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HOOFDSTUK XI. 


DE OVERERVINGSWIJZE VAN DE SCHIZOPHRENIE. 

SAMENVATTING DER RESUL'I'ATEN. 

In de voorafgaallde hoofdstukken werd mededeeling ge
daan, van hetgeen het materiaal deed zien, over de geaard
heid van de praepsychotische persoonlijkheid, het gezin 
en de verdere familie. Ret ging om de opvallende karakteI'
trekken van de gezinsleden, om psychiatrisch lijden bij de 
familie als geheel. 

1. Allereel'st blijkt de opvatting, dat bij de dementia prae
cox, constitutioneele momenten in de genese meewerken, 
gesteund te \vorden door het volgende. In de pl'aepsychoti
sche persoonlijkheid treden bepaalde trekken veelvuldiO'." 

op. Een bepaalde habitus, de stil-eenzelvig-overgevoelige, 
wordt door een groot deel del' patienten aan den dag 
gelegd in den tijd, dat de sociale bruikbaarheid nog geen 
schade gel eden heeft en el' van psychose nog geen sprake 
is. 't Is een habitus, die tot in den kindel'tijd te ve1'
volgen is, maar ook soms eel'st in een zekel' prodl'omaal
stadium van de psychose, zich doet zien. Deze habitus, 
vroeger reeds door BERZE, KRAEPELIN e.a. beschreven 
(men zie hoofdstuk IV), kan de uitwendige zijde van een 
bepaalde persoonlijkheids-structuur zijn, die in de kiem 
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vasthgt, maar zou toch ook het l'esultaat kUlmen zijn vall 
levenservaring en levens1oop. 

De statistische gegevens, over de geaardheid del' prae
psychotische persoonlijkheid, doen aIleen zien, da t de psy
chose bij voorkeur ontstaat bij dit bepaald karakter, maar 
laten in onzekerheid over het ontstaan van dit karaktel' 
zelve. Toch is de kennis van dit ontstaan van groot belang, 
omdat de vraag van het erfelijk of verworven ontstaan van 
de psychose, er ten nauwste mee samenhangt, en daarmee 
de opvattil1gen en maatregelen voor de prophylaxis. De 
meening, dat deze zoogenaamd autistische habitus consti
tutioneel is, tot nog toe onbewezen, kan alleen gefundeerd 
worden door studie van het familiebeeld, omdat de COl1

stitutie, identiek met genotypus, de som del' geerfde of 
overerfbare eigenschappen is. De vraag nu is, of genoemde 
habitus erfelijk is. Bovendien is dit een del' wijzen, waarop 
men de £11 of niet erfelijkheid del' psychose kan ondel'
zoeken. 

In dit materiaa1 van 67 schizophrenen, wOl'dt nn de 
constitutionee1e opvatting van den autistischen habitus 
gestetmd, door het feit, dat minstens 22% del' ouders 
stil-eenze1vig is, ongeveel' 50% del' ouders hyperaesthe
tisch. De overgevoeEgheid en 't autisme hebben verband 
met e1kaar, want % del' eenzelvige ouders zij n hyper
gevoelig. Maar ook zijn de patienten door de broel's en 
zustel's belast met dezen habitus. Tusschen ~/G en ~/5 van 
hen, die ouder dan 15 jaal' zijn, leggen hem aan den dag, 
in G/ 0 gepaal'd aall buitenspol'ige gevDeligheid. De kleinste 
helft (45 %) dei' broers en zusters, viel 013 door een del' 
V01'111en van deze laatste eigenschap. 

Er blijkt dus een autistisch-overgevoeligoe habitus te 
doraineel'en in het gezin, en daarmede is de constitutio
neele aard e1'van, aamlemelijk gemaakt. Er mag dus 
gezegd worden, dat in de dementia praecox een constitutio
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neel moment werkt, dat er erfelijke dispositie voor de 
dementia praecox is 1). 

1\'len kan zieh afvragen, of deze habitus dermate in de 
kiem vastligt, dat geen ander persoonlijkheids-type ontstaan 
kan. Ik meen dat een aantal mogelijkheden voor de per
soonlijkheids-ontwikkeling, ook del' latere sehizophl'enen, 
bestaat, maar dat deze mensehen bij voorkeur ertoe neigen, 
door de Ievensomstandigheden teruggeslagen te worden op 
ziehzeIf. Dan is waarsehijnlijk het excessief gevoelige 
dez~r menschen, primair aan de in-zichzelf-gekeel'dheid, 
want de eerste eigenschap is daar aanwezig, waal' de 
tweede ontbl'eekt. Vaak vindt men bij de praepsyehotische 
persoonIijkheden een bijzondere gevoeligheid of gauw-ge
l'aaktheid, zonder dat men ze stil en eenzelvig kon noemen; 
soms ook wantrouwen, koppigheid, overdreven werkge
bondenheid. Meestal eehter laat zich de stilheid en een
zelvigheid, alsook de overgevoeligheid telkens weer zie11, 
hoe men de typen ook wiI rangschikken. 

Ret ligt bier niet in de bedoeling, in te dringen in de 
bijzonderheden van het in-zichzelf-gekeerd zieleleven. Ret 
waamemen van enkele bijzonderheden liet zieh eehter 
niet vermij den. De indrllk was, dat er een bij zondere 
verwondbaarheid was, die oorzaak werd van het zich 
terugtrekken. Missehien was die ook oOl'zaak van de 

") Meer oveltuigend !log zijn bevenstaancic beschouwingen, 
'vanneer men let op het feit, .dat het enquete-matei'iaal van 
HEYilIANS en WIERSilIA slechts 110 stil-eenzelvigen bevat. Deze 110, 
die D. VilERSilIA daaruit vel'zamel en kan, vormen 4.2% van c!.it 
:natel'iaal (2583 personen). Waar het materiaal vel'kregen wenlllit 
een enquete, die zondel' voorkeur geschiedele, mag elit percentage 
(4.2%) aangezien worden, voor het percentage del' autisten (in 
kal'akte rologischen zin) in de bevalking. Tegencvel' het percentage 
(minstens 2Z % ) del' praecox-oudel's en (15 a 20%) del' praecox
broel's (zusters) geplaatst, bewij st het de el'felijkheid van elien 
h abitu s in de families del' patiellten. 

stoornis in de 
van spl'eekt e' 
een fixatie aal 
sehl'eef in he~ 
te vermoeden, 
eenzelvigheid 
dan een ner 
ontstaan. Een 
ze praepsyeho 
zelf voor stil, t 

druk, bewegelij 
vertelde, boven 

Nadel'e bijzor 
vroegere hoofd 
opmerken. Met 
eigensehappen, 
gezegd. Alleen 
m i nderwaardi~ 
baarheid vool' 
't Is niet onde 
een eonstellat 
eigenschappen, 

Deze verande 
hyperaesthetis, 
blijft. Missehi, 
voorbeeldige g 
rnoraliteit enz 
ligt eigenlijk b 
gestreefd were 
schijnjijke van 
het praepsyeh< 
MER, die deze 
van differenti 
KRETSCHMER, 



• 

201 

stool'l1is in de pubedeits-ontwikkeling, waal' KRE'l'SCHMER 

van spreekt en die ook hier samenging en samenhing met 
cen fixatie aan de moeder. Een brief, die een del' patienten 
schreef in het praepsychotisch stadium, bl' 'Cngt mij ertoe 
te vermoeden, dat het vrij en open blijven dezel', t0t stille 
eenzelvigheid neigende, menschen weI l110gelijk is, maar 
dan een nerveus-opgewonden persoonlijkheids-type doet 
ontstaan. Een patient hield volgens een langen brief, die 
ze praepsychotisch aan ham' verloofde schreef, zich
zelf voor stiJ, en was volgens de familie een eigenaa1'dig, 
druk, bewegelijk meisje, geneigd door te zagen op wat ze 
vertelde, bovendien zeer nerveus. 

Nadere bijzonderheden over de persoonlijkheden bevatten 
vroegere hoofdstuken, maar hier wil ik nog het volgende 
opmerken. :Met het noemen van al die meer structu1'eele 
eigenschappen, is over de qualiteit van het karaktel' niets 
gezegd. AIleen in het geval van de heboidie is deze qualiteit 
minderwaardig. Overigens is e1' sociale bruikba2.rheid, vat
baarheid voor religieuze omzetting, medelijden, meevoelen. 
't Is niet ondenkbaar, dat e1' sprake zou knnnen zijn van 
een consteHatieve verandel'ing van allerlei kwaliteits
eigenschappen, zelfs van het egoisme in altruisme. 

Deze verandering voltrekt zich dan binnen dien eenzelvig
hyperaesthetischen habitus, die zelve weinig omstootelijk 
blijft. Misschien is dan dat altruisme van den aard der 
voorbeeldige gehoorzaamheid, wordt het amo1'eele hyper

_oI'aliteit enz. Dergelijke bijzondel'heden te vermelden, 
ligt eigenlijk buiten het kadel' van dit p 'oefschrift, waarin 
gesb'eefd werd, frequenties ng te gaan en aldus het WHHl'

schijnlijke van het sle~hts l110gelijke te ziften. Verdieping in 
het praepsychotisch persoonlijkheidstype bl'engt KRETSCH

),:lER, die deze en verwante val'iaties, in allerlei trappen 
van di.fiel'entiatie, schetst en uitbeeldt. De theOl'ie V~1n 

KRETscHMER, dat al die persoonlijkheden een combinatie 
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("Uberschichtung") van anaesthetisch en hyperaesthetisch 
hebben, is voor statistische bewerking niet vatbaal'. Een 
enkele maal bleek, dat personen aan den eenen kant zoo 
onvel'schillig, aan den anderen kant zoo overgevoelig 
waren. Dat beteekent echtel', dat bij een meer structureele 
prikkelbaarheid, een bepaalde km'aktel'kwaliteit (onver
schilligheid, koudheid) bestond. Of dat iemand erg be
daard was en bovendien al te gauw op de teenen getrapt. 
Ook hier een combinatie, die KRETSCHMER en HOFFMANN 
aanduiden als l)sychaesthetische lJropm·t1:e. Meestal viel iets 
dergelijks niet op, maar men kan het erbij construeeren. 
Want goed resonnant zijn deze autistische menschen toch 
niet, of liever, schijnen ze niet. Ze brengen hun gevoels
resonnantie niet tot uiting. Dit wellicht schijnbaar koude 
zou men dan de anaesthesie kunnen noemen, die door de 
hyperaesthesie "tiberschichtet" wordt (KRETSCHMER). 

II. Nog op een andere wijze we I'd het erfelijk ontstaan 
van de dementia praecox vastgesteld. Niet aIleen de prae
psychotische persoonlijkheid, maar ook de psychose werd 
in het gezin opgezocht. lndien infectie onwaarschijnlijk is, 
mag een veelvuldig voorkomen in het gezin, vergeleken 
met de rest van de bevolking, aangehaald worden als be
wijs van herediteit. Het constateeren van erfelijkheid is 
bij dominante anomalieen niet moeilijk. IVlen vindt zulke 
anomalieen, als de chorea van HUNTINGTON, schier bij 50% 
del' ouders en oroel's en zustel'S. Anders is dit bij reces
sieve anomalieen, die generaties overspringen. De ouders 
van den lijder zijn daarbij in den regel slechts latente 
dragers van de afwijking. Het hier beschreven materiaal 
bestaat uit 134 ouders, waarvan 2 schizophl'een ell 2 hv~j
felachtige schizophreen, hoogstens dus I± van !let geheele 
aanta!. Deze stand van zaken is in overeenstemming met 
de l'ecessieve of overdekte erfelijkheid. 
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Dat de genese werkelijk mede van hereditaire m omellten 
afhankelijk is, blijkt uit het feit, dat onder de oroers en 
zusters een veel grooter percentage lijdende is aan schizo
phrenie, dan overeenkomt met de algemeene frequentie in 
de bevolking. Voor N ededand is deze frequentie niet be
kend 1), maar voor Beieren geeft men b.v. op 1 : 400 2) . 

Welnu, in bijna 4% del' gevallen is er sprake van schizo
phrenie bij een broer of zuster. Zoo'n hoog percentage kan 
aIleen verklaard worden door hereditaire invloeden, ten
minste wanneel' men een besmettelijkheid van een schizo
phreen "agens", onwaarschijnlijk acht. 

Hoe moet men zich nu de wijze van ove1'erven voorstel
len? Er zijn verschillende mogelijkheden. 

1e. Wanneel' e1' geen andere dan endogene momenten 
werken, zijn nog twee opvattingen bestaanbaar. 

ct. KAHN stelt zich voor, dat een schizophrene mentali
teit dominant geerfd wordt. In KAHN's stamboomen zijn 
afwijkende kal'akters, waa1'op hij de aanduiding "schizoid" 
toe past, direct vel'bonden, zonder tusschenschakels. Om nu 
de schij nbaar geringe overervingskmcht van de schizophre
nie te vel'klaren, neemt KAHN aan, dat een manifeste 
psychose dan ontstaat, als een 2e factorenpaar, in volkomeu 
l'ecessieven toestand (R R ), aanwezig is bij een schizoid. 
Dit 2e factorenpaar is verantwoordeiijk voor het proces. 
De wijze van overerven is dan dominant-recessief. Het 
ge inge percentage bij bl'Oel'S (zusters) is daal'dool' ver
klaarbaar. Ware aIleen R R voldoende, d n zou -+- 2 % der 

1) In N edel'lnnd waren op 1 Jan. 1924 totaal 17780 verpleeg-d~ 
krankzinnigen, d.i. :::: 1 : 400 van de bevolking. Het aantal verpleeg
de praecox-lijders is kleiner, maar onbekend (Ps. N. Bl. 1925 No. 1. 
Dr. J. H. SCaU URi\IANS STEKHOVEN. Gest ichten en psychiatrische 
inrichting'cn 1914-1923). 

2) LENZ I.e. 
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bl'oers en zusters uit een DR X D R huwelijk, lijdende zijn. 
Nu is, volgens KAHN, nog een toevallig samentreffen met 
schizophrene mentaliteit noodig; dit drukt het percentage 
naar bene den. 

b. RuDIN let allereerst niet op de karakterafwijkingen 
en verklaart het percentage uit een dimeer-recessieve over
ervingswijze; 2 factoren-paren zijn hier noodig, n.1. A en a, 
B ell b. De ziekte ontstaat bij individuen met een kiem
structuur aa bb, waarbij het proport ie-getal 1/10 (6,25%) 
is. De afvvijkende karaktel's zijn dan mogeljjkerwijze de 
heterozygoten (Aa Bb, aa BB, Aa bb enz.). Terwijl KAHN 
dus dominant-l"ecessiviteit aanneemt, gelooft RuDIN aan 
dubbele recessiviteit. 

2e. lViogeljjk is dat weI he1'editaire factorell in 't spel 
zijn, maar dat bovendien, tel' "auslosung''', exogene momen
ten 1100dig zijn. De hel'editail'e factoren Zijll te vinden in 
de erfelijkheid van een specifieke dispositie, die zijn uit
drukking vindt in het bovenbeschreven autistisch-hyper
aesthetisch pe1'soonlijkheidstype. Soms ontstaat catastro
phaal b~j dit type een psychose, maar deze is dan afhanke
lijk van het samenwerkeu van aanleg en levenslot. 

De gegevens van het materiaal bl'engel1 ertoe te ve1'
moeel.en, dat dit afwijkend persoonIijkheidstype dominant 
va11 ouder op kind wordt overgedragen. De levensomstall
digheelen, w a l"ondel' somatische zoowel als psychische 
factoren begrepen 'worden, zijn deI'mate van belang, dat 
slechts 4% psychosen ontstaan. Deze m.i. verdedigbal'e 
opvatting, steunt op het feit, dat zoo veelvuldig levens
w uden de patienten troffen. Verkort wil ik dit noemen 
de dO'i)! inrlnt-constell(~tieve theOl'ie. 

Menschen, die te zeer vcrwondbaal' zijn en geneigd tot 
tragische verwerking del' levensgebeurtenissen, tot cumu
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latie del' schokkende ervaringen, komen op een gegeveE 
moment tot de catastrophe. COl1stitutioneel is de tragische 
neiging dier overgevoelige naturen; constellatief oreekt de 
psychose uit. 

Ret vool'deel van de cOl1stitutioneel-consteIlatieve theOl·ie 
is, dat ze de beteekenis del:" levenservaringen voor deze 
ziekte del' ziel erkent. KAHN's en RUDIN'S opvattiug z~jn 
fatalistisch. Ret genotype beheel'scht daar aIles; van 
prophylaxis is daar aIleen sprake door huwel~jksverbod of 
kunstmatige steriliteit. De levenservaringen kunnen aIleen 
verhaasten of vertI·agen; het fatum dat het individu 
treffen zal, kreeg het mee in de kiem. 

Ret voldoet echtel' om voor het erfelijk ontstaan den 
nadruk te leggen op de persoonlijkheid, en het mogelijk te 
achten dat deze de psychose ontgaat, indien de levens
ervanngen andel's waren Cl). 

1) Het statistisch in berekening brengen van de "levensomstandig
heden" is moeilijk. "\Vanneer de psychose in aansluiting aan een 
uitwendige oOl'zaak ontstaat, blijft steeds onzeker, of C1' sprake is 
van een pathogendisch werkzaam zijn .dier oorzaak, of van een 
provocatie. Omgekeerel kan een psychose toch het resultaat van 
levensloop en milieu-werking zijn, al vindt men geen zoogenaamd 
uitwenclige oorzaak; al schijnt ze enclogeen ontstaan. 't Kan de late 
werking zijn van oude, verborgen complexen. \Yanneer ik elus bij 17 
van de 67 patienten de werking van grove uitwendige oorzaken 
W£lal'neem (p£lrtus, oversp£lnning, ongelukkige liefde enz.), zegt dit 
eigenlijk niets. De fijnere ziele-laesies, die niet mindel' diep wonden, 
ontgaan de berekening. Men kent haar werking niet. Eigenlijk ont
komt geen mensch £lan 't .doormaken van dergelijke laesies. Volgens 
de constitutioneel-constel/.a.tie·~·e theOl'ie nu, zou ecn bepaald maximum 
van exogeen ontstaande werkzaamheid overschreden mocten worden, 
om bij de gedisponeerden de schizophrenic te bewerken. Of de weer
stanel dier gedisponeerden zou door die uitwendige oorzaken ver
zwakt mocten worden en deze aldus vatbaar g'emaakt voor de fatale 
werking eener nieuwc levenswonde. VerdeI' zal bij niet gedisponeer
den nooit een schizophrene p sychose optreden, hoe heftig de trau
mata oolc zijn. 
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HI. et medewerken van een constitutioneel moment 
bleek ook meer exclusief. In de uitgebreide familie-sche
mata trad, vergeleken met andere psychosen, de dementia 
praecox zeer op den voorgrond. Wanneer men zich ge
nealogisch vel' van den patient verwijdert, komt men 
allerlei psychosen tegen, die met de dementia praecox in 
wezen en ontstaan geen samenhang hebben, Zoo waren 
<:1' 8 lijders aan melancholie, 11 aan epilepsie, 9 imbecillen 
en idioten, 6 paralysen, Deze kwamen echter bij broers en 
zllsters niet zoo veel voor als de schizophrenie, zooals het 
overzicht doet zien. 

ouders br. en z. gr.o. o. t. n.n. ver."l) 
dementia praecox 2 (4) 5 (6) 1 .'J 6 6 
melancholie 1 1 4 2 
man;e 1 
imbecillitas (idiotie) 3 2 1 3 
epilepsie 2 1 2 (3) 1 (2) 5 
dementia paralytica 1 1 3 1 
climact. psychose 1 
puerperaal-psychose 1 
"situatie"-psychose 1 

In het overzicht ziet men allereerst een sterk op den 
voorgrond b'eden van de dementia praecox bij de 'meeste 
categorieen, maar speciaal ook bij de broers en zusters. 
Dit pleit voor een unimorphe herediteit voor de dementia 
praecox. Wat de andere aandoeningen betreft, kan de ver
houding ten opzichte van de dementia pl'aecox-constitutie 
eenigermate toegelicht worden. Ret eenig geval van demen
tia paralytica in de kinderreeksen, verliep onder het beeld 
van een dementia paranoides; 4 van de 6 gevallen van 

1) ver = vene bloedverwanten. 
n . n. = neven en nichten. 
o. t. = ooms en tantes. 

gr. o. = grootouders. 

br. en z. = broers en zusters. 
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aangeboren zwakzinnigheid, die niet mongoloid of micro
cephaal waren, vertoonden een procesachtige verergering 
tusschen het 18e en 28e jaar, en hadden eerst toen ge
stichtsverpleging noodig. 

De helft der gevallen van melancholie blijken de 
dementia praecox plastisch te bewerken of omgekeerd, 
ondergaan ze de plastische inwerking van de praecox
constitutie. Een, direct met melancholie belaste, patient 
had zoo een depressief gekleurd, schizophreen toestands
beeld, terwijl 3 melancholische familieleden parano ide 
kleur van de melancholie vertoonden. 

Ook de belasting met zelfmoord was toe te lichten als 
iets aparts. Meestal was er behalve zelfmoord ook melan
cholie in de familie, of waren er meerdere zelfmoord
gevallen. 

IV. Ret recessief-erfelijke zou nog een steun kunnen 
vinden in het feit, dat van de 67 huwelijken waaruit de 
patienten sta.'TImen, er 2 consanguien zijn. Ret is n.l. een 
feit, waarop LENZ vooral de aandacht vestigde, dat over 
't algemeen het percentage del' bloedverwante huwelijken 
l)ij recessieve anomalieen, verhoogd is. De afleiding hiervan 
is elders gegeven. Ret percentage der huwelijken van neef 
en nicht in de bevolking nu, is veel lager dan 2 op 67 
(= 3%), in werkelijkheid 1% (LENZ en BENDERS). Zoo 
wijst dit verhoogd percentage op recessiviteit van den 
praecox-aanleg. 

Men mag echter niet teveel gewicht hechten aan de ge
gevens van het, voor dit doel te klein, materiaal. RUDIN 

yond op 700 gevallen 14 X consanguieniteit (= 2%). 

De studie van het gezin leverde meer op dan de ge
gevens, die het erfelijk-constitutioneel ontstaan waar
schijnlijk maken. Ook op zichzelf is de studie der persoon
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lijkheden in haar afwijkende trekken, van belang. In de 
lite1'atuur vindt men eenerzijds nee1'gelegd de el'varing van 
velen, dat oudel's en verdere bloedve1'wanten van schizo
phrenen zoo veelvuldig bijzondel'e menschen zijn, in psycho
pathischen zin. Anderzijds bewerkte het verll1oeden, dat de 
dementia praecox recessief overerft, een zich richten van 
de belangstelling naar de latente aanlegdragers. De vraag 
was uu of die karakterologisch afwijkende menschen, 
dezelfde waren als die latente aanlegdragers. 

Boven is echter (hoofdstuk III) erop gewezen, dat de 
recessiviteit allerminst vaststaat. 

Men moet ook weer een bijzonderen vorm van recessivi
teit aannemen, wil men een manifestatie van den 
aanleg bij de heterozygoten (= latente aanlegdragers) ver
wachten. 

De overel'vingswijze moet dan inte1'mediair zijn, zooals 
in de botanie bij Mirabilis Jalappa; de recessiviteit is 
onvolkomen. In vroegere hoofdstukken werden deze biolo
gische ove1'wegingen toegelicht. 

De weg in dit proefschrift was een eenigszins andere. 
Het ging om de manifestatie van de constitutie en con
stitutie-componenten, waardoor de dementia praecox ve1'
oorzaakt wOl'dt, afgezien nog van de mogelijke ove1'
ervillgswijze. Is er een manifestatie van die constitutie 
in de persoonlijkheid, dan zal men haar aIle1'eerst vinden 
v66r de psychose bij de patienten, in de eigenschappen die 
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elementen in verband gebracht worden met de praecox
constitutie. Het was bier de bedoeling eens na te gaan wat 
i!l de gezinnen, die de praecox-lijders uit hun midden 
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voortbrachten, als afwijkend opviel, maar tevens de be
doeling, de frequentie van dit opvallende na te gaan. Wat 
als afwijkend optrad werd daal'bij aangeteekend, maar 
in elk gezin bovenal naal' zekerheid gezocht, om trent het al 
dan niet voorkomen del', in de literatuur neergelegde, 
eigenaardigheden, typen en eigenschappen. Een soort vl'ije 
enquete dus, met een systematischen ondergrond. 

Van al1e praepsycnotische typen, die men beschreef, zijn 
voorbeelden te vinden in mijn materiaal. Er zijn n.1. de 
autistischen, de prikkelbal'en, de asocialen en de "pedan
tischen". Echter heeft deze typologie het kenmel'k van aIle 
indeelingen van persoonlijkheden; dat de grenzen onscherp 
zijn. De combinaties zijn veelvuldiger dan de zuivere typen. 
Bijzonder kenmerkend echter is het steeds weer zich her
halen van zekere sWle-eenzelvigheid en hyperaesthesie bij 
een belangrijk percentage van elke groep van persoonlijk
heden, die men onderscheiden kan. Dit is de band, die 
samenhoudt. Men zou van een zekere speelruimte kunnen 
spreken vool' de vrije ontwikkeling dier menschen, exces
sief gevoelig blijven ze echter, tot stille eenzelvigheid 
neigen ze, en velen hebben zich voor de buitenwereld in 
hun verwondbaarheid afgesloten. 

lk heb niet naar verdieping gezocht in die persoonlijk
heden, maar wilde den meel' breeden weg gaan van het 
statistisch toetsen. 

De praepsychotische persoonlijkheid dan, doet mU de 
volgende feiten zien. 

De 67 patienten leggen in 39 gevallen een stilheid en 
in-zichzelf-gekeerdheid aan den dag. Men heeft het recht 
te zeggen, dat de praepsychotische persoonlijkheid hiertoe 
neigt. Begrijpelijk hiermee verbonden, bestaan er stellig 
een aalltal andere eigenschappen; niet elke echter k01"flt 
tot ontwikkeling, niet elke is bijzonder duideJijk aanwezig 
en dus niet vatbaal' voor statistische bewel'king. Ook 

14 
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schijnt de (karaktel'ologische) autistische instelling, die 
deze schuwe, ongezellige menschen hebben, niet altijd 
aanwezig. Men heeft dus eenig l'echt te zeggen, dat de 
persoonlijkheid, ook ten opzichte van dezen habitus, een 
zekere speelruimte heeft, dat ze hem waarschijnlijk kan 
ontgaan. Ret feit, dat 28 patienten v66r de psychose in dit 
opzicht niet buiten den norm stonden, zal men zoo kunnen 
verklaren. Ret denken dezer menschen zou toch, en dit 
is waarschijnlijk, een neiging tot abstractie en droomerij 
3.:unnen hebben. Bij de methode die bier gevolgd werd, 
kVlamen zulke eigenaardigheden niet te vool'schijn. 

Het k~U"akterologisch autisme (boven werd gewezen 
op het constitutioneel ontstaan ervan) is natuurlijk niet 
specifiek en niet aleen als uiting van pl'aecox-aanleg te 
beschouwen. Velerlei zullen de oorzaken zijn van deze 
eigenschap, slechts een del" oorzaken zal mogelijk de 
praecox-aanleg zijn. De vraag is: kan men den habitus del' 
Jatere schizophl'enen nader preciseeren"? Ret blijkt, d2.t 
%, dier stil-eenzelvigen ook opvallend overgevoelig is, maar 
dat bovendien %, del' niet-autisten dezen afwijkenden trek 
heeft. Uit den aard del' zaak zal de persoonlijkheid deze 
(eveneens constitutioneele) hyperaesthesie niet kunnen 
ontgaan. Ze kan versterkt worden door de levensomstan
digheden. Ze zal eenigermate bedekt kunnen worden; dit 
geschiedt dOOi' de teruggetrokkenheid. Zoo kwam het, dat 
van vele patienten gezegd werd, dat ze kalm waren, maar 
deze kalmte was schijnbaar. Men wist hoe overgevoelig ze 
waren, hoe kwetsbaar, hoe gering in weerstand tegen 
plagerijen, gauw beleedigd en geraakt. Overeenkomstig 
den teeren aard, was het een gevoeligheid zonder turgor, 
:r.1et ingehouden reacties. De explosieve prikkelbaarheid 
bestond meer bij de ouders en dan speciaal bij de vaders. 
De schuwheid, maar' voora} ook de excessieve gevoelig
heid, was een eigenschap, ie het praepsychotisch autisme 
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afdamde van anders-ontstaan, gelijkend "autisme." Ik 
denk hier aan de stil-goedmoedige, gedeprimeerde en 
opgeruimde persoonlijkheden, die KRETSCHMER schetste 
rondom de manisch-depressieve psychose. 

In een vorig hoofdstuk werd het vermoeden geuit, dat 
die overkwetsbaarheid, die ook voorkwam buiten de schuwe 
eenzelvigheid, als primair te zien is aaD deze; daar werd 
ook nog op KRETscHiHER's vermoeden gewezen, dat de 
"schizoid" een overgevoelige is, die zich terugtrekt. De 
getallen bevestigen dit vermoeden. 

Wat de geslachten betreft valt op, dat de mannelijke 
patienten meer de hyperaesthesie gepaard hadden aan een
zelvigheid, dan de vrouwen. Dit komt overeen met de 
vondst van KUNKEL, dat men de "autisten" meer onder de 
mannen, de "erregbaren" meer onder de vrouwen vindt. 
Ik formuleer dit resultaat eenigszins anders en zie de 
hyperaesthesie als grondslag bij allen; de in-zichzelf-ge
keerdheid werd meer de honding der mannelijke patienten. 
Bij vrouwen viel meer het wantrouwen op: terwijl 17% 
del' mannen achterdochtig was, kwam deze eigenschap VOOl' 

bij 38,5 % del' vrouwen. 
In mindel' mate en gelijk verdeeld kwamen de koppig

heiel en eigenzinnigheid voor. Ret is merkwaardig, dat de 
paranoide vorm del' psychose meer de vrouwen treft; en 
zoo kan men dus verband leggen tusschen praepsychotisch 
wantrouwen en paranoiden vorm van de psychose. 

De andere typen uit de literatuur kwamen er ook voor, 
maar slechts een "heboid", dj. het type met uitgesproken 
minderwaardigheid van het hooger voelen. Deze vrouw 
vertoonde in haar psychose de vel'stel'king van die 
trekken. 

De "pedantischen" zijn de menschen met de overnauw
keurige werkgebondenheid. De verwerking van deze eigen
schap (die l/G del' patienteD aan den dag legden) tot een 
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zelfstandig type (dit geschiedt b.v. door KtiNKEL) is daar
om misleidend, omdat 7 van de 11 menschen die zoo waren, 
autistisch bleken te zijn. 

Er is een ondel'bonw van excessieve gevoeligheid, daar
boven ligt de schuwe eenzelvigheid en hieraan verbonden, 
ervan afgeleid of €l' mee samenhangend, zijn al die andere 
afwijkende, opvallende trekken, die aanleiding gaven tot 
typeering. 

Verscheidene patienten waren voorbeeldig, zeer gehoor
zaam, te aanhankelijk. Ze wilden en durfden de buiten 
wereld niet aan. 

AIs opvaHend voorbeeldig en teel'-lief werden 12 van de 
67 patienten beschreven. Enkelen waren grillig-onbereken
baal', anderen opvaIIend rustig. Er was veelal een ernstige 
stemming, voelen voor het zwal'e, tragische; plichtsge
tronwheid neiging hoogerop te willen. 

De debilitas (bij ruim 1/8 der patienten voorkomend) 
trad bij de patienten op, niet in el'ethischen vorm, maar 
samenhangend met een zekere sIapte in 't wilsleven. 

wilslam 8 (hiervan 4 debiel) 
debiel 9 (hiervan 4 \vilslam) 

Men mag vermoeden, dat die debilitas met den praecox
aanleg samenhangt, evenzeer aIs de zwakzinnigheid del' 
"Pl'opf-hebephrenieen" in 't algemeen. Boven is aange
toond hoe veelvuldig de imbeciIlen en idioten, die onder 
bloedverwanten voorkwamen omstreeks 't 25e jaar een 
psychotische vererging vertoonden. 

Een enkel geval van psychasthenie kwam voor. Een 
patient, die vlak voor de psychose obsessies had was 't 
kind van een psychasthene moedeI'. Zijn zustel' was dit 
eveneens in stel'ke mate. 

Gestoord wOl'dt het aspect del' persoonlijkheden door 't 
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voorkomen van een duidelijken hypomaan, die later een 
dementia pal'anoides kreeg. Een andere patient kwam 
postpsychotisch bij mij en was eveneens hypomaan. Riel' 
moet gedacht worden aan 't werken van andere invloeden 
binnen den constitutie-cirkel van de dementia praecox. 
Merkwaardig is, dat het eenig geval van manie, dat voor
kwam in de families, een nicht was van een dezer beide 
hypromane patienten, terwijl de bl'oer van deze zelfde 
patiente zich suicideel'de. Deze feiten brengen er toe te 
vel'moeden dat de hypomanie bij de pel'soonlijkheid del' 
latere schizophrenen een vl'eemd toevoegsel is, en afleid
baar van een andere constitutie-component, n . .1. een 
manisch-depl'essieve. Merkwaardig is dat de psychose b~j 
deze beide patienten eel' tel'uggaand dan progressief is, en 
beiden na gestichtsvel'blijf weer thuis te handhaven zijn. 

't Grootste deel del' patienten werd v66r 't 30e jaal' 
psychotisch; mannen over 't algemeen eerdel' dan vrou
wen. Van degenen die al v66r 't 20e jaar verschijnselen 
van schizophrenie hadden, was 2/3 mannelijk. Wie na 't 
30e jaar psychotisch werd (meest vrouwen), kreeg de 
dementia praecox in paranoiden vorm (met een enkele uit
zondering). Ret verband van den vorm del' psychose en 
het type van persoonlijkheid was aileen duidelijk voor 
dezen pal'anoiden vorm. Immel's ook de vrouwen waren 
meer wantrouwend. Van de katatonen was de kleinste helft 
praepsychotisch stil-eenzelvig. 

Ook bij de ouders waren van aIle afwijkende persoonlijk
heidstypen duidelijke voorbeelden, die in het desbetref
fende hoofdstuk werden aangehaald. 

Schuw-eenzelvige menschen waren 22% der ouders (bij 
wat ruimel' opvatting 28 % ), en weer was %. hiervan 
excessief gevoelig. Deze laatste temperaments-eigenaardig
heid kwam ook nog meer voor: 35 vaders en 33 moeders 
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vertoonden haar ; dus 34% van het ouder-r:l~teriaal had 
ze zonder autisme. 

De vaders waren mee1' opvIiegend ;9 mcedel' : 22 
vaders. De vrouwen meer sensitief; 17 vadel's : 27 woe
del's. 't VieI bij 't opnemen \'3.11 de anamnesen op hoe 
veelvuldig de gevreesde driftigheid bij vaders oph'ad ; het 
hopeloos van streek raken door kleinigheden bij moeders. 
In de vorige hoofdstukken zijn de vool'beelden en toe
!ichtingen tot deze eigenschappen te vinden. 

Heboid getint was 9 a 14% del' ouders, 10 vadel's en 
2 moeders. Vool'al hier kwam de h eboidie in enkele spre
kende voorbeelden v661'. Ook handhagft zich hiel' de stille 
eep.zelvigheid: 7/1~ dier menschen had dezen habitus, 2/3 
was excessief gevoelig, een klei;.1e helft misbruikte alcohol. 
Dit misbruik kwam meer '1001', ook buiten vel'band met de 
minderwaardigheid in het nooger voelen, n.l. bij 10 vaders 
en 1 moedeI'. 

Echte paranoide psychopathen waren er oEder de ouders 
niet. WeI waren verschillende eigenaardig-wantrouwend, 
n.l. 7 vaders en 11 moedel's, ~/8 van het ouder-materiaal. 
14 ouders wa1'e11 eigenzinnige dwarskoppen, dus l/9 van 
het materiaal; 5 van deze koppige ouders W _ren ook wan
tl'ouwend. Bovendien zijn er 8 menschen, die een opvallen
de gemoedsrust vertoonen, 2 vielen op door slapte van 
wi!. El' waren enkele psychasthenen, 3 onberekenbaar en 
grillig. 

Dezelfde tl'ekken werden nagegaan bij de /)1'oers en 
zustel's en daal'bij gezocht naar het afwijkende, dat daar 
bovendien opviel. Van 279 broel's en zustel's zijn: 

59 stil-eenzelvig: 43 uitgesproken, 16 geneigd. 
Hiervan zijn 35 excessief gevoelig (bUna %i,>. 

126 overgevoelig. 
23 heboid getint, waal'van 15 ovel'gevoelig (exeessief) ; 

7 autistisch. 
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23 wantrouwend, waar an % overgevoelig of auti~
tisch. 

17 bijzonder koppig of eigenzinnig-, waarvan % autis 
tisch of overgevoelig. 

8 opvallend r ustig-, waarvan 2 eenzelvig en 1 prikkel
baar. 

8 wilslam, waarvan 6 eenzelvig en de overige 2 ove~_·
gevoelig. 

Verder bevat het desbetreffend hoofdstuk opgaven over 
de alcoholisten, de zelfmoordgevallen enz. Over de psy
chosen in de kinderreeksen wel'd reeds gesproken. 

Men vindt dus van de praepsychotische trekken er velen 
terug in de gezinnen, de frequente meer veelvuldig, de zeld
zame meer zeldzaam. Van de laatste is de constitutioneele 
aard mindel' zeker, zooJang Vaal' andere psychosen en voor 
de psychische gezondheid nog geen dergeJijke onderzoekin
gen bestaan. 

Aan het slot spreek ik de hoop uit, dat vergelijkend 
materiaal, peciaal voor de karakterologische beJasting van 
"111erlei psychosen, moge verzameld orden en naast h t 

bovenstaande gelegd, opdat de constitutioneele gescheiden
heid del' endogene psychosen nog zekerder blijke. 


