdt strevingen dio niot met 
oen ideaal-beold stroken, buitcn hot bewustzijn. Dat heet ver
dringen. Hetzelfde geldt voor de hcrinnering aan dingen die 
wij wel gedaan hebben, maar die niet bij het beeld passen dat 
wij van onszelf gaarne hebben. :•vergeten;1is dus dikwijls vcr
dringen. Wij allen hebbcn aldus eon aantal 11 blinde vlokkcnil. 
Confrontatie met wat w:ij hebbcn wcton te verdringen kan uiterst 
p:ijnlijk zijn. Dit is eon van de redenen, waarom hot ongewenst 
is aan eonieder diE: eron vraagt, eon over hem uitgebracht 
psychologisch rapport tor lazing te geven. 

Het bewustz:ijn -en vooral het bewustzijn van zichzelf als 
oen redel:ijk wezen- maakt dat de mens meor is dan eon aanpassings
automaat. Juist omd~t h:ij bewust cen beeld van zichzelf kan 
vormen, kan h:ij afstand nomen van zichzelf en zich bezinnen 
op zijn daden en plannen. Do mens kan dus als het ware een 
excentrische positie innemen ten opzichte van zichzelf. Zo 
kan hij zichzolf waarderen on zelfs tegen do druk van vitale 
behoeften en sociaic eisen un tegen eigen ingeslep·on gewoon-
ten in, aan z:ijn leven eon andere richting gcven. In alle be
scheidcnheid dient gezegd, dat het hem slechts bij onkole hoog
tepunten van zijn leven pleegt te gelukken, zich van die druk 
te bevrijden. Soms hanteert de mens dus redelijke overwegingcn, 
al z:ijn ze dan nog dikw:ijls :maar rudimentair of b:ij nadere ana-
lyse terug to vocren op door hot nego 11 (hot '1ik' 1 ) gebruikte 
zelfrechtsvaardigingsmiduelen (daarover later). 

Samenvattend, het egosystccn wordt gozien als do kern van het 
-principieel bewust te nakcn- men.sel:ijk streven nanr physiek, 
sociaal en geestcl:ijk welzijn. Daarbij bodient hot zich van een 
censuur-instantie: het Ueber-ich. Haar als het Ueber-ich te 
veeleisend wordt, to tyranniek, dan bestaett kans dat de voor
schriften ervan uit hot bewuste leven worden vorwijdord, ~
dron&en. Het ideaal-ik geeft leiding aan de gedragingen, 
zoals ook de ro~<E_?_nccpton dat doon. Hot basismateriaal waar
!.'lee het ego werkt, zijn temperament, capn.cit,2i.l£.!! en de in het 
geheugen voorhanden lessen van het verleden. De instrumenten 
die het hanteert z:ijn do zintuiJ[~ on hot ?ewe~ngsapparaa~, 
die de schakels met de buitenwcreld vonwn. Het ego vorvult 
zijn functie door selectief in te w0rkon op do gegovons van de 
buitenwereld en ze te interpretercn in hun waarde voor de 
aanpassing van eigen bchooften en de woreld buiten. Dat hebben 
w:ij genoemd;zingoving. 

In het ego-systoem vinden hun plaats: de oigen behoeften, 
zowel de allcroerstc als de vorworven, sociaal en cultureel 
bepaalde behoeften; de ge·woonten die als persoonlijke vormen 
van behoefte-bevrediging golden; eigen opvattingen ~n standpun
ten; bet persoonlijk en toegankelijk gcheugen. 

Over de bohoeften nog eon enkel woord. Het is net ons zo 
gestald, dat w:ij niet alle&n in de loop van ons levan de pri
maire behoeften steeds meer differentieren en nieuwe verwerven, 
maar dat ook de succesvollc middelen die wij tot bevrediging 
ervan aanwenden, zelf tot bohoeften worden. Dat noemen w:ij 
11 functionele autonomic der bevredigingsmiddelen1' (G. ~;J. Allport). 
Als zulko tot behooften geworden middelen niet meer adequuat 
z:ijn aan het oorspronkelijke doel, krijgen wij dus tegenstrijdige 
behoeften. 
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Voorbeeld: een ambachtsman doet zjjn work om daarvan te be
staan. Hjj heeft gelecrd het goed te doen. Dit middel wordt 
op de duur een secundaire behoefte. \'!ordt hem nu gevraagd een 
haast-werk af te leveren 1 dat goed betaalt, dan komcn de be
hoeften in conflict, Of ook, de armc man die ten koste van 
zaer veel energie zich rjjkdom hecft verworven, Als hjj arrive 
is, kan hjj niet muer ophouden met geld te verdienen: wat mid
del was, is.tot bchoofte geworden. 

2. De afweermechanismcn van het ik. 

Zodra het ego-systcem niet goed functioneort\ dat wil 
zeggen aan zjjn opgavo 1 de aanpassing to verwezcnljjken, niet 
voldoet, ontstaat onzekerh?id c~-~~~· Als hot ego daarentegen 
wel good fnnctioneert, uit zich dat in eon verhoging van het 
gevoel ...Y..a.!!_~_:!:g_~_w_9._B::r::.~e. Kortom hot streven is crop gericht 1 
angst te vermiiden en in eigcn achtinp: (rJeestal via die van 
anderen) te stjjgen. Ret ego vcrvult de taak nooit. volledig. 
Ret evenwicht is altjjd pr&cair (netastabiel). Dat ~omt, omdat 
de situaties waarin wij leven steeds veranderen; omdat steeds 
andere rollen gespeeld nocten worden; steeds andere -en soms 
tegenstrjjdige- cisen worden gesteld. Dat komt ook 1 omdat do 
eigen bchocften niet altjjd stroken met de normen van de socia
lc rollcn en van hot Uober-ich on omdat de eigcn capaciteiten 
niet altjjd toeroikend zijn voor dcopgaven die het leven stelt. 
Hot ik bovindt zich dus altjjd op de smjljjn van behoeften en 
eisen; angst en onzekerhoid dreigen voortdurend. 

Hot is ecn dor grootste verdiensten van de 11 dieptepsycho
logie11 (de psycho-analyse van Freud) gewecst 1 te hebben ont
dekt1 dat het ik ook over middelen bcschikt om zichzelf tegen 
de bedreigingen van de angst to weer te stollen. 1Njj noemen die 
middelen: 11 afweermechanis.r;1enn (defense-mechanisms). Zulke af
weermechanismen kunnon juist als de andere middelen die hot 
11 ik" gebruikt or.1 tot aanpassing aan de wereld te geraken 1 tot 
een 11 functionele autononie" gcrakcn. Ret worden dan habituole 
trekken van het ik 1 die steeds raeer op dezolfde wjjzc worden 
toegepast en wJ..araan het 11 ikn eon bel)anlde bevrediging ont
leent 1 ook als zij hun cigenlijke doel -het voorkomen van angst-
nissen. Doze trekken vormen dan juist -omdat ze zo klaarbljjke
ljjk inefficient zjjn- een zwakke plck in het ik, die door weer 
nieuwe afweermechanismen moet worden verdedigd. Overgevoelig
heid en lang0 tcnen vinden hier L1~cstal hun verklaring. Monsen 
bjj wie de ueeste tjjd en encrgie heon gnat, niet met het zoeken 
van eon constructievo aanpassing aan hun omgeving of aan boven
persoonljjke idcalen 1 naar met hct opwerpen van damr:.1en tegen 
hun eigen angst en 1 no omen wjj neurotisch. ( 11 Een neuroticus is 
iemand die habitueel zjjn doeleinde~-ioekt te verwezenljjken 
met behulp van middelen 1 die reeds in het verlcden gebleken 
zjjn, daartoe niot dicnstig to zijn. ;r) 

Angst en onzekerheid zijn niet alleon p~nlti~~~~~ingen; 
zjj vertonen ook een belangrjjke ~siticve biologische functie: 
hot zjjn noodsignalcn die waarschuwen 1 dat het evenwicht in ge
vaar raakt en aldus stimuleren zjj hot 11 ik 11 tot he t toepassen 
van correctiemiddelen. · 
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AfweormechanisQen kunnen reeel en constructiof zijn (hard 
werken om slechte punten to ontgaan), maar mt.H~~1:;_¥ _ _r_e_e:..~-y_e_:r..§.!! 
!1L_~e __ ~ __ v_2.9r de middelen di;:; het ik o.anwendt om zichzelf 
te handhavon, zondor dat de reele aanpassing aan de buiten
wereld erdoor wordt bevorderd. De bran van de evenwichtsver
storing blijft dus bestaan, zodat het afweermeehanis1::1e zelf·· 
perpetuerend is. 

Hot eerste afwecrmechanisme is wel deaverdr:_~p_g_~~~~, die 
ter loops al is vernoomd. ~fut in het egosystcern niet past, 
wordt on,:erdrukt, onbewust_ gemaakt. Soru:1ig0 verdringingen zijn 
pcrsoonlijk (zoals het vergeten van con voor ons pijnlijke ge
beurtenis); andere zijn cultureel bepao.ld ( zeals hot verdoc
zelen van de bel.:mgrijke rol van het sexucle, al thans in onze 
sa.raenleving). Iat verdrongen is blijft cchter tech n.ls 11kracht 11 

werkzaan en uit zich op eon andere wijzo, b.v. in versprekin
gen. Oak wordt dikwijls een substituut voor het onaanvaardbare 
gezocht, zeals hot vertolle;-va:D"'Vi'GZ'e r.1oppen. Eon bijzonder 
voorbeold van substitutio is de .symbolische won;s_~ullin_g: 
b.v. het gaan zien van filns over r:ijke of stoere raensen; het 
lezen van liefdesvcrhalen in hot Libelle-genro. Ook de sublioo
ring is eon vorm van substitutie; voor iots wnt nict mag en 
daarou vordrongen is, koot iets in de plants wat sociaal wcl 
nnnvaardbaar is : de destructieve neigingen die zich uiten in 
de bcroepskcuze aannemer van sloopworken of de be~oeizucht 
die wordt botgevierd in hot boroep psycholoog. Doze gedachten
gang voert tot hot aannemen van eon soort 11wet van hot behoud 
van psychische energie;'. 

Nauw verwant ann het verdringen is hot herinter]Feter££ 
van de situatio zodat ze niet neer ego-bedreigend werkt. Dat 
kan r:wt voorb:ije situatios gebcuron: als wij in onz.o heri:Jil.nering 
eon fraaiere rol spolon dnn wjj in feite godaan hebben. Ook met 
toekomstige gea.nticipoorde situat:Lcs: als wij al dagdromend al
le puntige opmorkinljvn verzinnen, waarmeo wij norgen de baas 
eons in het nauw zullen drijvon. Eu tenslotte not actuele 
situaties, zeals wa.nneer wij '1tot ziens" zeggon in plants van 
11 goede avondn tegen een minder welkomc gast. 

Veelal worden allo middelen waarover fantasie en intellect 
beschikken aangowend voor zulko herinterpretatics; dat nocmen 
w:ij rationalisatie (hot als redelijk voorstellen van wat hot 
niet is). Als de zo.ken slocht gaan geven wij de schuld aan 
imaginaire vijnnden die togen ons ageren, of als Jansen de door 
ons zozeer begeerde baan krijgt, zo[.igen wij: nals ze zo eon sul 
neoen, moot het wel eon snertbaan zijn 11 • Dit is de rationalisa
tie van hot nzure druivon typen. Ougckeerd lmn ook icts wat 
onprettig, 1:10.ar onontkooT2'l.bnar is, als ~:..antrekkelijk worden voor
gesteld. 

Als de verdediging de vorn aannoont van zelf-rechtvaardi
ging ( justificatie, conplemontaire pro jectie) krijgcn do om
standigheden de schuld. De laborant wiens werk niet deugt, 
geeft de schuld aan 11 dat rotmateriaal' 1 of zegt 11 t1Gt zo 'n baas 
valt niet to werken 11 • 

Projectie betekont in do psychologic in hot algenaen het 
aan de buitenwereld toevoegen vo.n kwaliteiten die nan de bin
nenwereld zijn ontlvend. Hot is dus nexternaliseren 11 tegen-
over het"internalisercnn, dat wij bij de beschr:ijving van hot ont
staan van het Ueber-ich hebben loren kennan. 
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Zo worden angsten verklaard door op vcrmconde bedreigingen 
tc wijzen. Wie dwangmatig iedere avond alle sloten on grendels 
uen a~ntnl oalen controloort en dan nog niet gerust is, vvijst 
crop dat er 11 de laatste tijd zovecl gostolen wordt 11 • (n.ngst
projectie). Wie geun kans ziet eigen egoccntrische neigingen 
voldocnde te ondordrukken, dicht aan anderen egoJ:stische motie
ven toe (schuldprojcctie: 11 zoals do waard is vetrouwt hij zijn 
gasten11 ). Van ienand, die voortdurend en ten onrechte, r;H;:ent 
dat anderen hem in de bovrediging van z~n ik-bohoeften dwars
bomen, zoggen wjj dat h~j eon "paranoJ:de instelling11 h-:;oft. Het 
extreom ervan hcn:t 11 vervolgingswaan11 • 

De intro_jectie bcstae.t hiE:ruit, dat de bedreigde zich ver
ecnzelvigt mot de bedrciger en zich aldus schikt naar de eison 
die aan hem gcstold worden. (vergeljjk het ontstaan van hot Uober
ich). 

Een verdcre groop van afwourt:lcchanismcn kunnen worden 
samengevat als escapisnc. Hot bestaat uit ecn de ogen sluiten 
voor wat de stabilitcit van hot or;o zou kunnen bcdreigon. Daar
·ondor vallon dagdronon (n~ar do inhoud tevcns rationalisatie), 
zich opslui ton in hobbies, het berijdcn van stokpnnrden, "de 
kop in hot zand stokenn en tenslotte do o.ngstverstijving on het 
flnuw-vallen. Andero niddelen zjjn: zich to buiten gaan aan 
alcohol of narcotica. Maar ovcngoed: hot zich storten in werk 
of liefhebberijen om eon onbeantwoorde liufde to vergctcn of 
overgrotc activitoit in hot studentenlevon or1 slcchtc studie
resultaten te ontkomen, govolgd door justificatie van het niet
gehaalde examen: 11 ik had hot ook zo druk 11 • 

Voorts dient gonocnd hot yerle~gen van het aspiratic-niveau 
(level of aspiration). Door z:ijn Edson aan do toekonst heel 
laag te stollen, voorkont men bij voorba::t t dat raen zou kunnen 
falen en daardoor in zijn zelfgGvoel gekwotst zou raken. Maar 
door de aspiratie veol to hoog te stollen, is uen omgokeerd al 
bij voorbaat goexcuseerd als mon zjjn doel niet boroikt. 

Als laatste afwc0r-mechanisme noonen wij do _9ompcnsatio 
van minderwaardighoidgovoolens. Dit kan tot grate prestaties 
leiden: Demosthenes componsoorde zijn spraakgebrek, dat een 
bodreiging voor zjjn ego vormdoj door eon groot redenaru- to 
worden. Eon veel gcplaagdo loorling poogt de beste cijfcrs tc 
halen. Verwand ann de compensutie is hot ~~~geren: de neder
laag tegenover de zakenpartner wordt gewrokon op de hond of 
op de auto. Ook het krampachtig stroven nao.r ccrbewijzen of luxe
goederen kan golden als eon paging, gevoelens van ninderwaardig
heid te co1:1penseren. (nouvenu-riche 11 ) 

De afweer-nechanismen van het ik z:ijn crop gericht de ware 
bron van de bedreiging van de eigenwaardo te versluieren en 
door herstructurering van de situntie hot zelfvertrouwon te 
hcrwinnen. Zjj behorcn niettemin toch tot het nornale annpassings
appuraat. Alle monson gebruiken afwoermochanismen. Zander af
weer-mechanismen zouden wjj voortdurend ton prooi vallen ann 
aanslagen op ons gcvoel voor eigenwaetrde en tot neerslachtig
heid vcrvullen. Slechts het voortdurend en bjj uitsluiting ge
bruik maken van afweerraechanisnen, mogcn wij ongezond, c.q. 
abnormn.al noemen, oodnt daurdoor eon constructieve aunpassing 
aan de realitcit Vt.lrhinderd wordt. Het name b:ij plotselinge be
dreigingen van hot 11 ik;; voork01:1en zjj angst en houden zo het 
evenwicht in sto.nd. 
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Hoewel door de nfweer-nechanismon do realiteit wordt 
vertekend mogen w1j hot gebruik erv:1n niet met liegen geljjk 
stollen. Er is een tweevoudig onderscheid. Ten eerste verlopen 
de afweernechanismen onbewust. Althnns nnnr hun functie; niet 
nanr hun inhoud. Dus: ik ben mij or wel vnn bewust, dat ik ande
ren de schuld geef, maar ik ben or nij niet van bewust dnt ik 
dat doe on r:lijzelf te rechtvan.rdic;en. Tcn-t'woode' is liegen erop 
gericht, nan andere personen oen foutief be...;ld van de werkelijk
heid (zoals ik die zie) op te drinc;en, terwjjl hot afwoer
mechnnisne tot functio heGft, mjjzclf zo ec::n foutief beuld to 
vcrschaffen. 

Eon duitso ko.rak.teroloog, Kunkel, onderschoidt tweo mensen
typen; no.ar hot overwegon vo.n con 11 snchliche", of een 11Ich
laafte11 instelling. In fei te zijn in nllu gudragingen beide 
aspekten annwezig. Studeren voor eon examon is duidelijk "sach
lich11, mn.o.r zonder bevrediging vo.n bet 11 ik11 zouden wij or gauw 
mee ophouden. Bjj afweer-mecha.nismen cba.rentcgen staat nuidelijk 
het Ich-hnfte op de voorgrond. Het is dus goon kwcstie van 
of-of, 1:1nnr van w~erofminder. 

3. Het onbewuste. 

Tegenover hot nbowuste ;1 , stn.at het 11 onbewuste 11 • In ons 
persoonlijkheidsmodcl is dat de verzamelnn.an voor wnt wel is 
opgenornen, maar is verdronr;en; vvnt als niet voor bet ego be
langrjjk is ~geten; en nuar de mening van sonmigen, wat wel 
tot de psychologische crfenis van de ;1soortn zou behoren, maar 
niet tot individuelo ontwikkeling is gekor:wn. Hot onbewuste 
is zuiver £lF2ths~t~; v~ concluderen slechts tot het bestann 
ervan omdn.t hot bestann ervan bepan.lde gedragingen mode zou 
kunnon verklaren. Do grens tussen bewust on onbowust is een 
vloeiende. In bepnalde situatios duiken herinneringen op, 
wanrvan wjj niet wisten da.t wij ze nog hndden, Andere inhouden 
van het onbewuste komen helemaal niot nu~r boven, maar de 
energie die zjj vertegenwoordigen, ontlandt zich in vreemde ver
sprekingen,de inhoud van dronen, gevoelon die geen oorznak 11 

lijken te hebben. (nich weiss nicht was soll es bedeuten, dass 
ich so traurig bin 11 ). 

Voor zover de inhoud van hot onbewuste danrin door het 
"ik 11 weggedrongen is, ondat het onc.n.nvaardbaar was voor het 
11Ueber-ich 11

, zien wij hot in ogenblikken, waarop hotnik11 zwak 
is, in de vorn va.n driftmntige opwellingen weer opcluiken. 
(rtde ware aard komt boven", zoals in tocsto.ndon vnn grate 
spanning, vcrmeoidheid, on vooral, dronkenschap}. De mens 
verliest dan zijn ;'beheersingil. Ook clelen van het Ucber-ich 
zolf kunnen naar hot onbewuste worden verwezen. ( 11 zijn ge
weten het zwijgcn opleggcmn), aaa.r zij blijven dan de mens door 
vage gcvoelens van ?Chu~q plagen. 
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Hoofstuk VI. 

VVAARNEMEN EN DENKEN IN SOCIALE INTERACTIE. 

1. ~unctie van de g!oep. 

Wat betekent de grocp voor hot individu ? De ~ens heeft 
ecn behocftc aan hot vcrbonden z~n, aan gewaardecrd worden en 
zichzclf waardvren, hij wil icts bctekonen. In de groop zookt 
hij nao..r de bevrcdiging van doze bohooftc. De grocp (hot "wjj;;) 

eft he~ con bovenpersoonl~ko rechtvao..rdiging van zijn zo-zijn. 
Boven hobbcn reeds gczien dat de groop gcborgonhoid 

schcnkt nan de mons 1 na::1r ook van hon eist, da t hij zijn denken 
en zijn gedrag onderwerpt aan bepanldo re s, die door de 
groep worden gosteld en dat do devianten uit do groep worden 
gostoten. Er is dus sprake van be1.nvlooding vn.n con nons door 
eon groop. 

<:Jij be1.nvlooden andoren op vorschillende manieren en vvjj 
worden zelf door andorcm be:invloed. Ons gevoel van eigenvmurde 
wordt mode bepo..ald door onze coning over wat anderen van ons 
denken. Dit is 66n vnn cle oorznken van de be1.nvloedban.rheid van 
de mens. De groep p~st sn.ncties toe op devianton. Degenen die 
zich niet conforcaron nan hat gedrag en deopvattingen, die iu 
de groep als wensel~k gezien worden, worden buitengesloten. 

Op di t gebied worden vorschillende cxpcriraenton ui tge
voerd. Hierbjj zoekt mon mecstal no.ar hot "hoe 11 en niot maar 
het 11wo.aron:' van de be1.nvloeding. 

Sherif heoft groepjes mensen afstanden laton schatten. In 
hot begin liapen do individuele schnttingen uiteen. Bij hcrha
lingen groeiden de individuelo normen naar elkaar toe; or 
ontstond con groepsnorm. Hiorin zion wjj eon voorbeeld van wille
keurige be1.nvloeding van hot individu door overigc groepsleden. 

Fisher he.:.:ft het oxporinent vo.n Sherif herhetald in twce 
groepon; in do one groep hccft hij Vetn tvvoren cooporo..tief 
klimaat geschapen, en in de andere groep concurrentie.De coope
ratieve groep vond ~anzienlijk sneller eon grocpsnorm dan de 
groep bestaande uit concurrenton. Onderlinge synpathie vcr
hoogt de bcrnvloedbn.arheid. 

Asch heeft een aantal nensen in kleine grocpjcs de lengte 
van staven laton vergelijken. In elk groepje waren de deelneners 
-op 6cn na- c;e1.nstruoerd duideLjk fouten te maken. De ncorder
hoid (lj.) van deproe fpersonen ( dus de niet ge1.nstrueerden) 
conforr;werde zich ann de nening van de grocpsgenoten, ofschoon 
men kon zien dat de nening fout was. 

Gerard heeft h,;tzclfde experinent herhaald, WJ.o..rbjj hij de 
vrang stelde, in hoeverre de porsoonlijke aanwezighoid van de 
anderen e~n rol zou spolen bij de be1.nvloeding. In zijn experi
nent war en de ·'anderen" niet aanwezig ( zij bcstondcn in feite 
niet). De proefporsoon kon hun rencties aflezon aan lichtjes. 
Het resultnat was hotzelfdc als bij Asch. 

In eon vervolgexperimont bluek dat nensen, die tijdens 
een proef v66r het experiment ge1.nfornc;erd waron over de door 
hen bereikte resul ta ten; zich nict zo ge1~1akkelijk lie ten be1.nvloe
den en langcr zelfstandig bleven. 
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.. .,. 
Bcinvloeding en weerstand tegen belnvloeding hangen samen 

net de bchoefte opgenomen te worden in de groep. Niet alle 
groepen zullen in eon concreet geval evenveel effect kunnen 
sorteren. 11cn ondergaa t gemakkelijk de invloed van eon groep 
waartoe men graag wil behoren. 

Een groep padvinders werd onderworpen aan eon interview. 
z~ gaven te kennan dat z~ graag doelnamen aan de traditionelo 
padvindcrsactiviteiten in de natuur. Eon week later werd voor 
doze groep een lazing gegeven waarvan hot hoofdthema was: in 
verband net de ge,r"ijzigde maa tschn.ppolijke verhoudingen, vooral 
de vcrstedel~king, is hot gewenst, dat de pasvinders meer ste
del~ke activiteiton gaan ontplooion. E~n week na de lezing wor
den z~ weer aan con lazing onderworpen: de nadruk die z~ lcgden 
op de activitoiten in de natuur was grater dan v66r de lezing. 
De lezing werd gcvoold als ecn aanval op de groepstraditie. 
Dit had tot govolg dat de jongens juist coer dan tevoron zich 
aan de traditio gingon conforneren. (Kelly en Volkart) 

Ten behoove van depropaganda-actie in Ancrika on de huis
vrouwen to bewegen, weinig bekende voedingsniddGlon te gaan 
gobruiken (o.a. lover, nieren e.d.) hccft Lewin eon experiment 
uitgevoerd Hij heeft drie seri;:;s van telkens twev groepen ge
vormd, zodanig dat de sanenstelling van de twco groopen in de
zelfde serie zo identiek mogelijk was. In &6n groep in elke serie 
gaf e;:;n voedselspecialiste een lezing. In de andere groep werd 
can discussio gehouden waarb~ de specialiste aanwezig was en 
mede discussicerdo. Van de huisvrouwen uit de lezingengroepen 
ging 3% over tot hot proboren van do aanbevolen voedingsmiddo
len, uit de discussiegroepen 32%. 

De persoonl~ke betrokkenhcid verhoogd de beinvloedbaarheid. 
In het bovenstaande hebben wij gezion wat de groep voor een 

individuele nons betekcnt en hoc: doze zijn godrag, z~jn denk.en, 
zijn voelen, naar de groep richt. Hot kan oak zijn~ dat iomand 
z~n gedrag ori~ntoc:rt niot naar de groep wanrtoe hij bohoort, 
maar naar de groep waartoo hij graa~ zou willc:n behoron. In dit 
geval spreken w~ van referentiogroep. Zijn oigen groep kan ho1:1 
verwerpc:n en de andere niet accepteren. Dan hebben w~ met ecn 
marginale r:wns tc r.1aken (b.v, parvenu, inmir;rant; doze laatstc: 
groep wordt uc:estal nict door z~n cigc:n creep verworpcn, maar 
h~ verkecrt in eon fc:itelijke onmogcl~khcid aan hot lc:ven van 

· zijn eigcn groep decl te neEwn) o 

Gewoonlijk is het zo, dat men tot mocrdere groopen tcgol~k 
behoort. De consequontic: orvan is dat men van vcrschillonde 
z~don aan bernvlooding onderworpc:n is. 

Het "wij'; inplicucrt eon "niot--wij·;. In di t vorband spreckt 
men over de "in-groups; 1 en de 11 out-groups 11 • Hct zich stork 
identificeren net oen 11 in-group;; loidt vaak tot hot Ol1tstaan 
van hc:t sociocentrisrne of ethnocentrisne: het centraal stollen 
van de eigen groep in de wereld. Dit hecft tot govolg dat mc:n 
gaat ncerzien op andere groepen. Hot sociocentrisme is ecn 
bolangr~ke bran van sociale spanningc:n. 

Hot sociale vooroordcol kan botre~king hobben op andere 
rassc:n, standen, nationaliteiten, godsdienstige grocpc:ringcn, 
enz. Rationale motioven kunnen hior~n ecn rol spelen, naar z~ 
z~n in geon geval de eni~e basis van sociale vooroordelen. 
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Het woord 11 vooroordo0l; 1 bvtckcnt een oordcel, dat niet 
ann feiten is gotoetst. Hot handelon ten aanzien van andoren 
veronderstelt een anticipntie van hun gedrag. Deze anticipatie 
baseron w~ gewoonl~k op voronderstellingon die op categoricen 
van monson betrokking h.:::bben, rljj rekenen de ander tot ocm ntype 11 • 

Dit versluiert het unieke karakter van do cens 1 maar het is de 
enige mogeljjkhoid van sociaal vcrkGcr. 

Het is merkwaardig dat wlj zo vaak buvestigd worden in 
onze vooroordelcn. Dit kont doordat wij zelf de voorwaardon 
gaan scheppen, die ertoe leiden, dat onzo vooroordelen -onze 
voorspellingon over het gedrag van bepaalde pcrsonon- in ver
vulling zullon gaan. In do anerikac:tnse literatuur sprcekt men 
van: een "self-fulfilling prophecya (Norton). 

Enkele voorb0clden: 
De neger is lui en doni het zou vorkwisting zijn vool 
gold uit tc geven voor het onderw~s voor negers; re
sul taat: de negcrs zijn nindor ontwikkeld dan de blan
kon; de negcr is lui en don. 
De ncger is een ondorkruipor; hij wordt door de vak
vereniging geweigerd; zijn bolnngen worden niet verdc
digd, hjj moet zichzelf zion to redden buiten de vak
vereniging om; conclusie: de neger is oen onderkrui
per. 
De dief blijft een dicf; krijgt goon werki door eco-
nocische onstandigheden gedwongen gnat stolen; con-
clusie: do diof ft een dief. 

Hot vooroordeol wordt ook b~vestigd door selecticve pcr
ceptie. Nan ziet gomnkkolijker iets waarvoor nen·zich interes
seert, waar nen belang bij hv~ft, dan dingen die men niet goed 
kan plaatsen in zijn denkwereld. 

Merkwaardig is ook, dat wij noutrale qualiteiten in gehate 
outgroups negatief duiden. 

Voorboelden: 
Antisemiaten on niet-antisemieten kunnen van oordecl 
zijn dat de joden intelligent zijn. De ene zal zeggen: 
sluw; de andere; slim. Men percipieert andere aspec
ten van dezelfde zaak; soms wordt hetzelfde geperci-

erd, maar het wordt anders gewaardeerd, Eigenschap
pen, die in de in-group gewaardeerd worden, worden 
in de out-groups afgekeurd. :8en ondcrzock in Amerika 
(Adorno e.a.) h~eft uitgewezen dat de extreem-bevoor
oordeelden ~en bepaald porsoonlijkhcidstype vormon. 
ZD zljn over hct en convontione0l, zion alle 
mcnsolijko relaties in de dichotomie ster-zwak, hun 
oordelen zljn zwart-wit, in hun behoefte aan steun 
van buiten ondorwcrpen zij zich graag nan streng 
go zag; zij will on deze inn..,rlijke zwetkheid niot toe
gcven (ook nict aan zichzelf) en doen zich zeer 
hard voor; zjj missen do innorlijko dialoktiok, die 
een critiGche kijk op zichzelf toeL1at. 



-31-

Hoofdstuk. VII. 

INDIVIDUALITEIT. 

1. K~raktereigenschappen. 

De individuele eigenaard noemen wij het karakter.Het is het 
geheel van 11 eigenschappen" dat typerend is voor deze persoonljjk
heid. Een karaktereigenschap of trek kan psychologisch op twee 
wjjzen worden geanalyseerd: ten eerste naar zjjn plaats in het ge
heel van de persoonlljkheid (het maakt b.v. verschil of een trek 
behoort tot een bepaald rolconcept dat geintegreed is in het 11 ik" 
dan wel of die trek behoort tot een vroegere rol die vanuit het 
onbewuste zich buiten het nik 11 om in gedrag uit. Het eerste is 
het geval als een echtgenote trots is op haar man; het tweede 
als zij erg afhankeljjk van hem is). Ten tweede kan een trek wor
den geanalyseerd naar zjjn inhoud d. w. z. als ecm min of meer 
duurzame wjjze van reageren op omgevingsomstandigheden. Veel van 
wat men in het dageljjks leven karaktertrekken noemt, zoals 
"verantwoordelljkheidsbesef", bljjkt bjj nadere analyse de resul
tante te zjjn van verscheidene factoren, of oak niet eigen zijn· · 
aan het individu, maar voort te spruiten uit hct samengaan van 
persoonlljkheidsfactoren met omgevingsfactoren. In een slecht 
georganiseerd bedrjjf zullen de mensen in het algemeen minder 
verantwoordeljjkheidsbesef tonen dan in een goed georganiseerd 
bedrjjf. 

Karaktcrtrekken zj,jn niet de oorzaken van het gedrag. Met 
het noemen van iemands karaktertrekken docn wij niet meer dan het 
constante in zjjn gedrag met een naam aanduiden. Men mag dat niet 
geljjk stellen met iets in de persoon dat het gedrag veroorzaakt. 
Het verschil kan toegelicht worden aan de ontwikkeling van de 
natuurwetenschap. Het "gewicht" werd volgcns de aristotelische 
denkwjjze beschouwd als een attribuut -eon eigenschap- van de 
dingen. De dingen hebben de eigonschap te vallen. Sinds Galilei, 
Kepler, Newton, wordt het gewicht opgevat als een relatie. 
Zo oak in de psychologic. Vooral Lewin heeft erop gcwezen, dat 
het gedrag voortkomt uit de relatie, de wisselwerking tussen 
de mens en zijn omgeving. Oorzakeljjk moet het gedrag worden ver
klaard uit de wisselwerking van omgevingsfactoren met per
soonljjkheidsfactoren, op do basis van eon gegeven aanleg. 

2. Aanleg en milieu. 

In het voorgaande is geschotst dat wjj ons de persoonljjkhoid 
voorstellen als eon coer of minder hechte structuur van gedrags
bepalende factoren. Doze manifesteren zich steeds in Wissel
werking met de omgeving. Wij hebben gezien, dat dcze factoren 
zelf weer hot resultaat zjjn van wisselwerking met de omgeving. 
Zjj vormen do neerslag van onze levensgeschiedcnis. (Vandaar 
dat hot onderzoeken naar de lovensloop eon belangrjjk hulp
middel is bij hot lercn kennan van de persoonlijkheid). 

De omgevingsfactoren die de ontwikkeling en vorming van 
de porsoonljjkhoid bepalcn zjjn vele. In het voorgaandc hebben 
wij ze tot enkele grote rubrieken terug gebracht. (corste op
voeding, cultuur, rollen). 
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Do verscheidenheid van invloeden,die elk mens kan onder
gaan ma.akt, da t elk van ons evn zeer 11 eigenanrdig; 1 persoon wordt. 
Wjj verschille n allemaal, vvti zi,jn allemnal uniek. Komen alle 
individucle verschillen voor rekening van de omgoving ? of be
staat er ook erfeljjkheid van persoonlijkheidsfactoren ? Hierover 
bestaan vanouds twee stromingen: 

a. Het nativisme stelt, dat individuele verschillen voor 
hot allergrootste dcel op vcrschillen in crfeljjke ~
leg beruston. De mens is wat hjj in aanleg is en hjj kan 
niet voel mcer veranderen. Hoogstons kan de manifestatie 
van bepnalde eigenschappen pas op latere loeftjjd plnats 
vinden (rijping), of door uitzonderlijke omgevingsomstan
dighodon onderdrukt worden. 

b. Het empirisme. Dit standpunt houdt in dat de monselijko 
11 ziel 11 bij de gc.;boorto een onbc;schreven blad is, waarop 

door do omgeving nlles geschrevcn wordt wat later de 
individuele eigenaard uitmaakt. De mens kan dus voort
durend veranderon, zij het minder naar mate hij ouder wordt, 
Er schuilt in doze opvatting eon optimistische levens
beschouwing. 

Een derde standpunt is geformulecrd onder de naam conver
gentie-theorie ('v"l. Stern). Di t houdt in 1 da t de raens bjj zijn 
boorte ee~tal disEositios, of liover eon dispositionelo 
structuur, hoeft die do grens aangeoft, waarbinnen onder invloed 
van do omgeving de concrete individuele eigenaard zich ontwikkelt. 
Dispositios zijn dus voorwaarden en mogoljjkhcden; niet meer. 

De consequentie van deze theorie is, dat individuele ver
schillen, die niet verklaard kunnen worden uit factoren in de 
levensgeschiedenis, worden toegeschreven aan de dispositie of 
de constitutie. De dispositie-zelf kan men nooit constateren, 
slechts de manifestatic ervan. Door vergelijkend onderzoek poogt 
men de invloed van de erfelijkheid vast to stellen. Hiervoor ge
bruikt men vooral het tweclingenonderzoek. Nietemin bostaat op 
dit terrein nog vcel onzekorheid. Steeds kunnen onbekende omge
vingsfactoron de schijn wekken, dat z~ niet bcstaan. 

Schijnbaar erfelijk, doch in werkelijkheid cultuur-bepaald 
is de zogenaamde basic personality, (Kardiner) het gemoonschap
pelijke in de karakters van tot ecnzelfdo cultuur behorendo indi
viduon. Zo heeft men kunnen vaststellen dat t.a.v. bepaalde 
persoonlijkheids-eigonschappen die in hot \/esten zeer sterk ge
bonden z~n aan het biologisch goslacht (manlijke aggressiviteit, 
vrouwelijk;:; omotionalit .. dt) bij sommige stammcn in Austrn.lisch 
Nieuw-Guinca een heel andere samenhang tussen pdrsoonlijkheid 
en biologisch geslacht bostaat • 

. Wij wijzen nog op hot vcrschil tussen erfelijke en congeni
tale factoren. Van erfol~ke factoren sprekcn wij wanneer de 
factor gcbonden is aan do genen-structuur van de kiemcel. Con
genitale factoren zijn factoren die voor of tijdens de goboorte 
zijn ontstaan. Zo is epilepsie vaak eon gevolg van eon boschadi
ging aan het hersenweefsel, tijdens de geboorte ontstaan. Conge
nitale f~ctoren zullen dus nict verder op het nageslacht worden 
ovorgedragen, erfelijke wol. 
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3. Integratie en differentia tie. - _H_e~ 

De verscheidenheid van pcrsoonlijkheidsfactoren, die eon 
individu onder de voor ieder wens andere invloed vnn nanlcg en 
milieu ontwikkelt, noencn wo de individuele eigenaard of het ka
rakter. Niet zelden ontwikkolt do mons tegenstrijdige eigenschap
pen in zich. Wij hebbon in het voorgaandc gezien, hoe conflicten 
tusst:m het 11 ik; 1 en het ;,Ueber-ich 11 , en tussen hot 11Ueber-ich 11 

en het onbewuste, mogelijk zijn. 
De mate van overecnsten~ing tusson de verschillende fac

toren in het karakter noemen we de ,i_nte@'.atie van de porsoonl:ijk
heid. De mate waarin hot individu in staat is, op vorschillende 
situa ties, verschillend, r.1aar adequaat te reageren, noemen we 
de differentiatie van de persoonlijkhoid. Het gemeenschappel:ijke 
te midden dor differentiatie, hot centrale konmerk van de per
soon, is b:ij grotere intogratio, oak neor uitgesproken~ Dit cen
trale kenmerk no.::;mt Allport d"-' 11 radixn van de persoonlijkheid. 
Het is lang niet altijd mogelijk zulk oon radix in praegnante 
vorm b:ij eon individu vast te stollon. Men kan echter wel vast
stellen, dat vole mensen eon centraal kcnmork benadoren. Ben 
groep r.1ensen die n.ldus hetzelfdo contrn.le kcnmerk bcnadercn, 
noomt men eon type. 

4. De typologie. 

'danneer men typcn systcmatisch ardent onststaat eon typo
logi.a. In hot nu volgendo doen we con keuze uit de zeer vele 
typologie en die zijn gonw.akt. Men knn zich trouwens voorstellen 
dat al naar het gozichtpunt dat men wenst te kiezen, vole in
delingen van typische karR.ktcrs r.togelijk zijn. 

De oudst bokende typologie is van Hippocrates (~ 400 v. Chr.) 
Hij onderscheidde vier typen 1 die hlj nfleiddo uit con theorie 
over "lichaansvochtenii on dienovoroonkonstig van namcn voorzag: 

het sanguinische typo (ovorheersing van hot bloed) 
het phlegmatische type (overhcersing van sl:ijm) 
hot cholorische type (ovorhoersing van ngele gal 1

;) 

het molancholische type (overhoersing van nzwarte gal") 
Hoewel wij niet me~r geloven in dezo theorie van do lichaams
vochten, heeft doze typologie zich tot de huidige dag in hot 
spraakgebruik gehandhaafd. 

Omstree:ks 1900 heoft de Groninger psycholoog G. Heynans no. 
een uitgebreid ondorzoek (zijn onderzock begon als con studie van 
de erfel:ijkhoid van hot karnkter ) con vorfijning van dcze typolo
logio opgesteld. H:ij onderschcidt acht typon die combinaties vor
mcn van drie vel gens hom fundament ole pcrsoonlijP.:heidskonr.1erken, 
of liever tonperamonts-kcmJerken 1 to we ten; 

-de uctiviteit (do intonsiteit van do doelgerichte 
cmorgie) 

-de enotiono.liteit (do govoelsaansprook~aurhoid) 
-do secundaire functie (do nnwerking van vroogere 
indrukken) 

Zo is b.v. de cholericus eon enorgiek, heftig, vaak op 
korte teru:ijn wcrkond, en dus onbcrokenbaar mens (nct~ef, emotior 
noel, primair functionerond). De apaath is in alle opzichten 
zijn togendeel: indolonts niet gevoelsaanspreekbaar, vlak en go
lijkmatig, ongointeresseerd in wat or gebeurt. 
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De acht typcn zijn: 
voorbceld: Coobinatie: 

act em sec 

act em prit1 

act n.em sec 
act n.em prim 

gepassionoerd 

cholerisch 

phlegmatisch 
sanguinisch 

-
N.::1poleon 

n.act om sec ne:lancholisch 
of scntinentce:l 

do Gaulle, Tolstoi, 
Chrocsjtsjov, 
Cl6nenceau. 
Kant,Thorbccke. 
Voltaire, 
NacchiD.Volli. 
Kierkega.::1rd, 
r1arcel Proust. 
Hultatuli,E.A. Poe~ 
BD.udolo.ire, 
Lodew:ijk XVI. 

n.act cr;1 prim 

n.act n.em sec 
n.act n.era prim 

apanth 
ar.:1orph Vo.n dcr Lubbe, 

Uit hot fei t dat als voorbocld van 11 prirJaire;i 1':1cms en hier 
schrijvers fungeren, dit: honderd boc::ken op hun nnan hebben st::1nn, 
blijkt wcl dat de typologie van beperkte WCLardo is. 
N.B. Ret lijstjo niet van buiton leren ! 

Een typenindCIIng afgeleid van de lichardelijke bouw is die 
van E. Kretschr1er. Hij onderschoidt vier vornen: 

-pyknici;kor~ gczet, rond hoofd, buikje; 
-leptosonen ook wel gonocmd asthenici: ~ngevallen 
borstkas, slap spierstelsol, eager, ov~al tot spits 
gezicht; 

-athletici: fora spiorstelsel, brede schoudors, ovaal 
gezicht, hoekig; 

dysplastici: mcngvorn van do voorgaando typen. 
N.B. do namen niet van buiten loren : 

Kretschmer-hoeft ontdokt, dat do pyknici een karakter hob
ben dat in bepanlde opzichten overecnkomt met het gedrag van 

l:ijders aan de manisch-depressiove of cyclische psychose (gees
tesziekte) turwijl de lcptosomen overeenkonst vortonen met lij
ders nan de schisophrenc psychose. Do vertogenwoordigcns van de 
athletische en de dysplastici vertonen ovoroenkonst met l:ijdcrs 
nan de epileptische geestesstoornis. Kretschmer geoft dan voor 
de normale ~e~on~~~ eon typenindoling in: 

schizothynen: nocilijk bcinvlocdbare, eoms fana tieke, 
soms zcor cdrebralo of zour principiel~, soms ptill~ 
en verlegen rnvnsen. 6o l.aven 11 dystoon;;, dat wil zog
gen niet in samonklang not hun omgeving .. In extrc!.~e 
vorm hoot di t type.. ;;schizoid;:. 
cycloth;ymon: gemakkeljjk beinvloe:dbare, dao.rdoor soms 
humeurige, soms goedr10edige, sons van hot ene ui terste 
in hot andere vnllende monson. Z:ij z~in "syntoon11

, dat 
is in samenklang mot hun omgeving lovend. In extreme 
vorm he::Gt di t type: ncycloid;' .Kretschr11er haal t ook 
Shakespeare o.an, die Julius Caesar erover laat klagen, 
dat hjj te woinig dikko monson in zijn orngcving hevfti 
de magcrc vcrtrouwt hij niet, z:ij z:ijn sluw on spannen 
tegen hen samen. 
visceuzcn: 17klovc:rigc ', "sponsn-c:tensen. Ze dubben 
lang over een boslissing, reag0ren niet schorp, nanr 
ontl::1den zich sons plotscling en heftig. Mccstal trnag 
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en l~ngdoende om iets tot kla~rhoid tc brengcn. In 
extreme vorn hElot dit type: 11 epilepto:i.d". 

De Zwitserse psychintcr Jung ( oorspronkelijk eon leer ling 
van Freud) onderscheidt twee typen van levensinstelling: 
de introvorte en de cxtrnverte. 

De introverte r.1·en;;--is gekcnnerkt door con van binnen uit 
bepn.nld zjjn v-:-_n zijn gedrng en zjjn opvattingen. De introvert 
distnnti0ert zich als het waro van de woreld. Dit knn zich op 
allerlei wjjzen uiten~ zo~ls in nonconformisme, :i.denlisne, f~nn.
tisme, ongeinteresserdhvid, dn.gdroncrjj, eigenzinnigheid, door
zottingsvermogen, trots, nscese, pe~simisme zo good nls optinis
me, visionaire emotionnlitcit zo goed nls strang rntionnlismo, 
activitoit zo good als trnnghoid. 

De extraverte :mons daarentogcn is gekenmerkt, doordu t hjj 
zjjn gcdrag l,nnt bepalon door invlocden vnn de omgoving. Dit kan 
zich ui ten in conformismc, re::~.lismo, opportunisrc1o, gol:1nkke-
ljjk ovcrnomon van nornen on storootypie~n tot fnnn.tisne en dog
mntismo toe, opporvlnkkighcid, veolwotcrjj. 

Er zjjn ook typologie~n gcr.1;.cakt, die: nindor direkt psycho
logisch zjjn gefundecrd. Zo he:oft Lnvater con indeling van non
sen willen r;Jn.kon gobasverd op de ngclnutkunde 11 (physiognonic). 
Hot hogc voorhoofd zou op intolligentic wjjzcn, do gcpronon
cocrde kin op wilskracht. Gnll oo0ndo ontdekt te hebben, da.t 
uit de bobbols on onoffenhodon van hot schedcldak conclusies 
kunnon worden gotrokken ontrent specifieko cupacitciten. Do 
uitdrukking noon wiskundc-knobbcl; 1 hobben (of nict hebben) 
kout hier vnnd,,nn. 

Tcnslottc noor1on we de oothode der factor:_c~&:.l~J:.· Na 
verzandling vnn eon groat -·tnntal gcgevens (voornnraeljjk uit tests 
en levensgeschiodonis) leidt eon sta.tistische vorgelijking (do 
z.g. factor-analyse) ortoo dut eon beporkt nantal algorneno 
persoonljjkhoidsfnctoron knn worden vastgostold w:~cnrop de indi
viduele vorschillen torug to voorcn zjjn. Door vervolgens weer 
de sa1:1cnhangen tussen doze algencnc factoren nCJ. to g:1an 1 knn 
men tenslotte konen tot onkelo zeor algenone dioensies die als 
typologie kunnen worden gcbruikt. Lnngs dezo weg hoeft nen 
Owa. eon bevostiging kunnon vinden van do dioensio introvorsie
extra-vorsiu. Dezo dioonsic ligt op con zoer hoog niveau van 
n.lgemeenhoid, zod::~.t hjj voor de prn.ktische nensenkennis weer 
te ::tlgeneen is en dus vvcinig bruikb::cecr, 

5. De wanrde van typologiecn. 

De typologie gecft eon ind~ling van con bopcrkt aantal 
kennerken wn.arvnn gehoopt of gor:tecnn wordt dat zjj tesanen eon 
individu karakteriseren, Hot is duideljjk dat veruit do mecs-
to nenscn in elk typologisch systecn oun tussenplaats inncnen; 
zuivere typen kot1en nauweljjks voor. Bovendien noeten wjj crop 
wjjzen, dat hot type nooit ooer is dan eon naam voor eon klasse 
nensen die r1in of ue0r de betreffende konr1orken bezitten. Hot 
type vcrklt:mrt op zichzolf niets. De typologie lcvert echtcr 
een a.::tnto.l min of 1:1oor bruikbaro terr.wn on individuen te karnk
toriseren. Bovendicn nankt de typologie hot nogolijk orJ wun
noer wij iemnnd hebbon hGrkond als vorte:gonwoordiger vrm ocn bc
paald type, d"l<":.rui t enkelo ui tspraken af to leiden over zijn 
tookor.tstig gedrag. 
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Hot feit dat er zo vole typologieon bestil~m, bowijst al 
dat 6~n oonvoudig systocm om karnkters nn~r typische ken
m~.>rken te ordcnen niot bcstaat. Sor:1Digo monson passun voor
treffelijk in b. v. de typologie vcm HoJ:mns, tcrwjjl andoron in 
die typologie niot zijn onder to brengon, maar nisschien wel 
in die van Kretschmer, 

Hot critiekloos hanteron van typologischo bcgrippon lcidt 
tot generalisatios on ongooorloofdo voroenvoudigingon van de 
VOrschillen in het godrag; tot eonz:ijdige bGklomtoning Vnn eeJi 
bepaald aspect, en uitcindel:ijk tot pseudo-vorklaringen. De 
tocpasbaarheid van een typologie is bovondien bepcrkt door 
cul turele omstandigheden. Ludcn vc,n cen bepanldo cul tuur of 
subcul tuur kunnen met oen bepc·.alde typologie good karakteriseer
baar zjjn, terwjjl in e0n andere cultuur dezelfdo typologie on
bruikba::tr is. 

Het individuele karnktor is niot.iets dat in al zijn o.s
pekton eons en voor altijd vaststno.t. Hot komt nogal eens voor 
dat een porsoon in de loop van zjjn loven van het ene type in 
het andere overgaat. 

De wetenschnppeljjkc methoden die beogen de persoonl:ijk
heidsstruct•ur van oen persoon te leren kennen vatten we sanen 
met de nnam psychodiagnostiek. Deze nethden vnllen in hoofdzank 

.in tweo groepen uitcen: (1) do gestnndaardiseerde test-methoden 
en (2) het interview, 
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Hoofdstuk VIII 

ENKELE METHODEN. 

1. Tests. 

Een test is een proeve van gedrag, tot stand gekomen in 
een gestandaardiseerde situatie, met een variabele uitkomst 
bij verschillende individuen. Aan de standaardisering van de 
situatie zowel als van de uitkomsten dient hogc eisen te worden 
gcsteld. In dit opzicht is een examen meestal een zeer onbetrouw
bare proeve van gedrag. De opgaven wissolen, de omstandigheden 
wisselenj het humeur van de examinator wisselt, de norm voor het 
bepalen van de uitslag ligt niet vast, of wisselt van examina
tor tot examinator. In dit opzicht zijn schriftelijke examens al 
een verbetering. In de praktijk staat daar echter vaak tegenover 
dat het examen wordt afgenomen en beoordeold door eon leraar 
die zijn oordc::el r.1ede kan ba~eren op jarenlange indrukken or;l
trent de kandidaat, die de betrouwbaarheid van het examen-zelf 
kunnen compensercn. · 

Bij cen psychologische test zijn de opgave, de bewoording 
van de instructie, het materiaal waarmee gewerkt wordt en de 
physiek en sociale omgeving aan strenge eisen gebonden. Ook de 
berekening van hot eind-resultaat loopt langs vaste banen. Het 
geed afnemen, laat staan interpreteren, van een psychologische 
test vereist dan ook langdurige oefening en ervaring. 

In wetenschappelijke termon uitgedrukt moet eon test aan 
de volgende drie eisen voldoen: 

1. De test moet i'reliabel ;~ of _l?_~~Fouwbaar zijn, Da t wil 
zeggen, dat onder gestandaardiseerde omstandigheden 
de testuitslag zo min mogclijk van toevallig, onbekonde 
factoren mag afhangen. Herhalen wij de test bij eon zelf
de persoon dat meet dezelfde uit~lag zich ten naaste 
bij herhalcn, Het is duidelijk, dat een test nooit vol
strckt betrouwbaar is. Zo heeft b.v. con intelligcntie
test cen betrouwbaarheid van circa plus of min 6 I.Q.
punten, dat wil zeggen dat bij een ~evonden I.Q. van b,v. 
120 de kans, dat door toevallige onbekende factoren bij 
herhaling oen uitslag gevonden zou worden grater dan 
126 of kleiner dan 114, kleiner is dan 1~~" Janneor men 
bedenkt, dat de totale spreiding van de I.Q. 's loopt 
van circa 40 (idioot) tot circa 160 (superieur begaafd), 
is zulks eon redelijke betrouwbaarheid, (De berekoning 
van de betrouwbaarheid van 0en test berust op een sta
tistische procedure: waarschijnlijkh0idrekoning~ 

2. De test meet 11 _yali~-~.:_.2f_~-~~i_g: zijn. Da t wil zeggen da t 
de test raoet testen wat hij pretenteort te tcsten, en 
ook alleen dat. Eon intelligentio-test die eon mengsel 
van intelligontie en ijver test, zonder dat wij weten of 
een bep~ald persoon do test met zijn intelligentie·dan 
wel met zijn tver tot oplossing heeft gobracht, is on
voldocnde valide, Meestal kan door vorgcl:ijking van con 
test met andere tests worden vastgostold, of eon test 
datgeno meet wat wij boogen. ffij makcn dan b.v. twoe 
uiterljjk verschillende tests wu.u.rvan wij verwachten dat 
zij beidon hetzelfde, b.v. intelligentie toston. Een groep 
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proefpersoncn zal dan op bcide tests resultaten moeten be
halon die hoog aet elkaar gocorrolecrd zijn. Is dat niet 
hot goval dan testen doze boide tests dus niot wat wij 
beoogd haddon. Hoogstens een ervan, doch dat weten wij niet 
zeker. Uitoindelijk moot men ochter zeggen. intelligentie 
is datgene dat deze test, of doze conbinatie van tests, 
meet, \IVij dofinieren dan dus het te onderzoeken be grip met 
behulp van het ondorzoeksmiddol (operationele definitie). 
Alvorens men tot doze ui tspraalc kornt, moot vcol vergeljj
kend onderzook zjjn vorricht. Doze ui tspraak is overigens 
minder gek dan hij op het oerste gezicht ljjkt. In het dage
lijks levan definiercn we zulke bogrippen als intelligentie 
imners ook door te wijzen naar bopaald (intelligent geacht) 
gedrag. Do bepalingen van hot spraakgebruik zijn echter 
meestal veel ninder betrouwbaar dan tests. 

3.Een test moot -predictieve j_-y_o~o-~s.:e.e_llende)w~~<:. hebben. 
(Ook ve~l genoemd: predictievc validiteit). Dat wil zeggen 
dat toekomstig gedrag aan do hand van de uitslag van een 
of moor tests voorspelbaar is. Zo niet dan hecft de test 
praktisch woinig waarde, De predictieve waardo hangt niet 
alleen van de test af, maar ook van de betrouwbaarheid van 
het te voorspellen gedrag, (d.i. hot criterium). ~anneer 
eon bepaald godrag afhangt van eon onoverzichtclijk of toe
vallig geheel van factoren, dan kan uitoraard geen enkele 
test hiervan iots voorspellen. 
Betrouwbaarhoid, gcldigheid en voorspcllende waarde van 

eon test hangen met olkaar samen. Wanneer hot criterium be
trouwbaar is, kan eon test dit criterium slechts dan voorspel
len als de test ook iots bepaalds test (geldig is), dat met dat 
criterium samenhangt. Een test kan slechts geldig zijn, indien 
hij ook betrouwbaar is. Andersom kan een test zeer betrouwbaar 
zjjn en toch voorspellende waarde misson 1 namelijk wanneer hjj geen 
geldigheid heeft, of slechts goldigheid heeft voor iets, dat niet 
met het criterium sm1enhangt. 
Wjj kunnen tests in enkele typcn onderschoiden 
Naar de wi"jzo van afnomon; 

a) mondelinge en schriftelijke tests 
b) individucle en colloctieve tests 

Naar de soort gedrag dat de test uitlokt: 
a) verbale tests 
b) doe-tests of performance tests 
c) groepstests (meerdere porsonen tezamen.) 

Nnar het doel van de tests: 
a) bekwaamheden of cnpacitcitentests 

1) nict-gelcorde bekwanmheden of vormogons (abilities) 
b.v. intelligentietests. 

2) geloorde bokwaarilieden en vanrdighoden (aptitudes of 
achievement) b.v. schoolvordoringentests. 

b. persoonlijkheids- of karaktertests 
1) interesse- en attitude-tests 
2) 11 diepten-tosts (vooral gericht np de onbewuste stre

vingen en enotios). 
De bekwaamhadentests onderscheidt men nog in n edn en 11power"

tests: respectievelijk>~hoe snel 11 en hoe itgoedi 1 iemand iets kan. 
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De persoonl.ijkheidstest kan men nn.a.r de vorm nog onder
scheiden in: 

1) vrn.genl.ijsten (questionnaires of inventories) 
2) projectiotests (vormgeven aan weinig gestructuroerd 

matoriaal) 
3) expressio-tests (tekentests, graphologie). 

De scheiding tussen de soorton is niet alt.ijd scherp. Sommige 
tests lenen zich b.v. zowel tot conclusies over bekwaamheden 
als over het karakter. 

W.ij zoiden reeds,da.t de practische waarde van eon test mede 
afhangt van hct cri terim.1. 

1) hot criterium moct betrouwbaar • Dat wil zcggen dat 
het fcit dat een individu in eGn zekcre mate aan een 
criterium voldoet, niet van toevallige onberekenbare 
factoren mag afhangon. 

2) Een criterium moot valide z:ijn. Dat wil zegg<.m dat wan
neer we een bepaalde goh-1"lsmnat als criterium nomen, 
deze maat inderdaad een getrouwe benadering moet wezen 
van het gewenste criterium. Het uiteindel.ijke (ultimate) 
criterium is :ncestal nooit bokend of meotbaar. Of b.v. 
m.ijnheer Jansen mGt vrucht scheikunde hoGft gestudeerd 
is nooit volstrekt te bepalon. JVInar 1:1en knn wel een 
benaderend (intormediao.t) criterium gcbruiken. 1'1en kan 
b.v. aan de diroktie van het bedr.ijf wo.ar Jansen werkt 
vragen hoe h.ij bevalt; men kan het aantal wetenschappe
l:i.J"k:e publica ties van zijn hand tell en; men kan z.ijn sala
ris 5 jaar na zijn afstuderen vaststellen, mGn kan het 
judicium b.ij hot laatste exar:wn nomen, men kan de studie
duur tot het cnndidaats- of doctoraal nomen, men kan 
eon objectievo test naar schoikundig inzicht bij hem af
nemon, enz. onz. Voor olk van doza criteria zal eon in
telligcntietcst, afgenomcn b.ij het verlaten van de middel
bare school, een andere prodictieve waarde hebben. 

Het is daarom b.ij het lezen van een psychologisch rapport 
altijd van hot grootste bolang, te weten welk criterium de psycho
loog heeft willen voorspellen en hoovool dit zegt over het uit
eindcl.ijke criterium. 
Hen drukt de prodictio van tests uit in een correlatie-coeffi
ci;nt (r), varierend van+ 1,00 tot- 1,00. Een r van 0,00 be
tekent: geen samenhang, Graphisch kan men de correlatie voor
stellen in de vorm van ecm puntenwolkje: 

k' 
i' 

!L--~-.. ·~-- ·-·····-···-, test-score 
r :;: ± + 0, 95 

Figuur 1. 

(criterium-score 
... 

core 
r = ± - 0,95 

Figuur 2. 
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Elk puntjc en een bcpa:tlde criterimil-score betekent con 
individu met con test-score. De lijn gecft de gemid-
delde criterium-score aan b:ij een bepanlde test-score. Deze·zsg 
regressie-l]jn gocft aan welk criteriun-scorc b:ij con bcpaalde 
test-score voorspeld kan worden. Aan de gestippclde l]jnon kan 
men zion, dat de spreiding of' 1variantio: 1 (d.w.z. de vcrschil
lcn tussen pcrsoncn) die non kan voorspcllcn, klcincr is dan 
de totalc variantie in hot ~riteriun. Hot percentage voorspel-
de variantie gel]jk ann r-

In do mecste gevallen ligt de predictie-cocfficicnt van 
eon test of combinatic van tests nict bov0n de 0,70, dat wi1 
zeggen dc:tt de test circa 50% van de critcriura variantic kan 
voorspellen. B]j eon andere r.1cthode, b. v. predictie op grond van 
eon uitvoerig gesprck, die dan vcrvolgens wordt gccorrelecrd 
met het criterium, is de voorspelbare variantie mcostal nog 
vool kleincr. Slechts ervaren psychologen kunnen zondcr statis
tisch bcwerkte tests, tot eon cel~kc of bctere predictie komcn. 
Daarb~ hceft de test hot voordeel, dnt h~ mindcr t]jd kost. 

Men drukt de voorspelling t.a.v. een bepaalde persoon 
uit in eon kanspercentage:b.v. 

~tudi?duur tot he~ 
rn~urlsexruncn ln jarcn 

intclligcntio-quotient 

Gegevon de corrclntio-coefficient kan men voor~•llon dat eon 
student met oen intelligc:ntie-quotient tussen 130 en 140 circa 
25% kan hecft om binnon 5 jnar af te studeren en circa 6CX:~ 
binnen 6 jaar (resp. A/(A + B +C) en (A+ B) / (A+ B +C); 
Dit voorbcold is fictief) 
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De be~erking · van con stntistischc tcst-predictie is 
voornl hierin golegcn, dnt dezc tochniek gcbnseerd is op grocpcn 
ncnsen. ~anneer non uit 100 sollicitnnten 50 personen wil kio
zen die de neoste knns hebbon on vlot en zonder fouten onder
delen to assenbleren, is de statistische test-methode zeer ge
schikt. Men loopt weliswnar het risico dat van de 50 geselec
tcc.:rden cnkelon niet zullen bljjkcn to voldoen en van de 50 af
gewezencn, enkelen !££h zouden uebbcn voldann, naar wij weten 
te voren helaas niet wie dat zullcn zijn. Toch kan aldus reeds 
een nanzienlijke vorbet7:;;ing boroikt worden bovon selectie zon
der tests. r~nneer het erom gaat uit 100 criminule psychopathen 
diegonen to selcteren die mogoHjk recidive zullcn plogen en dus 
in oen inrichting moeten blijvon, wil men miss~hien zulke risico's 
niet lopen en zal men licver Bo binnen houden waarvan 40 ten on
rochtc' dan 21 te latcn g,~,an waarvan er een eon misdrijf pleegt. 
Of men dezo 40 mag opofferen om 66n misdrijf to voorkomen is een 

othische zaak die do psycholoog nivt kan booordelen (ook dit 
voorbeeld is fictief). 

2. Hot interview, 

Ni0t allecn tests lcnen zich tot statistische predictio. 
Ook gegevens uit de levensgoschiedenis (anamnese) zijn eon be
langrijke bron van in forma tic zeals; schoolcijfers, lidmaa tschap 
van verenigingen, verhoudingen in het ouderlijk gczin, beroeps
wisselingcn enz. Ook formele gegevens zoals geslacht, loeftijd, 
beroep, inkornen, woonwijk, kunnen in predicties worden verwerkt. 

Een interview wordt gebruikt: 
1. Voor het verzamelen van zulke anamncstische gegovens. 
2. Voor hot verzamelen van meningcn en opvattingon. 
3. Voor het verkrijgen van karaktorologische indrul~en, in

dian daarvoor geen test bestaat, die gebleken is beter 
tot da t doel gcschikt te zijn. 

4. Vi/anne or hot erom g:ta t, van eon bepaald .indi vidu gogevens 
te verkrijgen, zonder dat men in con vorgelijking met an
dere personen geinteresseerd is. 

Hot interview beoogt iets van de ander to loren kennen, 
dat vaak ann die ander niot scherp,bowust is. Het interview is 
daarom gccn vraaggcsprek, noch eon verhoor. De interviewer dicnt 
in de cerstc plants zelf good to weten, wnt hij rnet het interview 
beoogt. Ook dient hij de geinterviewde goed te verst~~n, dat wil 
zccgen: zich tc realiseren wat de geintcrviowde met zijn wear
don bodoclt. De houding van de interviewer moot dus een luis
terende en oxplorerende zijn. Hij moat al pr~tendo do geinter
viewde ~ls hot ware op hat spoor zotton van datgene dat de 
interviewer van hen wil weten, naar zonder hot hem tc suggere
rcn en zonder hom te prosson. Do geinterviewde moot de gelcgen
hcid hebben zichzolf to uit0n. Critiek, voorbarige oordelen, 
ook verhalen critiok in do vorm van ongoduld, to veal vragen 
of opoerkingen, ontncmon doze gelcgonhcid. De interviewer moot 
geinteresseord zijn maar niot noorbuigend of minzaam. Hij moet 
de taetl van de geintvrviowde sprekon, d.w.z. ta::tl gebruiken die 
do geintervicwdo verstaat, ma~r zondcr zichzolf gewcld aan te 
docm. Eon interviewer die dialect gao.t praton is onocht en wordt 
gcwantrouwd door de ander, evengoed als de interviewer die salon
tae .. l en vreemde Yvoordon gc bruikt. 
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De interviewer kan en r:ng zich zckGr o.ls deskundige gedra
gcm, mo.ar dun o.ls oen ·~oskundige die weet wn.o.rovcr hjj pro.a t 
on die kan en wil begrjjpen hoe do gointerviewde organs over 
denkt, niet nls Gen lcro.ar die wjjzc lessen over de geinter
viewdo uitstort. Dan zjjn de rollcn omgcdrao.id : 

In het on, en zeker wanneor non grato o.antallcn pcr-
sonen wil intcrviowon, (zoals sollicitatie-intorviews en 
enquete-intorviews) is hot vcrstandig, te vorcn eon vastliggcnd 
vragenschcmo. to ontworpen. Dit kan aan do ho.nd van con voor
lopig ondcrzook (z.g. pilot-study) gcschicdcn. Men doot dan 
ook ervarint:~ op in hot begrijpcl!jk on zakd.jjk forr.auloren van de 
vragcn die rwn stcllon. Vnak wckl<::cn interviews weer stand 
bjj de gointcrvicwde , ondat non ofwol zjjn bogripsvormogcn 
heoft overschat, of ondcrschat, danwel omdat men hom juist 
niet datgcno wat de gcinterviewde belangrjjk vindt. De 
geinterviowdo moot ook wcten hoe modcdelingon door do 
interviewer worden opgcvat. bar diont hot voor ?n is eon bij 
enqugte-intorviews vool voorkomondo vraag en ala de interviewer 
daar goon afdoond o.ntwoord op weet, heeft hjj goon goodwill meer. 
Soms wordt zo oun vr:u:1g ui t niouwsgiorigheid gesteld, maar noes
tal uit angst of onzokorhoid, Aan con slocht interviewer worden 
zulke vragen hGlemaal niet gost0ld, hij hoeft van meet af aan 
go em mede\verking (belo..ngrijk punt als raen b. v. in ccm bedrjjf 
do arbeidors vro..agt naar hun zicr in hot work; no..ar d0 bruik-
baarheid van do nachinos, de monsolijko verhoudingen op do af
deling enz.) 

Hot is dus voor do interviewer van hot grootste belang 
to wotan vanuit welk roforontie-knder de geintervicwdo hot go
sprek opvat, d.w.z. to weton",' wat' ·d~geintorviowdc van hot ge
sprek verwacht, hoe hD or tegenover staat, hoe hij uitingen van 
de interviewer booordoelt. 

De mcest voorkomonde interview-zondon zijn als volgt 
samen to vatton: 

1. De interviewer praat to vocl, noomt en onderwijzendo 
houdinG aan. 

2. De interviewer past'zich niat aan aan de godachton
wereld vo.n do gointorviewde, zoals die Y22E _do a.c_i.n!££
viewde bestaat 

3. De interviewer maakt de bedooling van het interview 
nict duidelijk, of suggcroort eon andere bvdovling dan 
hij workoljjk hoe ft. 

4. De intorvi~wer stelt suggcstievc vragon of oefent 
uit, en laat zich dus naar de nond praten. 

5. De interviewer onvoldoendo in op opuorkingen van 
de geinterviewde, die deze zolf bclangrijk vindt. 
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3. Socinnl ond0rzoek. 

Ret materietnl, waJ.rmve hot sociaal-onderzoek werkt, be
stan t ui t hot we,nrgenomon go drag, ( hnndelcn 1 donkon, voelen, 
oordelen, cnz.) Dit kan worden vcrkrogen b.v. door observatic 
en ond0rvrnging. 

Ret interview word bovon reeds ter sprake gebrncht in eon 
ander vurband. Daarbij ward ook op eon aantnl punten gowozcn, die 
van bolang zijn voor een interview in functio van eon socinal 
ondorzock. Hioronder worden twee vornen van interview gcmoond, 
die in socianl ondorzook hot noest gangbaar zijn: hot vrije inter
view en het gerichto interview. 

Hot vrijo interview is zoer bolangrijk vooral in de psychia
tric en klinische psychologic. Door niddel van dit interview 
zoekt men nanr de diopste govoelens on notiveringon die achter 
de rationalisaties liggen on waarvan de respondent zich niet 
of slechts vaa.g bcwust is. Hot word oorsponkelijk gobruikt voor 
therapeutische doelcinden, naar word later ovorgonocten als ondor
zoeknethode. Bijvoorbc.:old word het tooc;;.;po.st in hot borocmde 
onderzoek in Hawthorne (z~er bekond in de bcdrijfs-sociologische 
en bedrjjfspsychologische literatuur). Aa.n dit interview zijn enke
le bezwarcn verbondon. Do controlo op de interviewers is bijzon
der nooil~K. Men kan nooit vaststoll0n of de interviewers het
zelfde gevro.o.gd hobbon ao.n all~ rcsponuenten on of z~ on sug
gostieve vro.gen hebben gesteld, n.o..w. of zij niet cen bepao.ld 
antwoord hobbon uitgelokt. De ondorlingo vergolijkbanrheid van 
de antwoorden heeft daaronder te lijden. De statistische ver-
werking van gosevens, vorkregen via een vrij interview is nooi

lijk. Hot vr~e intorviow is wel noodzakel~k in de corste fuse 
van een onderzock, de verkonningsfase. 

Het gerichtG interview wordt het neest gebruikt in sacio.al 
onderzoek. Bij dit type interview is de interviewer gobonden ann 
een van tevoren opgestelde vragenlijst. Er besto.o.n verschillende 
grada.ties van gorichtheid: 
1. vragen, waarop de respondent :net oen duidelijk ja of met een 

duidelijk neon ka.n antwoorden; 
2. het ncafetaria-systeen;': er zijn enkele van tevoren bepaalde 

antwoordcategorieen waaruit de respondent r:10et kiezen; 
3. de z.g. "open-end" vragen: de interviewer stelt de vraag 

volgens do vragenl~st on lant verdor do respondent vrij. Het 
a.ntwQord wordt letterljjk opgoschreven. In sor:mige gevallen 
wordt nog verder gesovdoerd, d.w.z. de interviewer vr::.o.gt on 
aanvulling, toelichting, verdore details, e.d. In deze geval
len noteert h~ zijn eigen vragen en de o.ntwoorden van do res
pondent. Di t interview be vat bel'lngrijke elomen ten van hot vrjje 
gesprok. 

Een under bola.ngrijk nic:del ter verkrijging vo.n gogovens is de 
schrifteljjke enqu~te. Do vragen worden ~an de te onderzoeken 
personen of instellinc;en toegazonden met het vorzook om beant
\voording en terugzonding. J<.:cm ernstigo r.1ooilijkheid bij het toe
passen van deze nothode is, do.t non gewoonlijk slcchts een gering 
percento.ge vra.genljjsten torug krijgt. Een groot aanta.l wordt 
niet terug gestuurd, ondnt de mensen goon belangstelling hebbon 
voor hot onderwerp van hot onderzoek, o:ndat zij geen tijd hcbben 
e.d. Daardoor ljjdt de reprcsontativiteit van het .materiaal. Do 
respondcntcn zjjn niet meer representatief voor de populatio. 
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De vragen -in eon interview of in con schriftoljjko onqu&to
moetcn zo~anig worden goformulocrd, dat zij voor allo rospon
denton reeel zijn. DnaroL1 is hot vank no dig fil torvragon in to 

· lassen. Voordat non ovorgant tot hot stollen van eon vraag 
nnar do mening over eon object 1 men oerst of hij or nedo 
bekend is" Verder moeten do vrngen duidclijk zijn, d.w.z. door 
allo respondenton op dezolfdo wijze worden vorstann. Men moat 
ook zorgen dat :~.ntwoorden eorlijk zijn. In do so.rJenleving 
gelden bopanlde nornon 0n waa:r.den. Vctak wordt de int..::rviewcr 
gczien als eon representant van de snmenleving. Dit verhoogd 
de kans dat de antwoorden te confornistisch zullon uitvallen. 
In een onderzoek noet men dit gevanr zion to ondervnngen. 

Hot intorviow e;n/of do schri:ftolijke enqucte worden moos
tal toegopast in onderzoekingen van hot z. g. 11 survoy;•-type. In 
dit type ondorzoek worden opinios, gezindhoden, e.d. bostudeord 
en oventueel in vorband gebracht cot andere gegevens. In de 
uitvooring van oc-n survey-onderzook zou nen de volgende fases 
kunnen onderscheiden: 
1. de vcrkenningsfasc < In doze fase nw.akt do onderzoeker kennis 

net zijn populntic (b.v, eon bedrijf). Zijn voornan.mste hulp
Lliddcl is het :v.rije in torview. He t go.n t hier om he t plan tsen 
van hot probloem on hot ontdekken van de knelpunten. 

2. hot operationat~~~~~y~~ begrippe~. De abstracto begrippon 
moeton zodnnig worden godefiniocrd, do.t zij zich lenen voor 
eon exacte bonadoring door middel van concrete gegevens. 
Bjj hot operationaliscren van begrippcn Eloet tevcns rekcning 
worden gehouden net do pr::tktiscge mogelijkhoden, waarover men 
beschikt. 

3. het opstellen van de vrar:cnljjst. In dezo faso wordt de wijze 
van hot verzar:wlon v,:tn gegcvens bcpt:ald ( schriftelijke 
enquotc of interview, eventueel type interview). De vragen
ljjst wordt sauongcsteld on getoetst in procfintorviews. 
Indian nodig, worden cr correcties aan0ebracht. Met hot teet
son en corrigeron blijft non doorgnan, tot de vra.gonlijst hole-
mnal bevre is. 

4. opleidin_g vnn de interviewer~. De interviewers worden bekcnd 
gemaakt net hot probleon en r.wt de intorviowtechniek die 
in het onderzoek worden gchantcerd. 

5. hot rmkon van do steckp~oef. Er zjjn vorschillcndo gangbnre 
methadon van het 1:1aken v::tn con stcekproof, Do 2.:1rd van de 
stookproef is afhnnkolijk vnn de a:1rd v.::m het ondorzook. In 
nlle govallon dt, dat d~ s f rorrescntatief moot 

zijn voor do populntie, die men wil ondorzooken. 
6. vcldonderzoek, d.w.z. hot oig~nljjkc vorzall1Clcn van gegevens 

door m.icldcl vcm interviews of schrifteljjko onquoto. 
7. analyse. De gegevcns worden gecodoerd(voor ja/necn~vrngen 

of cafctnria-vragen is dit niet no ) en ovcrgobrncht op 
ponsknarten. De nodigo st~i&ischo beworkingen worden uitgo
voerd. 

8. rapportering. 
9. feed-back. W::tar hat onderzook gericht is op dirokte toepas-

sing (b.v. oplo van bopccnldo probler:1en in hot bedrijf), 
worden de conclusies besprokcn net do opdrachtgover on 
eventuecl andere gcintcressocrden. Do opdrachtgever noent 
zelf de beslissingon, niet deondorzoeker. 
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De surveyymethode vindt zcer vccl tocpnssing in socianl
onderzoek. Zij is in stant geblcken vcel w2ardcvolle inforna
tie te verschaffen. Langs doze weg kan men vcrbanden consta
tcren tusscn vcrschillcnde varinbclen, nanr da t zijn al tijd 
functionclc verbanden, waarbij de vraag naar de oorzakelijkheid 
onbeantwoord moot blijvcn. (of zij kan worden beantwoord op grond 
van andere overwegingen dan de gegcvcns van het onderzoek.) 
Men kan in eon survey nantonen dnt variabcle X en variabelc Y 
r.:wt elkaar snncnhangen, manr non kan nict anntonen, wat 
oorzaak is en wat ccvolr;. 

Wil men in de vraagstelling do oorzakelijkheid van de ver
banden betrekken, dan kiest men het experiment als onderzoek
mcthode.Hier is het vaststollen van oorzakclijke verbanden w~l 
mogclijk, omdat men de onafhnnkclijk variabele (de hypothcti
sche oorzaak, cen prikkel uit do situatie) zelf manipulecrt en 
de veranderingen in de afhankelijk variabele (hot hypothetische 
gevolg, cedrag) waarneemt. In verband met de subjoctiviteit 
van de mens (waarover in cen andcr hoofdstuk uitvoerig, werd 
gcsproken) ondcrstelt non voortsa eon invcnierende variabele, 
d.w.z. de wijze waarop de onafhankclijk variabcle, d.w.z. de 
prikkcl wordt ervaren en ongczct in gedrag • 


