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Die navorsing van die gemoedsaandoeninge bied groot moeilikhede
aan nie aIleen weens die ingewikkeldheid van die betrokke prosesse
nie, maar ook omdat die metodiek vir die eksperimentele ondersoeking
van die gemoedsaandoeninge as bewussynsprosesse betreklik onontwikkel
is. Die ondersoeking van die uitinge van die gemoedsaandoeninge het
'hoofsaaklik die aandag geniet van eksperimentele sielkundiges, wat
op die gabied van die gemoedsaandoeninge werk gele\7er het. Die taak
waarvoor ons dan ook by die begin van hierdie ondersoeking onmiddellik
gestaan het was om 'n metode te bereik waardeur gemoedsaandoeninge in
laboratorium herhaaldelik kongeproduseer TIord onder konstant-bIY~len-
de omstandighede wat tegelykertyd sover moontlik onder die beheer ~
vc.n die proefleier staal1•. Die kondiesies waaronder die gemoedsaan-
doeninge ontstaan ~oes natuurlik eenvoudig wees en gunstig vir die
uitoefening van introspeksie op die gemoedsaandoeninge en verbonde
bewussynsinhoude. Die resultate, wat verkry is deur die metodes wat
ons bereik het, wou ons graag aanvul deur 'n vergelyking met die o~r-
sake vir die afwesigheid of sterk ontstaan van gemoedsaandoeninge in
sskere patologiese gevalle. Voldoende gegewens was egte~ nie tot ons
beskikking nie.

Die term llgemoedstoestandelJ vIord hier gebruik as die algemene
klasnaam. Dit bevat vir ons as onderklasse: die sinlike gevoe1ens,
n1. aangenaamheid en onaangenaroillleidin verbandmet sensasies, die

~gemoeds&~ndoeninge, en ste~inge.' liier word die afstompingsverslcyn-



sels aIleen by gemoedsaandoeninge ondersoek, en nie b.v. by die sin-..
like gevoelens nie, dog buitendien word 'n behandeling van die ideel~,
d.i.- die estetiese, etiese, logiese en godsdienstige gemoedsaandoenbge
grotendeels uitgesluit.

• • • •• • •
Ek moet 'n baie opregte waardering uitspreek teenoor Prof. Dr.

R. W. Wilcocks, onder wie ek studeer het, vir die hulp en raad wat .
,hy my verleen het sonder om eie moeite of tyd te ontsien, en vir-die

gebruik van sy biblioteek wat hy tot my beskikking gestel het. Veral
moet ek sy aandeel noem in die uitwerk van die eksperimente, waarby
hy ook as proefpersoon gedien hat, en moet ek melding maak van sy
sorgvuldige' oorlees van die manusprip waardeur die inkoud hoafsaaklik
die mate van nqukeurigheid verkry het TIat dit mag besit.

My hartlike dank kom die volgende here toe wat hulle oak as proef~
persone vir die eksperimente beskikbaar gestel het: W. S. Conradie,
[.A.,B.D.; A..Dekker, M.A.,B.Educ.: J.D. Canradie, ,l.A.; J.R.v.d.Merwe,
B.A., J.van Jaarsveld, B.A.; P.J.du 'Toit,B.A.; I. Momnlsen; en



HOOFSTUK 1. DIE PROBEEEM.

Di afneem in int n iteit v n 'n men e gemoeds an oenin e,

wanneer die omatandighede, in verband waarmee hulle ontstaan, her-
haal word of lank duur, is een van die mees opmerklike veranderinge
wat in verband met gemoe saandoeninge plaasvind. In Swak gemoeds-
, ndoening word on er bepaalde omatandighede al sterker tot op 'n
aeker gra d, waarna die emoedsaando ning, by lan er .duur of verder
herhalin:> van die omstandi -heid in verband wa.a.rmeedit ontstaan, in
party geva 1 in intenaiteit afneem. In ander'evall e weer b hou
dit 'n tydlank dieselfde intenaiteit voor laa ..enoemde afneem.
Dan i daar ook, o.a., gevalle waar 'n om tandigh id nog b ta.an,
of herhaal word. sonder dat die gemoedsaandoening, wet vantevore
in verband daarme be~taan het, weer ontstaan. 'n ~ens kry in die
laa genoemd tiepe van geval oppervlakkig die indruk dat een gemoed
aandoening by die betrokke persoon ~ewe word nie hoe e1 die oornake,
'Nat vantevore __tot die gemoedsaandoening aan1eiding~g ~ het, no ,~~
~, teenwoordig ia~

Die geleidelike verawakking of verdwyning van 'n gemoed aandoe-
ning, waarvoor die aa.nleiding bl kbaar teen oordig iB, kan voor1opig
deur eli term" af tompin IIaan dui word, hoe e1 di~ term 1at er meer
noukeurig sal definieer ord.

tomping van gemoedsa doeninge, in ie so-eve gena mde sin,
vind edurig 1aa. Die enot, at iemand uit 'n eker tiepe van
vermaa likh id ok p. ontstaan 1 t r swakker in verband met bepaa.lde
eva1le daarvan, hy baie nan die soort vermaaklikheid d elneem.



Die teleurat lling, at i mand eers gevo 1 het a hy teru'dlnk aan
die misluy~ing van 'n eli efkoosde ..lan, ontstaan later nie meer an-
neer hy aan die mi luk ing dink nie. Die sterk heimwee ge urende die
eer te ufweai heid van die ouerlike huia ont taan 1 ter nie meer 0

, t e k nl e. Die vre n vir betrappin van die enervare misdadiger ver-
dw n na 'n pa r,sukaeavolle ondernemings. Die af ku, wat b In f n-
gevoel ige heer deur di e gebrui van growwe taal .gewek word, t omp af
a 1'1 gedurig rowwe taal moet aanhoor. So 'n af tompin ro e vind
ook in die volgende g valle laa . 'n Mediese student, wat eer met
teen in n afsku,bloedige opera. ies aana ou, word. mettertyd geweon aan
die ien van bloed, ens. Iemand van goeie stand, wat agteruit gegaan
het en al la1'r ge ink het tot hy in In agterbuurt teregkom, veel met-
tertyd min of geen akaamte meer oor .y smeri e voorkoms en ruwe verwaar
looBde omgewing nie. In Goeie Gra , wat oor en oar ehoor word, wek
eindelik geen laglu meer nie. Sulke gevalle, waar af tom ing pla .,_
vind, kan onbepaald vermeerder word.

D ar is, egter, in teenstellin met ulke gevall , ander ,ev'lle
waar ,die afstom ing van die gemoedsaandoenlnge lege bale tadi ~ laa-
vind, en ook gevalle vaar, minaten 0 n kynlik, glad nie af~tom in
pla.a"ind nie. In flen an b.v. herhaaldelik na'n tuk goeie mu iek
luister en it elk keer ewe veel, of om. selfs meer, geniex (as e ter
geen storende faktore, 008 afgematheid of verpli .ting om te werk,
hinder ni e~. Die l~efde vir 'n bloedverwant of eh gtheid aan 'n
vriend stomp in baie evalle blykbaar nie af nie, elfs al h nd 1 ie



bloedverw nt of vriend Bornsverkeerd. Dit i veral aar van die
lief evan 'n moeder wat ha r kin gewoonlik bl bemin, 0.1 is hy In
veroordeelde mi dadiger. Die bestendigheid van gemoedaaandoeninge
word verder aangetr f ar iemand gehe is aan wat hy versamel, 800

b.v. die ge 0.1 is by di per oon w t muntstukke of posse 1..; b ekaar
maak. Die toegewydheid van In burger aan y vaderland, die beha~
wat i rna-nd kep in di e beoefenin van' n liefhebbery I di e ehegtheid
van die geleerde aan sy boeke, behoort almal tot die tiepe van meer
duursame emoed aandoeninge. 'n Baie duideli e voorbeeld van di~
~iepe van g moedsaandoenin e is die volgende g val, wat uit 'n v r-
troubare bron afkomsti i. In Dame mo s haar e genoot tien aande
lank gereeld teen verkoue en pleur! ie in puit. 'n aklige gevoel
van teen. in het elke keer ontstaan en was aan die end.van die tydper
nog net so sterk 00. in die begin.

Gollier in sy werk Le m~canieme des ~motion, noem ook voor-
beelde van die twee tiepes van gemoedsaandoeninge, nl. waar hulle met.
tertyd v -rdwyn, en aar dit voorkom asof hulle gedurig e e ter ont-
staan. Ie1Iland,wat vir die eerete keer In akrobaat 'n gevaarlike
akrobate_toer sien verrie, vrees vir 'n ongeluk en word benoud en
ban,. Die vree verdwyn egter waar hy die goei afloop van die toer
herhaaldelik sien. Die vOlgende geval noem Sollier daarenteen s
'n voorbeeld van d.ie twede tiepe van gemoeds andoeninge. Iemand sal
elke keer, wat hy in 'n brandende huis gevang word, die elfd gemoed~
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ndoening van vre

snap het.l)

he, ho veel maal hy ook al uit 0 'n evaar ont-

In verband met di meer uur a..'llatiape van gemoed aandoenin a,

moet r kenin ehou ord t gemoedaaandoeninge at 0 grond van ge-

at emdhed (McDougall s entiment "2)) ont taan. 'n 'I.. n k n, op
;rond v n ia ge one wette van asso ia ie, v rwag d t hulle eerder
at erker, of e a sterk, sal ontstaan na 'n paar h rhalinge a dat hulle
Bal afntomp)f) Verder kan hier ook melding g maa word van di fei t

at Lehmann di e /I Instinktaffekt " as gemoedsaandoenin e, wat ni e at'-
No)

stomp nie, opneem. Ons laat temminge e er buite bea reking (hoe el

hulle om as die meer permanente gemoedstoeatande beskr lTeword 5))

mdat die jui ,te verband tussen stemmin e en gemoedsaandoeninge nie

vir ons duid lik is nie.

Di posi eai e is dus rn kort dat gemoedsaand oeni nre in party ge-

valle af tomp maar in ander gevalle blykbaar nie. Vir die twee tiepes

van geva1 word :reen bevre igende verkl rin ge. e nie, w nneer nadruk

e1~ word op die belang van die herhaling, of duur van die gemoeds'an_

doening, vir die afstom ing proses met die bedoeling oat die herhalin~,

of duur, direk verantwoordelik i vir ie af tamping, en nie net gunsti

) 20. 28'217.4)22. bl2) 24, 25.

Slegs ort aantekeninge van Prof. Dr. R. W. Wilcock was tot my
beskikking, en nie Sollier se werk self ni. Die aantekeninge i uit
die Neder1andse vertaling gemaak.

) .
v 1. o.a. 17. bl. 282 _ 283.



'I

voor aarde is vir faktore, wat afstom ing veroorsaak, om a te tree
nie- )• So 'n verklarine i ni bevredig nd nie omdat g valle van
geen af tamping, waarvan ons 'n paar 0 genoem h t, ook betre king
het op gemoe aandoenin e at herhaal word of lank uur, en dan as
uiteonderin Te op so 'n verk1aringsre 1 sou mo et bes ou vord2). '11

Oor a klike verk1a.ring in nodig wat a1 die verskille in ie verloop
van gamoe saandoenin e.verk1aar, onder part,' van die verski11e te
be ou uitsonderinge op 'n a1 emene r ~1, nl. dat f tomping ween
herh ling of lange duur p1aa vind. Kft1 e h t Teed 'n oortge1yke
o vatting in verband met die ~inlike evoe1ens uitge pree ~~ maar
dit is 00 waar van die gemoedsaandoeninge.

Die taa wat in hierdie onderaoeking ond ne m word is die
va t llin van faktore wat meewerk om die afstomping van gemoedsaan-
doeninge te veroorsaak, waar die ometan igh -de, in verbond waarmee
laasgeno mde oor pronk1ik ont.taan h t, herhaa.1 word. (On vermoe
dat dies lfde faktore deeloorsake sal wees vir dieafstomping van ga-
moedsaandoeninge 1aar die betrokke omstandighede langduri teenwoordi
bly. 4»

1 Herhalin~ en lange duur is k1aarb1yklik'vir St6rrin-g -ri' t un'Bti e
voarwaarde wa ronder afstomping laasvilld, want hy be reek lafstom_
ping ~ herha1ing of lan e duur van 'n emoedsaandoening.rt (9. 104
107). Lehmann, egter, hoewel hy ook ander faktore noem, soo b.v.
verskuiwing van anag, vrat by di herhaling of lange duur van 'n ge-
moedaaandoenin' 'n invloed op laaagenoemde uitoefen. le tog die mee t
nadruk ap herhaling en lan e duur a direk VETant oordeli vir afetom
t'ng. (22. 216 - 20 - "abstumpfung durch iederho1ung).

So be kou Leh~ann die "Inatinktaffekt " as uit onderinge op di
r~ 1 dat afstompin .wee f' herhaling intree. (",2. 217) •
. }20. 263.: vie1l\cht ist dieaer proz e (die Ab tumpfung) nicht
einfach auf die Wirkung der D<uer oder Wiederholung zur~ckzufdhren,
8onder~ v~e1mehr4 uf da Zurficktreten von R., den Fo1ge r cheinungen
der e~z- . 39. 104, re~l 1 -19; en 105, re 1 33-36.



Behalwe di vas telling van die afstomping faktore, moet egter ook 0

nou uri moontlik dt voorwaarde geformul er word aaron er hulle

dt af,tompin van gemoed aandoenin ye b werkstellig. 'n Oploosin

van die proble ro, aarom moedeaandoeninge in arty evnlle afeto

og nie in nder nie, kan verwag lOrd as 'n orgvuldi -e opdersoek in

dt na.n edui e rigting uitgevoer .word. 'n Gemoedsaando nin; pal af-

tom a di a.ftom ing faktore t en oordig i n die voorwa rd vir

hulle om in werkin t tr e gun ti i. A die voorwaardes egter

on n tig i vir i in erkin tr evan di af to pingsfaktore of

afstompingsfaktore ontbr ek, dan ont.taan die gemoedsaandoening eer
net 0 sterk, of sterker, a tevore.



HOOFSTUK 11. DIE TEln, OORDIGE TOESTAl~D MET BETREKKING

TOT DIE BEHANDELING VM~ DIE PROBLEEM.

Detail-onderBoekinge van of monografiese verhandelinge oor die
probleem ontbreek. Bodat afBtomping al egs a1gemeen beha.ndel i in
w rke wat 'n ve 1 groter gebied dek. Verswakking van gemoedaaandoe-
ninge is ook in verskillende gevalle terloops behandel sonder dat die
term "affltomping" daarop toege as is. Ona veraamel hi er die algernen~

en dikwels ge 'soleerdd, belVerings van verakillende ekrywers insover
d1~ beweringa op afstomping betrekking het, en sistem tiseer hulle
dan volgena 'nei indeling met d1 oog op 'n vergemakliking van die
vergelyking met on eie reBultate.

BETEKENISSE WAT GEI-rEG IS AAN DIE TERM "A]STOMPIUG". Ona gaan
ons nie in on verwysing na die verskillende skrywers tot een of ande!

tiepe van verswakking van gemoedsaandoeninge beperk nie. Hier word
egter vooraf aangedui wat die akrywers wat die term afstomping ge-
bruik het d aronder verstaan het.

Dit is opmerklik dat, hoewel gemoedsaandoeninge op verskillende
maniere kan verdwyn soos ons later sal aantoon. die meeete outeurs

nie presi s gedefinieer het Vlat die term "afstomping" vir hulle be-
teken ni e. Hulle het die verskvnsel behandel asof die Woord self
die verBk~nsel duidelik aandui. St6rring en James voer b.v. Bonder
verk1aring die term in waar hu11e begin met hulle beapreking van ge-
moed.ato stand.e wat verswak.1) nit is egter duidelik liit die samehang

"nsa/~,-\--- $ ~
-)39:104~ reels 8 - 11. ~18: 470, r. 30. _

,,- '"
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dat hulle die elfcle bedoel as Lehii'ann,wanr laasgenoemde be e",rdat
afstomping beteken dat die gemoed toestande in inten. iteit vermin-
der.I) L hmann sien in dat claarverskil1ende maniere is w~arop dit
an gabeur, dog almal is vir hom vorme van afstomping. It Afstomping'

is vir hom net 'n algemene benaming, of klasnaam, vir alle verswak-
king van gemoedstoestande. Hy onderskei nie die verski1Iende tiepee
van verswakking by sy behandeling van a.fstomping nie, hoewa1 hy 'n
paar opnoem 008 b.v. gevalle waar gemoedsaandoeninge verdwyn wanneel
die aanleidende oorsake verdwyn,2) en gevalle waar gemoedsaandoeninge
verdwyn hoewel aan1eidende oorsake teBn.oordig is.~) Kdlpe be-

Tegelykertyd

skou afstomping as 'n pro es wat tot die totale wegbly van die ge-
mo edstoestande 2!2. lei, wanneer die aanleidende 00 rsake bly b estaan .4}

Afstomping is vir M~11er-~reienfels die ver?k:msel dat die gemoeds-
toe tande verswak by tn reeks soortgelvke indrukke.5)
meen hy dat die bewering dat die gemoedstoestande afetomp nie korrek
is nie, omdat volgens hom dit nie die gemoedstoestande is wat afstoIDr
nie, maar die mens se hele gestel, ine1uit~nde sy aenugestel.
Saxinger gee daar~nteen as definiesie van af tomping aan dat dit

"'n in die natuur van die gevcH2ldisposiesie .~telende o.i9P:sle8ie-
vermindering i8."6) Hy verduidelik egter die term ook andere in
aansluiting aan Lehmann, nl. dat 'n mens onder gevoe ax to ping nike

~22: 207, ore 1 5 Q, 2 van onder.
22:211, r. 9 - 11.

3)22:218, r. 24 - 27.
4~)20:2631 r. 1 _ 4.
56 27:207.
'34:414, r. 2.1 v. o.

vgl. 0 ok 11: 269, r. 9 - 10 ij:c;-:----



II.

andere verstaan nie as die verswakking van 'n gemoedstoestand, wat
'n meno ervaar, wann er die intellektuele inhoud wat die gemoedstoe-
stand laat ontstaan langer duur of herha.al word.l)

OORSAKE VIR AFSTO ;PING. Die ver killende skrywers het op ver-
skei e oorsake vir diever s"V,'akking van gamo edato astanne gevy8. Weens
die ingewikkelde ond~linge verhoudinge v~nfdie oorsake pou dit on-

doelmatig weos om die oorRake in hulle natuurlike ingewikk l~e same-
hang te bespreek, of om in ons klassifikasi by die be reking van
elke oor0aak heeltemnl ~f te sien van die andere Ons doel met die
indeling i
andere

legs om meer bepaald nadruk te 1 op die een y na die

HERHALING. BGlin noem herhaling in verbano met die 'iferQ;aan'

van gemoedstoestande,2) maar tegelykertyd gee hy herhuling ook a.an
as 'n voorwaarde vir die "her~lewell van gemoedstoestande.3) Nou
kr:{ 'n mens die indruk dat hy gemoedsaandoeninge nie Ci.ltydduidelik
van gestemdhede onderskei het nie, en dat 8y algemene bewering oor
die be_ang van herhaling vir cHe sterk ontetaan van gemo edstoestande
niks anoer~eteken nie as <tat 'n goeie gestemdheid op ~rond van
herhaling geskep word, en dat die gemoedsaandoening later sterk kan
ont~taan op grond van die goeie gestemdheid.4) By bewerings staan
dan nie in teenstryd nie. HVTOeI' ni e di e vraag aan 0f hcrhal ing

'n onmiddellike oors ak vir afatomping is nie of slegs 'n gunetige

1) 34:417, r. ~ 4.
2)4:81, r. 26 - 33.
3 ) 4 :89, r. 1 - 3.
4)Vgl. sy eie opvatting dat intel1ektuele inhoude met gemoedB~oestandl
deur herhaling ~ea8soBieer word. 4. 97, r. 6 - 15.



kondiesie vir die werksaamhei.d van oorsake vir n.fstomping. H6ffdin,
onderekei ook twee klaase geme dsto0.ctande volgens die invloed 'Tan
herhalin • Gemoedsaandoeninge word deur herhaling ver ak insover
hulle tot die passiewe oy van die menslike natuur behoort. Tot

di aktiewe sy van die men._ike natuur behoort b.v. die vermo~ om

die opiere te beweeg, waarneming, dinkakti iteit, wil, ens. Her-
ha:ing verbeter enige prestasie" van di~ BY, en juis omdat hulle

verbeter, 800S b.v. handelinge meer meganies u.itgevoer 'Nord, daarom

verswak gelvktydig die verbonoe gemoedsaandoening.l) Daarenteen

word die idedle gemoedsaandoeninge, d.VI •• die wat met seker id es

verbonde is. deur herhaling versterk.2) Laasgenoemde ontstaan

blykbanr op die basis van wat ons gestemdhede neem. Die verskil-

lende uitwerkingo van herhaling op die twee tiepes gemoedoaandeening
verduidelik HOffdiny deur Kant e onder keiding van ~Affekt» en

~Leiden. chaft" aan te haal.3)
James konstateer die reedsgeneemde opvatting dat gemoedsaan-

doeninge deur herhaling afatomp, maar hy voeg by waarom hy meen

dat afstomping deur he:rhaling plaasvind, nl. dat di t nie a_leen

toe te skrywe is aan die algemene wet van aanpas.ing aan 'n prikkel

nie maar aan die feit dat die paaie waarlangs 'n senuwerking verapre.
word by refiek' e die tendens het om te verminder. 4)

1 17:279 _ 280; 281.
2)17:281.
~~17 : 282 - 28:3.

18:475, r. 31 - 476, r. 10.
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n hrmdel OOOP 'n bepaa:rJe marlier teenoor 'n VOOTwer naarmatL on

m arm 1 d.armee in unraking ko,; (1. n verminder oak die or ~'niea

eroering.1) In die h 1e pros word geopenbaar di tenden tot

e onoml in die penup ~ie waarlang. ona n noaie en ideoD hulle
ontlas.lll)

Lehmann b handel in 'n "Ou.ra,graaf oor Hf.tomping net <ii 'evalle~
wftar 'n rlkkel~op 'n Jintuig inwerk. f I.ar die Banl idende oor-
a~k vir 'n gemoed aanoocning lank tcenwoordig 1r • .DB. r 1s 'n

'n b h ndelin ,.' van aff'tomping is in Devall ','laar die aa.n.•ei, ing vir

di . .:em d toel)t~.nde ni, voort, u, n ni e ma'r m""t tu"oennone te n-

\'ioordi i .2) Lehmann noam ni herhnling a~ 'n ~~nt,tige voorw , de

vir nder f. or y t f t~mpin v-roorA ak, OOOR b.v. VB .indering
van 01C . anNaG. om\in 'n
direkte oornaak vir~die afstompingaproee 7.)v• Hy £Jt 61 p;t s\..nie v t';

h en waarom herhpctling Bof tf> 'bewl?'rk nie, l)ehhlwe in over hy b ,e 17

dat die gemoedRto qt~nd nie by 'n hcrh81ing van die itua ie 0

!'terk 8 tevore ontGtaan n1e til 'n mene iets van diG inhoud van die

oornan-kli e ante. ed.nt vir r1i gemoedlJtoentand. erinner. 4) Lehmann

l1Elc'.:ruk daarop dat 'n "eIDO dl-}toeotand by herl1f.l.:ang ufo om a.n die

prikkel- of pr.ikkelingodrem e1 nie W ,r op dit3 oor pronklikc nive- :tl

reRink het wanneer die herha:in~ plauvind nle.o)

1,))18:475, r •• 1 - 4 6, r. 10'
. 22. 216 - :~20.
~) 22: 216, 917, .1 •
4) 09 21. 19 ~8, <J_: 0, 17. - "'- •
6)22:216, 17. 29 - 31.
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g noemd Ar woorde oor die inv:oed vnn ~ie herinnerlng van die

1#

iohell v n die a,. lleidon e oOl'n'\ak vir die moed toe t nd. gee hy nie
oor ak~ a n wat da rvoor ~org oat die drempel nl we r op die 00 -

npronk:ik' nive::?u pink ni c. Juis die verder ond&r 0 king van d1
vrE':.ag n M liiercH' oornake sou hom f.• gte)' gevoer hot tot die <Hr. .te

oor ake vir di' afstom in~. LehmaIln eGn flat daar f kor ui t ..ond ri 1 t

ie on oy opvatting. df:l.t gemoednn,~ndoeninte w enn herhalingaf tom.

nl. die I InRtinkt ff' let e • W~At nl e by herhr,;.11nge YO rf:\"l tk nl c do F eeT-

dcr ver terk. Hy vorklaar hierdie tie.c van ult~ond ring 0cur to
beer rlat die begeleidend in tinktiewc beweginge deur Def ning
altvn m[k:ik ,r tot at nd korn, terw 1 ie betrokkc int lleKtuele 1n-
hrlUd vi l' die g • 0 eo' a do enln;: Dfd e kan var! r n dan eintli nl

h rhaal word n1e.1) Dit itl opmerklik flat h~.,nie in hierdie ver 'and

die me r dir kte ooraaak vir tl.ff-~tom'Oing noem. w t hy nelf reed, vaf..l-

goat e.l het irt verbano met 01 e 1<.t.ngdu.rige t eenwoordi hei r1 va.n ' n

itUB 1e .nie, n1. ve indering van die aand'g. In Meno kan verwag
dat.hy da.rop G')U {;}.;ewyp.h(~t nat di.e- varia 1e v n ~i intellektuele

inhou.,je ver indering van di~ aandag fOll v~rhirlder h.,t, on (,~t ..lit

afstompin. ~ou to ngag an het.

ver killende verbande genoe •
Hv het immer a1 di. f~ktore in die

AndC-!r ui taona (~rin ';a op ci1e wet van aiBtQorpi ng reen. herha ....ing,

~o 013 b. v. vol ens hom flat om i ..and 8f t e wag ni e mi nct r onaangenaam

word .~; 'n Dl(mO liit bai moet doen nie, meen hy moet teruggevoer word

0" di(~ f'Edt c1at die prikkelin,' drerr.p 1 1 {He "evalle relatief vinnig

1r;~.~)'-7'
~ ,.:$"".- • r. 28.
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terugsink 01' di oorspronk1ike niveav..1) Hy noem dit net as 'n rede

vir die uitb1y van die invloed van herhaling sonder die dieper oor.
Bake vi r di e sink van die drempe1 na i, ...\ 0"90or. Hy maak nie eers
melding van moontlike dieper oorsake nie b&lalwe insover 'n enG

dit self BOU kan aflei uit BY voorbee1de, LOOB b.v. van die verski1
lende om tandighede waaron0er afwagting laasvind.

Starring behandel die geva1le van afstomping waar die ituasie

lang urig teenwoordig is en Vlaar dit herhaal. word aam, t erwy1
Lehmann hulle apart 1)ehande1. .Eersgenoemde gee aan as 'n oorsaak

vir afstomping in altwee geva11e, fat die intellektuele element

minder in die bewussJm te voorskvn t ee omd t die aandag daarop ver.
minder.2) Hy behandel herhaling hier nie as 'n direkte ooreaak vir

afstomping nie dog weI a.. 'n kondiesie wat di e vermindering van

aandag be nstig, wat oorBaakli~ verb~nde is met afQtomping. StBrri]
noem ook 'n anner geval van afstomping waar herha1ing in aanmerking

kom nl. van gemoedsaandoeninge in verband met wilshandelinge.
Die betrokke gemoedsaandoening stomp af waar so'n handeling

baie herhaal ord omdat 'h pad in die senuge.te1 vir die uitvoering

van die handeling gebaan word, sodat 1aasgenoemde al makliker uit.

gevoer word.3) Die bewering l)evat eintlik 'n verder oorsaak vir af.

stomping maar dit word in hierdie samehang aangehaal om te toon atteJ

ro1 Starring aan herha.:'ingtoegeken het, nl. die van In gunstige
kond i eaie •

1 r.? 1:3.
~ 39:104, r. 12 - 27.

9:105, r. 4 • 14.



VFBMIN 1mING AN DIE AAl'iDAG. Bain het duid elik ingesi en dat vi:

'n gemoedsaandeening om sterk te ontstaan die meegaande intellektuele

inhoude prominent in die bewu8svn moet wee .1) Hy maak dan di ~

figuurlike bewering dat die gernoedstoestande tot "bedaring" gebring

moet word deur hulle in 'n veilige kanaal af te lei.2) Hy doel wel

op gevalle van verawakking van gemoedsaandoeninge waar die aandag

deur ander inhoude in beslag geneem ford, dog pe preek nie evalle
waar die aandag op dieselfde inhoud evestig bly en waar die gemoeds-

aandoening dan afstomp nie.

Lehmann behandel die verswakking van 'n gernoedstoeatand waar

die aandag verminder weens die lange duur van 'n Bituasie, en stel

~ die re~l op dat afstompin van gemoedstoestande tot stand kom

omdat die verbonde aktiwiteit ophou daar die geestelike moomtlik-
hede vir die voortsetting daarvan uitgeput is.3) Voldoende ge-
dagtes word dan nie gereproduse~r nie om die betrokke inhoud in aan-

sluiting waaraan die gemoedsaandoening ontstaan' duide_ik Voer die

aandag te hou sodat die inhoud onduidelik ontstaan of glad nie. Na

'n korter of langer tyd moet selfs by die heftigste gemoedsaandoe-

ninge alle moontlike gevoelskleur e assosiasies gereproduseer geword

het; en sodra die inhoud in die aandag nie genoegsaam varieer nie

sal die aandag daarop verminder en die gemoedsaandoening gevolglik
verswak.4)

-Jl.) 4 :102. r. 25 _ 33; 377, r. 13 _ 31.
214: 43 r. 14 - 19.
3 22: ::1. r. 9 _ 12.
4)22:211, r. 18 - 30•.



St6rring neem elie invloecl va.n (]i~ norna-a1\:vir afstomping, nl.
vermindering van die aandag, bre~r 0 deur definitief daarop te w F.

dat mettertyd mindel" aandag aan die intel::ektuele inhoude (die waal"-
nemings of idees) gegee word by die herhaling Bowe: as by die vool"t-
dul"ende teBn oordigheid van 'n situasie, en dat a,fotomping in altvree

dat iemrilldae

tiepes van gevalle op

bewering verduidelik
di~ vcrmindel"ing van aandag

vo~tarring daur as aan te haal
A

vol .1) Hiel"die

droefheid oor die dood van 'n bloedverwant mettertyd minder 'IIvord.'n
Mens kan in 80'n geval na 'n tydjie opmerk nat hy nie meer 80 uaie
nadink oor die sterfgev en alles in verband daarmee nie, of as hy
dit soms doen dan baie minder aan besonderhede d.ink.2) St6rring
beweer oak dat hy soggens Bof.ts duide11ker yael wanneer sy aandag
hclderder 0]1die voorval gerig is ae later wanneer fJY aandag gadeel.

telik deur die werk van die dag in baslag geneem *ord.3) Di e feit
dat die gedagte daaraan 'n tydlank in die f:l.gtergrondY1..'U1 die bewussyn
bly) werk, meen hy, afr,tompend op die onaangenar~e gemo edfltoestand•3)

?ttlp~ Etcl dit mcer so dat Cl."O die aa.ndag van die seneaaie of

idee, wat die ooryaak vir die gemoedRtoestand is, willekeurig of deur
'n ander inhoud afgetrek word, hierdie oorsaak vir die gemoedsto€£tan
wegval sodat 1aasgenoemde natuurlik verdwyn.4) 'n Gemoedetoestand
stomp oak af as die aandag daarop gerig word, omoat gevolglik juis
'n vermindering van die aandag 0, die aan1eidende ooroaak van die ge-
moedstoestand P1aasvind.5) Daarby moet egter nog gevoeg word dat

a~r9: 104:. 1O;?.
3)69:106, r. G - 8.
4)39:106.

20:227.
5)20:226; 235.



Ktllpe op grand van die ondersoekinge tot op datum meen dat aandag nie

'n condi ti a sine qua nou i B daaI1lO or dat In inhoud of sittuasi e In

gemoedetoetand sal teweegbring nie. Die blote teenwoordigheid van

In beminde perroon, sondeI' dat In mens aan hom dink of ho~ sien,

meen hy, kan b.v. tn verandering in ons gemoed toestand teweegbring.1)

VEHAND"ERINGE IN DIE INTELLEKTUELE nmotJDE. In Bepaa1de Ai tuasie

kan op verskillende mani ere tot bewussyn korn. Daarom kan veranderirg t

in die intellektu(~le inhoude waardeur In situasie tot bewussyn korn

ontfltaan en dit be:fnvloed baiemaal die voortbeBtaan van die verbonde

gemoedsaand Jeni nge. Dit i6 die verskynsel Vlat hier behandel word.

Lehmann en Starring erken die belang van die intellektuele e1e-

ment waar afst.omping plaa vind, maar hulle noem eersgenoemde hoofsaak-

lik in verband met oorsake so OB vermimiering van di e a:-mdag of her-

haling. Hullf: bespreek veranderinge in eli e intellektuel e inhoude

waardeur aan In situasie gedink word slegs terloops in In paar plekke

in verband met afstomping. DitiEl b. v. di e geval waaI' Lermlann b eweer

dat al1e gemoedsaandoeninge by die voortdurende inwerking van die

betrokke situaoie. eindelik afst-mmp, dog dat die afstomping langeI'

duur naarmate die inhoud belangrik is of die betrokke ide!-komp1eke

groot.2) tn Verandering in die inte11ektuele inhoud vind wellig ock

plaas wanneer iemand In boek weer lees, dog met minrier genot.~)

Baerwald gee 'n middel aan am ervarings-gemoedstoestande te ver-

swak, nl. om die intellektue1e inhoude op verskil1ende maniere, SOOB

1) .2)20. 370- 271.
3) 22: 208,

22:216.



b.v. <hmr corweging en verl:eeldir!g, groter psiegiesc a~'stand te gee.l,

Dit is eintlik. 'n apsetlike bewerking van 'n seker verandering in

eli e int ellektuel e inhoude wa,~rdeur ai'stom:)ing kan pl:1asvi nd. In

verlJand met die aard van die intellektuele inhoude in verbund met

afut omping beYleer St6rring dat by di e langer duur v~n di e si tUfl,(d e

die intellektuele inhoude wat met die gemoedaaandceninge gepaard .aan.

dieaelfde ia, terwyl die intellektuele inhoude Blego 600rtgelyk is

in eli e beval van herhaling.2) Hy Be ni e of die identttei t of ge-

lykaoortigheid van die int ellektuele .inhoude di e afstompj.n proEee

be~nvloed. nie.

On kan in die verbfLnd nog verw s nf~ GtU!Ilpf waar hy beweer dat

veranderi.nge in eli e gameed~;(JCj,r:cJ0 eni nEe belJus op veranderirlge in di e

intellektuele inhoude,3) terVo'yl hy oak duidelik 8€ dat gemoedsaan-

doeninge nie noodwenc1ig ver8wak met 'r.l toenume van die intellektue1e

e1 ement e ni e .4)

Ilie vo1gende fundamentele probleem ontstaan hier. ])ie genoemde

krywerB rrmak hoofsaaklik melding van die geva11e waar gemoedstoe-

st~jde verdwyn naar~te die intellektuele inhoude uit die aandag

Dan verwys ht;'lle, boev;el ll!et minder nac1ruk, na die gev&lle

kom.

wa-ar afstomping gepaard ga<>.nmet veranderinge in di e int ellektuel e

inholJ.d - due geva11e waar die cituasie nog voortdurend tot bewussyn
Is dit egter nie ook moontlik dat dieselfde situasie later

c1eur rniddel van dieselfde 1nt@tlt)kt ~le inhoude en net 80 goed t.ot
I

bewus yn kom sono.er dat die oorspronklike gernoedsaando ening ontstaan

1 ) 58: C • a. 229, r. 18 _ 38; 242. 3} 56: 59.
2) 39: 107. 4)56:61.



nie? So weI, wat is dan die oorsake vir afr,tomping in nulke ge-

.....lltt? Ons resultate werp belangrike lig op hierc'!ie vrae,g8tukke.

i.rERANDEFIl';crtT IN DIE REPROnUI':SIE VAN INHOUDE. Gemoedsa ndoeninge

ontet an nie net waar tn aii:;uasie in werklikheid teenwoordig is nie,

cl.W.B. waar cUt direk Grvaar word nie, maar oak \';"",,51.' dit herinner

word, d.w.s. waar gedagtE-~s aan die sUua-pie op grond van beptaande

'n Gemo dct oestandas so si asi es en eliGpO S (lj. si es ger epr odu eer Vi'ord.
~

verswak naarmate herinnering aan 'n inhoud a1 vasr
"

wo rel. 'n Voor-

beeld daarvan word in ver"tcmd met vermindering van eli e aandag deur

stt!Jrring aangevoer, nl. die afd.om.ing mettertyd van droefheid weens

di e dood v~m 'n bloe dv erra.nt .1)

Nahlowsky het duarent eon blykbac.r nie duidelik gemerk dat waar

iete herhaaldelik heritmer 'ND~ie gcmoednauncloening m.'\. 'n tyd ~

verswak~nie. H r beweer imr:1.err, tiat 'n gemoedl:laandoening weer ont.-

sta-an socra die betrokke Hi tU::ltd e herinnor word,2) en s1!; aelfE! dat

'n gemoedsaandoenin in staat is om aT,) die geringste veroorGnking

hom eoveel maal in die bevlUseyn te laat geld "ale ein Reproduktions-

re1z auch nur ein einzelnes Glied des Vorstellungsnetzes durchzucKtJ
3).

in dam das betreffende Geftlhl a~~nen Sitz hat." Ons sal ~ien dat
hi erdi e waarhei d aan Ovt be:-jJerkings on,lerhewig lEI.

Lebmann s~,tkortweg <'tat die bui tenge',;'oon lange duur e!:l die

gedurige opwel van party gemoedsaandoeninge te wyte is aan die tal-

~ 39: 166.
28 :29 t r. 1 - 6. vgl. 0ok 28::30, r. 2 _ 4.

3]. ~ 8 .. fJ.1J -r. 3S - 7"D .



ryke omstandighede wat herinner word.l) Hy het ook met reproduk.

21.

tiewe verskynsels te doen waar hy die lange duur van party gemoed _

aandoeninge weens die grootte van die rtinbewe' "ng gestelde ideA.

kompleks. ,2)opnoem. Hy maak egter nie duidelik nat afstomping gouer

sal plaasvind waar weens 'n swak geheue minder inhoude gereproduseer

word as waar die eheue goed is nie.

Bain behandel kort1ik 'n ander tie evan geva1 waar herinnering
van be1ang vir af tamping is. Hy noem nl. 'die blywende herinnerin

aan 'n toestand waarop 'n voorspoadige of ong lukkige toestand volg,
afl 'n faktor wat weerf:tand bied aan die liveraan" van die gemoeds-

aandoeninge in verband met die later toestand. Iamand wat no oit

siek was nie voel b.v. min vreugde weens y gesondheid-daar is geen

voorgarrmde toestand wat herinne'I'word nie. Na 'n lang siekte sal

daaro volgende gesondheid vreugde besorg solan K d1 e herinnering aan

die vorige toestand helder bly.7) Die vr.eugde stomp af wanneer laas

genoemde vaag word hoew.el die persoon nag altyd in die toest',n ver.

keer wat eers vr~ugde gawek het, nl. van gesondheid.

KONTRAS. In die laasgenoemde geval vind ons dat die gemoed _

aandoening in verband met die later toentand versterk op grand van
'n teenstelling van laasgenoemde met 'n ander toestand, wat herinner

word en die verwerkliking waarvan (lie teenoorgestelde gemoedsaandoe-

ning BOU veroorsaak het.

1 22: 209, r. 4 _ 8.
~} 22: 208.

4:81, r. 4. v.o. - 82. r. 7.



Die sterk ontstaan van 'n gemoedsaandoening op grond van kontras
word deur party .krywers, SOOS b.v. St~rring1}en Lehmann behandel.

Hulle bEhande1 kontras egt er ni e direk as 'n moontlike afstompings-
eW'

faktor nie. BOOBAb.v. eal wees as dit oorspronklik 'n gemoed aandoe-
ning sterk laat ontntaan het dog afweeig is by 'n herhaling van die
"betrokke situas:iLe,en as die gemoedeaandoening in laasgenoemde geva1
weens di e afwe ighei d van kontra Bwakker onts taan. Ach wy daar-
enteen op die versterking van tn gemoedsaandoening by 'n herhaling

2)van die situasie op grond van die werking van kontrae. Wirth
behandel ook nie die l>elang van hierdie faktor vir die verswak.king
van gemoedstoer;tande in herhalings ava1le direk nie, hoewel 'n mens
gedurig die indruk kry dat hy van Botn werking van kontras bew~e ie.3)

ORGANIESE VElUiliDERINGE. James het die meeete nadruk op die
belang van bierdie faktor vir afstomping gel~ hoewel ook Bain en
Nah10wsky een en ander in verband daarmee noero. Bain behandel die
organieee veranderinge in verband met die verswakking vangemoedsaan-
doeninge hoofsaaklik wanr hy wil1ekeurig onderdrukking bespreek (sie

Nah10wsky beweer dat die voeding van die 1iggaam invloed
op die gerooedslewe uitoefen, en dat gebrek aa.n voedsel Bowel as die
onmatige gebruik daarvan die gemoedsaandoeninge laat verswak. 4)
Daarenteen roeen hy dat die matige gebruik van prikke1ende en verfris-

~ :39: 95 ff.
3 2:311 - :312.

57.
4) 28: 59. r. 22 _ 26.



sende voedingsotowwe deur mindel van die senugestel 'n mens ee

gec1agteloop en daardeur ook sy gemoedsaandoeninge bevorder.l)

Di e weer, di e j aargety en selfs die houd ing van di e Ii ggaam oefen,

deur~organie8e veranderin e teweeg te bring, invloed uit op 'n mens

e gemoedsaandoeninge.2) Hiermee kan vergelyk word die veel meet

moderne opv's.tt ings Van H~ll'pach. 3)

Uit James se opvatting van wa.t 'n gemoedsaandoening 18,4) ooe

no in sy "Principles of Psychology" uiteengesit, volg dat as die

organiese veranderinge ophou die gemoedsaandoeninge verdwyn, of dat

as ander organiese verancleringe intree die oors ronklike gemoedSFE.tn~

doaninge deur and(~r vervang word. Dan wy James self daarop dat 'n

mens 'n gemoedsaandoening versterk deur aan die organiese openbarings

van die gemoedeaandoening toe te gee, BOOS b.v. huil by droefheid,

terwyl 'n mens 'n geestestoestand ontwikke:::'~deur die uiterlike tekens

van cie geestestoestand ("disposi tion") wat hy graag wil aankl"leek

nn te boots. 'n Ontev~ede gemoedstoeetand verdwyn deurdat iemand

In gelukkige ge:aatsuitdrukking, ens. aanneem.5)

Hierby kan ons 'n opvatting van St~r:t'ing voeg, wat vir hom

blykbaar van toepassing is)'..op die gemoedsar:;.ndoeninge Bowel ?-Q op die

sinlike gevo~lens. As 'n onaangename gemoedstoestand 1ank duur dan

gaan daarmee vo1gens Storring gepaard 'n vermindering van die b1oed-

toevoer na o' e harsings as gevolg waarvan d.ie prikkelbaarheid van

-
~ f8 : 59. r • :34 - 37.
)28:60, 61.

3 16.t~18: 449, 454.
18:462, r. 4. ve. - 463, r. 23.



d.ie har ingskors afneem. Gevolglik vermind.er die intenaiteit van

.l~-

die fisiologiese korrelate van die be rokke sensasie of idee en
tomp die onaangena..rnegemoedstoeatand af.l)

DIE O}ITSTAAlTVA-~LIGGAMLlKE EN GEES~ELI~~ ,rn OEIENIS.2)
Lehmann Ie nadruk 0 die belang va.n die ontstaan van bywerkinge vir\.
die afstomping van einlike gevoelens, en hy m en dat dieselfde be-
ginseJ:4by die gernoedsaandoeninge in aanmerk,ing kom waar d.i betrokke
situasie In lang tyd teenwoordig is. As ons veronderstel dat seker
gevo~18gekleurde inhoude iemand se aandag bai e lank ka.n behou dan
HEll llggaamlike en eeetelike vermoei nis ontstaan, waardeur di
voortbeataan van die €;:emoedsaandoening onmoont11k gemaak word omdat

die vermoeienis uiteindelik die bewuBsyn beheers. Die genot ver-
Minder b.v. by 'n musiek- of toneelopvoering wat baie lank aanhou
maar tog op homoelf so uitstekend is dat dit In mena se belangste1-
ling sou behou as geen verwikkelinge intree nie. In Soortgelyke

geval is waar iemand In lang dog interencante roman aaneen lees.
In Bulke gevalle voel 'n mens na In ty0 geeatelik uitgeput, hy word
lusteloos, en liggaamlike pyne, 8008 b.v~ om die o~ en voorhoof,
laat hulle geld waardeur die genot van die luister of lees al meer
verdwyn. Lel~nn meen egter verder dat die laasgenoemde oorsaak vir
afatomping, nl. liggaamlike uitputting, nie baie in werking trBe nie
inso"'1erI n mens min inhoucle kry wat in staat is 014 di e aandag so lank
te boei dat h~.1liggaa.mlik te uitgeput word vir die voortbestaa.n van

..1
2)39:105, r. 25 - 32.

22: 210 - 211.



J. 5".

die gemoedsaandoening.
1)1e vraag ont staan nou of hi erdi e twede oOl'aa.ak, wat Lehmann

aa.ngee vir die afr;tomping van '11 gemoeds, est f.;.Y1ri by die voo:tt dute1'!c1.e

in',',erking vH.n~"n situasie, nie eintlik onder sy earste vE..l nie.

D •• B.: is die ligga mlike en geestelike vermQeieni~ nie net faktore
wat Borg vir die a.ftrek van die E',B.Yldag van die betrokke situasie nie?

Die gevolglike vermindering van aandag s 1, as dit wel die geva1 ie,
tot afstomping 1ei, sodat LeJ::w:ann se twede oorf.i~,l.ak vir afnt omping

eintlik 'n aa.ngee van seknr YOOTVlae.rde..is waar0l'111er die eerr;te oor-
saak in ~erking tree.

WILSBESLUITE. Bain het o.a. de,arop gewYB hoe gemoedstoests,nde

kan verswak word deur inme~ing van die wile + lareer is die kon-
trole ven d.ie uiter_ike spierbewegings van belang vir die behecr£! van

die gemoedstoestande.1) Maar die uiterlike bewegings, E~ hy. is nie

die hele fisiologiese beliggaming van die gemoedsa.andoening nie, m,nt

claar is ook die organiese inv::'oede, en die prikkeling ya.n die 11ele
enugcstel vmt tot die uiterlike bewegings . 2'1e1. I Dit ia volgens hom

belangrik omdat, a1 kan 'n mens willekeurig die uitinge in tOOI7n hou,

dit tog nie volg dat die senustromevan die gemoedE3aandoeninge onmid-

dellik sal ophou nie.~) Dit is egter nie so (l'uidelil: of 'n mens die

ore:aniese hlvloede v:illf:keurig kan kontroleer nie tl00S b.v. van die

hart, maag, e1'!s.4) Daarby voeg hy d.at verskil1encle organieee

••
1)4: 359, r. 9. 21; 360, r. 27.32.
2~~: 360, r. 2. v.o. _ 361, r. 2 v.b.
, ) 4: 359. r. 21 _26•
. 4:361, r. 2 _ 7.
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funksies eo verbonde is met I3pierbew6cings dat ons hulle tog enigsins

kan kontroleer, eooe b.v. in verbano met die traansak.l) 1Die
ond erdrukking van die ui t erlike bewegings( ge1aateui tdrukking, ens.

ingeslot 0) sal die gemoed.eaando ening ophef we,ar lae. genoemde op grond

van onb elangrike i nhoude ant stuan. Die gereelde kontro1e van die

geploedr,;;,undoeninge word nie bereilc sander Bietematies dwang op die

eie gemoed aandceninge nit to oefen nie, waarby 'n mens met die swak-

kere moet begin. Dit is in wet van die mene1ike gestel dat 'n
emU'ltroom die tend em; openbaar om te verdwyn as dit ~ie tot uiting

, . 2).A:om nl c. l)it 1yk d.uB aBof die wil gerl10ed toestande kan doen af-

stomp deur s eie middels, n1. die spiere Vlat onder wi1iekeurige

beheer staan. 3)

James haal ook wilsbesluite op 'n dergelike manie!' aan as 'n

oorsaak vir die verswakking van gemoedetoestande.4) Die waardevo1-

ste voorskrif vir die sedelike opvoeding iE', meen hy, dat 'n mens

die uitinge van die gemoedf1toef.1tand wat hy g;raag wil bereik moet be-

oefen om ongewenste emosionele neigings by homself teen te gaan.5)

Di e ongewenet e gemoedsaando eninge atomp rr:. a. 'fj/. af 'l'ianneer hull e ui t-

drukkinge opaetlik onderdruk word.

Ba.in en James beweer egt er ook dat dit in die geval van baie

inteneiewe gemoedaaandoeninge bater ia om daaraen toe te gee vir In

tydjie omdat dit die veiligste manier is vir die gemoedatoestand am

1)4 ~hn 2 ~60 42 ) :v 01'1! I' • V • o. - v , r • •
~ 4:36£, r. 5. v.o. - r. 2 v.o.
4 ~ 4::; 62 Jr. 21 - 24 •
. 18:459,462.
5) 18: 463, r • 9. _ 15.



te vers a}:. 1) James meen dat die verswakking van 1aasgenoemde dan

p1 asvind mdat die senusentera uitgeput raak.2)

Bain noem die beheer van die gedagtes in verband waarmee gemoeds

aandoeninge ontstaan as 'n vo1gende manier om wi11ekeurig verswakking

van die gemoed aandoening teweeg te bring. Iemand kan wi11ekeurig

gemoedsaandoeninge laat ontstaan of verdwyn deur 6y aandag op die

aanleiding tot die gemoedsaandoening te bepaal of daarvan af te trek~

Di opset1ike~verswakking van gemoedsaandoeninge deur die verskuiwine
van die aandag na.ander inhoude word ook behandel deur Stumpf, 4)

en Carver!:))en in die p dagogiese wenke van Bell 6}, Hall?) en

Ges e11.8 )

l~ain en James is b s daarvan dat gemo edsaand oeni nge ni e a1tyd
~deur die genoemde midde1s op~etlik kan verswakAnie, want hulle erken

ander oorsake wat di~ werking BornS teengaan soos b.v. dat die gemoed
aandoeninge te"sterk" is.9) Al wat hulle probeer aantoon is dat

wi1saktiwiteit op een of a1bei die genoemde twes maniere soms 'n oor-

saak vir die verswak en verdwyn van gemoedsaandoeninge is.

Ons kan hier net verwyo na Baerwald se midde1 om-opset1ik ge-
moedsaandoeninge te vers ak, n1. aeur aan die aan1eidende oorsaak

groter psiegiese afstand te gee (sie b1.1S'-/9).
Baudouin. gee ann di e hand dat gemoed aandoeninge deur midde1 VB!

1)4:361, r. 20 _
;)18: 466, r. 11
,,) 4: 377, 10.
4) 56: 72.
5)48.
61 47
7 52:.574, 582.
8)51.

28; 18:466, r. 13 - 25.
- 13.

9) 4: 381, r. 7 - 9; 18: 466, r. 25 - 27.



autOGuggestie willekeurig kan beheer word.~)

SSIN G VAN DIE .EK.
~

Muller-Freiefels behandel "aan aseing,.
van die ek" as dilJ oorsf.~.ak vir afstompin(2) • A 'n masienegeweer-

afdeling in die nabyheid begin oefen terwyl iernand werk, dan sal

di t 0naangenaam we s omdat . y ek" ni e aang epas i 6 ni e. Na 'n
kort tydj i e s hy di e geski et otendeels nie meer hoar nie en sal

di e onaangenaamheid verdwyn omdat di e ••ek" 00 aangepas is dat laas-

genoemde oor die algemeen nie meer or: die geluid reageer nie." )

)aarenteen verdwyn aangename gemoedstoestande omdat die organistlle

eers aange~as,wa8 do@ vermoeienis ingetree het as gevolg van 'n

e nsydige inbeslagneming van dienelfde fiesiopsiegies€ organe;

d.w.s. die aangename gemoedetoestande verdwyn as gevolg van 'n later

onaangepastheid. ) 'n Mooi musiek tuk wat eers baie aangenaam ge-

kl ink het, maar wat h'm emaal herhaal word sonder dat I n mens sy

aandag daarvan kan aftrek sal b.v. tot oorlas word. ) G oedstoe-

stande ontstaan aterk in die gevalle waar die hele ek-kompleks, en

nie net 'n enkele argaan, in aanmerking kom, maar hulle stomp in

sulke gevalle gau af orndat die hele senugestel geprikkel word soda.t

hulle gau tot geestelike uitputting lei. } Meller-Freienfe~6 be-

doel blykbaar deur "aanpassing van die ek", net "bevorderlik wees

vir die beataan vandie, ekl' )}; en die "eklt is vir hom die hele wese

1}5: 178 _
~)27: 207.
4)27:207.
r {27 :187 ....., .~ ~,

},79.



va.n die mene, of die siel a 'n kOTlstante eenheid waarin a1 d,ie
pniegiese verskynsels gewortel i .1)

GEWOO1i WORD. Lehmann e.a.. noem "gewoon word aan", of die be-

kendheid van, 'n oorsaaklike antesedent vir 'n gemoedsaandoening as
iete wat by die lange duur of herhaling van so'n inhoud pla. Bvind.

,.,\

i

:erski11ende skrywere eien "gewoon word" egter as 'n direkte oorsaak
vir die verswakking van gemoedsaandoeninge aan. Dit i B b.v. d

gav 1 met Ludwig waar hy gewoon word aan gevaar as 'n ooreaakvir
die verswakking van vrees noem.2) Hy beakou dieipliene as 'n soort
op~etlike ge oon maak aan die idees van gevaar en ean gevaarlike
toestande, en sodoende as 'n midde1 om die verwwakking van vree te
bewerkst el1ig.3) Obs hoop om in die loop van die behande1ing aan
te toon dat 'gewoon word" nie self 'n direkte oorsaak vir afstomping
is nie, dog dikwels gepaara gaan met, of 'n gunstige kondieeie is
vir, die oars ke vir afstomping.

If:'!;R,A.1i1Dl£RINr IN Dr E STERKTE VAN DIE GEVO a;; Dr SPOSH:SIES.

Saxinger :~ nadruk op ver reringe in die sterkte van die gevoe}S-

di~poHie9ie as 'n ooreaak vir die v~rrwakking of ~erdwyning van ge-

moeastoestande in vcrbanrl met\intel:ektuele inh:)ude.4) I n IGevo e: f~_

diepOBiesie" is vol_.ens hom die eienskap.wat 'n ybjek moet be it

om vir 'n voor telling of oordeel In 'lgevoel reaksie" te hr. Di

gemoedstoestand is dan di dieposieeie-korrelaat, en ~ie voorstelling

l~ 27:18, 19, :.1.
~.23: 154,158 •
.-) 2 :159 •
4)55: 394 _ 397; 34:414.



of oor eel i8 die dir,poeiesie-prikkel.1)

3D,.;---

Nou is daar 80m8 dieself e

di spo Bi eP;i e- rikkel teen\'; oordi g sond er dat die gevoel sreak ..1e of

di spoed e i e-korrelaat ont ta.a.n. Dan beslui t hy ui t laangana emde feil

ci:at 'n verandering in die dieposiesie maes plaa evind h txom die

verandering in dl.e' gemoeuotoestand te veroorsaak.l) Saxin er beer

dat die faktore wat deur Lehm9.nn opgenoem word( soor. b.v. herhaling

en verminrJering van d i.e aanda } net fuktore is wat 'n verminderin

in die intensiteit va.n di gevoelsdispoeiesie begunl3tig, <log nLe die

verskynsel van afstomping uitmaak nie.2) Wanneer geen afst omping

plauavind nie da.n is dit leg. weens die oor eging van ander iaktore

wat verst.erkend op dit: dispose '. ies inwerk.S) "li'antasiel:.emoed .toe-

stande" in BY sin van die Vloord is volgen£l hom n1e soos die ander

g:emoedstoec;tande 'aan r..,l,fntomping ond.erh-ewig nie. Vreu de oar eli e

besit van 'n voorwerp stomp b.v. af terwyl die ~naangenar~heid van

die gcnagtc aan nle-besit nie veI'8wak nie of seker nie op die ..e1fde

rnanier ae die vreugde verswak nie.4) Hi ermee kan ons 1;ehanc'!.eling v

van verbeeldings remaedsaandoeninge vergel'Tk word (1)l.l53e.v}.

DIE DUlJR VAN DIE AF'ST01JPINGHPROSES. Pa.rty auteurs EoeID ver-

skil1e in die spoed waarmee die gemoedsaandoeninge verAwak. Bain

gee b.v. as algemane voorv,a.ardes aan. in verhouding waa.rmee die ~d:4~

van uemoedsaandoeninge staan: die oor pronklike intensiteit van die

gemoedsaandueninge en die mate van die oorspronklike oarheersing in

- - --- ------ - ---
1 34:416. Die vO_t:,ende \'lerke, ,'aarheen Saxin ar ver," , wa .nie tot
ona beskikking nie: v.Ehrenfels:S',vstem d,er lerttheDrie; lrr: Unter-
suchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie; .a.xin .,er: Uber die
Natur der Phantagiegef~h1e und Ph~tasiebegehrungen. ,
2)34:4l7,voetnoot. '))34: 417 - 418.
4)34:420.



3L.--

die bewussyn van die allJ11eidende oor 'ake.1: Nogtans vra hy naderhand

of <lit moontlik\'is om die spoed V6.l1 oie verRwo.kkirig van 'n gemoeds-

aandoenin(~ en die voorwaardes vir die ve inderde veroorsakin -over-

mo van die aanleidende oor'ake vas te ntel.2) Hierop gee hy as

gedeeltellke en tentatie'iie antwoord dat 'rA gemoed aandoening eers

vinnie; verswak, dog nat na In tyd verder verswakking onmerkbaar is.3)

Kalpe skei egter die verloop van die aangename en onaengen~e

gernocdstoestanc.e, en beilieer dat Kowa.lewski getoon het dat afstomping

vinniger by eersgenoemde as by laasgenoemde Plaasvind.4)

Lehmann het pok 'n kort opmerlcing 001' die.verski11c in duur van

die afotompingspros8s by gemoedsaandoeninge, n1. dat onaangename g _

moedsaetndoeninge SOC8 kommer, ens. bale tadig verswak hoewel self

die heftigste kornmer van 'n normale persoon eindelik ophou. Die

buitengewoon 1 1ge duur van sulke gemoedsaandoaninge, Booe b.v. droef.

heid weens die verlies v:::n 'n geliefde bloedve ant, beru volgens

hom "oaiema-al da&rop oat die gemoedsaandoening ged rig weer ontstaan

ins over tal :tyke voorv{erpe en omstan di Ii:,hede di e 8i tuani e weer tot b ewu:

syn bring.5) Ons etel on hier voorlopig die vraag of dit werk1ik

moontlik is am In vasta en ::.lgen;ene reel neer te l~ vir die snelheid

waarme e gamoed '[tando eni nge afstomp.

1)4: 42, r. 14 - 17; 43, r. 5. v. o. - r. 2. v. o.
2) 4: 80, r. 14 - 19.~l4: 81, r. 13 - 17.
~ 20: 263.

22:209 •



HOCISTUK 111. BEGRIPSBEPALINGE.

In Op omming van die omstandighe e, ~aaronder emoedsaandoeninge

ont taan, is en lik, omdat sulke omstandighede herhaaldelik in die,

loop van die verhandeling tar .prake kom, n om at ie e perimente
pesiaal met di oog 0 die omstandighe e 0 gestel is. Bui tendien
is so In op omming nodig vir die hiero volgende verduidelikin" van
seker terme in verband met gemoedsaandoenin 8.

o "STAN IGHEDE WAARONDEH G 'H01IDSAAlIDO INGE ONTQT N. On maak

nie aans raak aaarop dat die indeling In kerpe i nie, maar die doel,
wat met die opsomming van die om to.ndighede beoog word, in om die
indeling so no.as moontlik te laat R.na:~it aan die e~pieriese cege-

wens. Gemoed aandoenin:e ontstaan in aan luiting a (a) idees of
oordele wat in verband met die betrokke persoon se geestelike of mate-
ri le belang of belangstellinge staan; (b) saamge-
stelde intellektuel e inhoude 008 rappie, treurige verhaal tjie
enE>. ;

syn van 'n uiterlike omstandi~fteid, wat teen oordig i

(0) die bewuf

(d) die her-
inncring van 'n uiterlike am tandigneid, wat plaasgevind het;

(e) In ver-

beelding inhoud; ( f) di e ui t-

voerin van take, en ie a 108 ing van probl me, ~at aan die betro ke
per oon geatel i , of wat hy homeelf etel; (g) starin e
van ie o.ing tot die uitvoerin; van 'n taak, of die oplo ing van



'n robleemi (h) wen e

OJJ

en doelvoorotellinge, en veral in aansluitin aan die vervullin
van die wense, of verwerkliking van di doeleindes;

m ringe in die vervulling van 'n wene of verwerkliking

agting of antieipasie van In gebeurtenis;
\vus word van In gebeurteni wat skielik laasvind;

(i ) bel em-

van In doel;
(j ) die ver-

( k) die be-
(1) hande-

lin'e of esegdes van In ander persoen, wat werkli , of volgen die
beskeuing van die peraoon wat die gemoed aandaenin" ondervind, teen
laasgenoemde 'se belange of belan stellinge gaan.

INHOUDS- ~~ FUNKSIEGEMOEDS DO"RNDWE. Die gemoed aano.oeninge
ontstaan, in al ie SO-C7e genae de tie_ es van evalle, bf in aan 1 i-
ting an 'n bewuss n inhoud, bf op grand van 'n pro es w t plaasvind.

~
Die eerateklas, of inhoudsgemoedsaandaeninge, ~ ontstaan in nan lui-
ting aan \\fatIn mens dink, onclervind of hom voorst 1. 8008 .o.v. angs ,.
ween ie ge .agt aan 'n moontlike straf, of blydskap by die'bewu8 n
van 'n vriend e voars oed. ia t ede klas, of funk~iegemoedsaan-
deening , 1) ont taan deur die~waarn em~ .herinner,~ nwil", "oplos ,

Kdlpe ondersk i die ~ ee klae e 8 vol:' •.•..• die Inhaltseef hIe
eind von den MerkmaJ:]:mund Beziehungen der Inhalte, von Einze)IUnd G3-
samteindrilcken, die n1.~ion gefUhIe VO!1 Energie, Dauer und vtechael,
Ablauf und Ordnung, Gelin en und Misalingen der Funktion abh~ngig. '
(~O. 259).



"uitvoer". ens •• 00 b.v. teleurstelling omdat 'n mens ukkel met
'n taak at h nie kan ui tvo er ni , of t evred.enheid waar iemand 'n
probleern op 0 •

Di gemoedaaandoenin e word egter nie. deur hierdie indeling,
kwalitatief in t ee klasee verdeel nie. Dit hang af van die aard
van die aanl idende oor aak of 'n bepaalde gemoedsa~ndoer:ling 'n in-
houds- of 'n funksie emoedo.aandoening is. Teleurstelling, b.v ••

an in party g valle 'n inhoudA- en in and.er gevalle 'n n,mir ie e-
moedsaan oening wees. Dit korn selfe ook voor dat een bepaald
ge oe . aandoening tegelykertyd aan albe! kla se behoort, 00 b.v.

T ..,..

die geVel ie met onaangename vez;.asing, d.w.£? ve:z;.asing wat 'rp.~n
'n ker aad ontstaan en in so or 'n funk iegernoedeaandooning ie,
dog at onaangenaam is ween die bewus Yn van ekadelike gevol evan
die daad en in av r eer 'n inhoudsgemoed aandoening is. 'n Ge-
IDO dsaandoening, wat aan altv"ee die kla se behoort, is gewoonlik -
eo nie altyd nie - 'n emen de gemoedsaandoening. In die daelikee
lewe word 'n g~rnoed a ndoenin as teleurstelling, ange, of blyd kap.
en ., aangedui son e inagneming van die geaardheid van die aanlei-
dende oorsaak. Tog is dieindeling in die twee klaBse belangrik.
en moet r kening daarmee gehou~ lord by die opstel van akoperirnente
vir die produkaie van gemoedsaandoeninge, en by die behandelin van
di afstom ingsprose •

H~RINNERINGS- EN ERVARINGSG~(OEDSAANDOENINGE. 'n Gemoed aan-
oening kan ont taan op grond van ,n definitiewe ervaring, dUB ween

di b ru eyn van 'n omstandigheid wat objektief teenwoordig is; of



op grond van 'n herinnering , duo waar daar geen h(-xhaling van 'n
omstandigheid is nie, maar waar die gedagte aan 'n vroe~r ervaring
gereproduseer word.l)

Die gemoedsaandoeninge word oak nie deur hierdie indeling 1a-
Iitatief in twee groe e geskei nie. 'n Onderakeid in die ornstandig-
hed • 'I aronder gemo d aandoeninge plaa vind, word aIleen daardeur
angegee. Dib onder keid korn ook in aanmerkin by die behand ling

van die afstom ingspro es.
Dit i nie ienlik,. of nodig,' om edurig in die loop van die Je~

preking oor afstompin , na die twe ind 1inge van gemoed aandoeninge
te verwys nie. Die soorte gemoedsaanqo ninge Ea1 gter we1 a art

hou word waar dit nodi is, sOO. b.v~ waar die oorsake vir af tom-
pin' hulle verski11end be~nv1oed.

DIE PRIKI<.RLO"STANDIGltEID VIR IN GEMOEDSAANDOENING. {p,.O.). 'n

Gemoedoaandoening ont taan in aan 1uiting a)'J In bewussynsinhou.d,
raard ur iemand b ewus word van t n voorw rp of geb ~urt eni8. Di e be-

wuasyn van di e voorwerp of gebeurt eni is dus 'n oorsaak1ike antese-,
dent vir di gemoedsaandoening. Die Pri~.kelom.tandigheid vir. ',n
rnoedsaandoening (of in kort: die P.O.) kan dan gedefinieer word as:
"die voorwerp of gebeurtenis, wat, deurdat dit tot bewu s n kom, oor-
saak1ike ant sed nt vir die emoedsaandoenin~word." Ons beskou die
bewus n v n die P.O., verder, as In ooraaaklike ante edent, wat e1ke
keer teen oordig moet wees aD die gemoedsaandoening ontstaan ( ewe1

:) V 1. die prob1e m van die G fahla edftcht i " wat deur Ribot geo -
per i . (. 2:111e,~



die gemoed aando ning nie noodwendig moet ontstaan wanneer die P.O.
t nwoordig i nl). Om nou die gevalle, waar 'n P.O. (herhaaldelik)
tot b wueeyn kom, te onderakei van die gevalle, aar 'n P.O. (een-
maal) tot bewuas n kom, voer ons vir die eersgenoemde soort P.O. die
term "Konstante Prikkelomstandigheid" in. In hierdi .behandeling
van afstomping kom die kon tente prikkelometandigheid hoof'aaklik in
a erking, omdat die ta ", wat vir die ondersoeking gestel i , tot
herhalingsgevalle beperk is. (bl .• )

DIE KONSTANTE PRIKK OMSTANDIGHEID VIR 'N G OEDS ANDOENING.
(K.P.O. ) Die K. P.O. i B die v 0 0 r W ,e r p 0 f g e -

b e u r ten is, w t , d e u r d at.' d i t k 0 n s tan t
tot b e use y n k 0 m, die k 0 n tan ~-! 0 0 r -
s a k 1 ike ant e Bed e n t vir ' n b epa a 1 d e
g ~ moe D a and 0 e n i n g 0 r d.

Die ICP.O. ksn 01) tweemaniere ffkonstant" tot bewussyn korn,(en
u 'n kon tante oor aaklike ante edent vir 'n gemoedsaandoening word)
twee die maniere kom vir die doel van die definieie in aanmer ing.

Veronder tel dat 'n gemoed aandoening ontstaan, wanneer 'nvoorwerp of
gebeurtenia vir die eerate k er tot bewuBsyn kom. Dan kom die K.P.O.
kon tant tot bewus yn (a) wanneer die peraoon, wat die gemoedsaandoe-
ningdie eerate keer ondervind het, later weer bewu' word van identies
die elfde voorwerp of gebeurtenisj

en (b) wanneer die peraoon, wat 1e gemoedsaandoe-
ning die eerete keer ondervind hetJ later beWUB word van 'n oortgelyk
voorwerp of ebeurteni ; d.W.B. een, wat nie identies dieaelfde i as



'.

die wat oorepronklik die gemoedsaandoening la-at ontataan het nie,
maar wat ooreen ternmet die vorige in al die kenmerke, wat b lan ri~
wa vir di e ontstaan van die gemoedsaandoening.

Nou i daar evalle, waar die betrokke per oon 1 tar bevNa is
van i enties ~~~elfde voorwer of gebeurteni , due: van 'n K.P.O. ,
maar waar die gemoedsaandoening ~ iakker of glad nie meer ont taan nie.
So is daar ook gevalle, aar die o d aandoening swakk r of glad
nie meer ontstaan nie, wanne r die betroY~e per oon later bew~ i
van 'n Boortg Ivke voorwerp of geb uFtenis, due: 'n K.P.O. ~Btom-
ping van die emoedsaandoeninge het in ulke valle pla.a gevind.

DEFI IESIE VAN "AFSTO PING • Die term Itaftomping" is totnogtoe
in 'n alg mene in gebruik. Em ieries kan eb~er verskill n e om tan-
dighedevasgestel word wat"ronder gemoedsaando ninge ver wak of ver-
dwyn. Nou i dit nodig om presies te"bepaal wat ons onder ~afetom-
ping gaan verstaan.

'n Opsomming van die omstandighede, waaronder gemoedsaandoeninge
ver at of verd yn, ~ord eer gegee, om at ons by die d~finieer van
die term met die'verakillende t1epe van gevalle wil rekening hou.

'n Gemoed aandoenin yerdwyn: t ) a.sdie P.O. ophou bestaan
(we. r dit nou vir 1e eer te keer ontctaan het, bf waar dit nou her-
haal is) en die betrokke per oon gevolglik nie meer bewus van die P.O.
'Vord nie; (b) a die P.O. aanhou bestaan,
of weer ont taan, dog die betrokke paraoon nie meer be B van die P.O.
word nie-- b.v. omdat ander inhoude BY aandag vul;

(c) as di P.O. nie b staan nie,



dog die betrokke persoon eers om grond van bestaand.e a soaiaaie en
di posieaies van die P.O. bewuB was, en dit daarna uit sy bewu~6
v rdwyn, of nie weer tot bewuesyn korn nie. So tn gemoe saandoening
ont taan eer: (1) as die P.O. weer ontstaan en tot bewuBsyn k m;

"(ii) as di betrokke per con weer bewus word van die P.O. wat no ,
of weer, teenwoordig i~;.{iii) as die P.O. weer op !rond van beetaand

1_-

aesa i iee en dis 0 iesies tot bowu yn kom.
In party geva11e verdl'lyndie gem'Jeaandoening ek,-ternie dade1ik

ni J do~ verswak ge1eidelik. Dit gebeur n1. wanr die P.O. nie kie-
11k uit di bewu yn verdwyn nie, maar ge1eide1ik op die gtergron
van di e aannag ra.ak.

Dan verswak en verdwyn 'n gemo edsaarJ oening: (a) Vlaar die P.O.
ervaar word, n 1angdurie tot bewu syn komi (b) waar die P.O.
n! e ervaar ord.nie, dog waar op grand v~m b estaa.nde assosi a i es en
disposiesies langdurig daaraa.n gedink rord; (c) waar die 11.0.
herhaaldelik ervaar word, en tot be~~ssyn korn; (d) faar die P.O.
herhaa1delik op grond van bestaande a~eo~ia i 0 en dispo iesies tot
bewu,~yn kom. 'n Gemoedsaandoening ontstaan ein elik oak swakker,
waal' dit eers ant taan het op grond van die er~larin van die P.O. ,dog
daarna op grond van herinnerin van die P.O.

NOll sluit f tamping nie vir ans die verdwyning van gemoedsaan-
doeninge weens die ophou van die ooreaaklike antesedent in nie (of
m •• ~••: weens die v rdwyning varJ die P.O. uit die bewuBsyn). Ons
wil In ene-er en 13kerper onskrewe betekenis aan die woord lafatomping"1



he ie geva1 sou wee, a 'n definiesie van "afstomping a1

di h terogen veva11e van verdwyning van gemoedsaandoeninge sou

ins1uit, sodat flaftomping" eenvoudig 'n ander term sou wee virfldie

verdwynin van emoedsaandoeninge."

Af tompin "i vir ons die verswal ing of verdwynin van, 'n

emoedsaando ning sodat dit later nie meer in aaneluiting aan die

bewus yn van di P.O. ontstaan nie. Die verswakking kan plaasvind

ear ie P.O. gedurende 'n kort of lang periode tot bewuBsyn kom,

of waar dit herhaaldellk tot bewu ayn kom. Al ver lat i dat die
emoedoaandoening uit ind 1ik n1e meer in aansluiting aan die P.O.,

a bewu t ervarings- of herinneringsgeval, ontstaan nie. Die oor-

saaklike ant sedent vir di emoed aandoenin bly be taan, terv 1

1e gemo dsaandoenin weens die lnwerk van ander faktor afstornp~

Die probleern met betrekking tot afstom ing is dan: wat i die storen-

d faktore, at di ont taan van 'n emoed aandoening teenwerk in

die gevall , waar die P.O. tot b Vi 8s~m korn en daard ur 'n oor aaklik

ant edent vir die gemoedsaandoening word?
"A f tom p i.n g" n nou g definieer ord die

pro s van v e r s w a k kin g 'van 'n gem 0 e

a and 0 e n i n g, w a a r d u r 1 a B g e n 0 e m d e u i t

e i n del i k n i e m e ern 1 et 0 fin v e r B w k t e

mat e, ina n e 1 u i tin g a and i b w u a B y n

van die bet r 0 k k e P.O. 0 n t 6 t a a n. Die d finiesi

e1 nie dat die be s neinhoud, waardeur aan die P.O. gedink word,



)1.0.

onveranderlik moet wees nie, en ook nie dat dit gedurig ewe helder

in die aandag moet 1ees.nie. Dit eie alleen dat ie betrokk P.O.

in die bewusoyn sal wees, andere kan da.ar nie van af tomping spr e

wees nie. Verder volg dit nie uit die efinie.ie va.n af tomping

dat 'n gemoedsaandoening, wat afg stomp i , permanent mo t

bly nie. Dit gebeur dat 'n gemoedsaando ning, wat mettertyd gl d

ni , of in 'n ver wakte mate, in aansluitin aan die bewu yn v n

die betrokke P.O. ontstaan het, later veer, of ster er, in anslui-

ting daaraan ont taan.
Die efinie ie i algemeen gestel, en het betrekking op gevalle

van ver wakking en verdwyning van gemoed aandoenin e: (i) waar die

P.O. vir die eerste, of enigate, keer tot bewussyn kom, en die e-

moed aandoening ni meer nie, of in ver vakte mate, ont taan terwyl

i P .0. no in di b ewus yn is t ( i i) waaT die

P.O. ~ tot bewu syn kom, en die vers"akking of verd nin van

die gemoedsaandoening plaasvind gedurende 'n tydper~, waarin die

P.O. aan en in die bewus yn i : (iii~ nar die

P.O. h rhaaldelik tot bewus yn kom, en die emoedsaandoening gelei-

delik wakker ont~taan, of nie meer in aansluiting aan di be

syn van di P.O. ont taan nte. Die definie.i kry 'n vorm, w t

enger is maar ook meer direk gerig i op bruikbaarheid vir hierdie

ondersoek, as K.P.O. i •. v. P.O. in die definie ie gelee word,

insover as hierdie ondersoek tot afstomping by herha_ingsgevalle

b perk is. Ons verkies egter om die term "afatomping' nie te b



perk tot 1 vers akk ngen verd yning van ~emoed aandoeninge in
verband met K.O.P.' l) ni , en definieer afatomping du in terme

(;711van die P.O., wat die K.P.O. emsluit. ( bl.3 ).
S YN STOMPDW. Dit korn corns voor asof 'n gemoed andoenin

afge tomp het, hoewel dit in werklikheid nog teenwoordig is. 'n
Men meen b .v•. oms dat iymand anders ge n gemoed aandoening het nl
terw 1 dit in werklikheid nog sterk 1s maar die persoon die uiting
onderdruk.
Vlord.

Sulke sev lle kan skynbare af tompin suevalle genoem

Di te . II kynaf tompin II wil on ...e er vir 'n andor tiepe van
,

geval ~ebruik, nl. war die gemoed aandoening later afwe ig i • en di1
du voorkom' asof die emoedsaandoening afge tom hat. terwvl dit nie
af e tomp het volgens ons t ermino.' ,.1e nie. Die gemoed aandoening
i nl. later afweaig omdat die betrokk P.O. nie dan in die bewu s n

1 nl e. Die bewussyn van die P.O. kan dan afwe ig weOR, b.v. omdat
die P.O. self ontbreek, of omdat and-er inhoude d.ie aandag van die P.O

afgetrek het. S k n f t o m p i n g II V i n d p 1 a s

w a r , n g m 0 e a a n d oe n 1 n v e r O. VI n o m-

d a t d i e P. O. n i e m e e r t 0 t b e u e s y n k o m

n i e. So .,n geval van d.i verdwynin van 'n emoed aandoening

voldoen nie ann ons definl~ ie van Uafatomping" nie. omdat deur laa
genoemd ...beVlUBS n van die P.O." e is word. "8k nafstomping" i



nie 'n ro es van ver wakking van 'n gemo dsaandoenin~ °oos af tom-
ping" nie. Die eersgenoemde term word gter gebruik om die be aalde

valle aan te dui waar die feit, dat "bewussyn" van di P.O.' ont-
,breek, dieooraaak vir die afweaigheid v n die betrokke gemo d aan-
doenin~ i a.



HOOFSTUK 1V • DIE METODE.

DIE GEGEWENS. Die g gewen waarop hierdi behandeling b ru •

is ver-ry deur middel van introspek ie onder ek perimentele kondi&_
ies. en dour middel van selfwaarneming in die daelikae lewe. Die

gevalle wat betrekking het op die da likHe lewe behoort tot twae
kIssee. Die e x' te klas is die gevalle van dire' te seIfw arneming
in die lewe. Die persone, wat die gemoedaaandoeninge ondervind
het. het nl.: (a) gereeld introspektiewe ver lae neerreskrywe, vir
die deel van hierdie onderso k, onmi1de_lik na di K.P.O. in die
bewu ayn we; of (b) na afloop van die af tompings rOBes'.verslag
ge ee van wat hulle heeltemal saker is in hull~~bewu8syn waeb die
gevalle, toe die K.P.O. tot be~us yn gekom het. Die ersgenoemde
ti pe ver lag besit die meeste waarde, omdat die gegewens,wat dit
bevat , meer vertroubaar is as die van laasgenoemde tiepe verslag.
Die twede kla van g valle at betrekking het 0 die daelik e lawe,
is verk deur IfEintlike Indinkingsek perimente.l) Die oorzrot~
meerd rhei van hierdle gevalle is egter nie blot.e kon tru' ie nie.
dog boru op ervarin • Hulls word as indinkingaeksperimte ~.

ange-

vo r omdat &een pr,oto olle van die geval1e vir ons doel fgen em is
nie. Di geva.le word du in die eerate plek as indinkingaeksperi.
mente angevoer. Via l'to hulle hu1 besoncler lean, clog is te ..elykert d
nie waardeloos a g tuieni nie. Dit bl yk uit elke voorbeeld self

1) 26.
Iv

Eigentliofe Ged nkenexp riment •



of dit 'n introspektie1e ver lag in san luiting aan 'n eksperiment
ia. t n direkt
ment.

elf {aarn ing in di 1ewe.
o
of 'n indinkingaek per~-

DIE GEBRUIK V~ .• DIE PROTOKOLLE. Dit wa nodi am die aantal
aangehaalde rotokolle t b erk, en aarOrnmoet ons hi r daaro wy
d t in verre eg die meeate gev lIe die santal "bewy en uit ons ge-
gew ns kon vermeerd.er geword het. Na h elwat oorweging h tons ook
afgesien van die aanvoer v n volledige rotokolle, omdat hulle all r-
lei bestanddel bevat, at heeltemal nie op die prableem betrekking
het nie, en omdat die verskyns 1 van "af tamping" hom eer in 'n
protokolreeks van proewe toon, d~w.s. in 'n reek protokolle, wat
b tre kin het op die herhaaldelike tot bewussyn kom van een K.P.O.
( vgl. b1•3(,) • Dit spreek dus van elf dat, daar legs dele uit die
protokolle aangevoa' is, di aangevo rde eintlik: net insover as be-
wyse kan dien, a hulle konkrete illustrasies gee van il'atbedoel
ord, en die leser hel am hom van die korrektheid van one gevolg-

trekkin to oortuig.deurdat hy di voorb elde kan vergelyk met eie
. 44-&-ervaringe uit die daelikse lew, eie indin ingsek perimente, of~re-

ultate van werklike eks erimente. Waar and r ding gel k wa , i
di~ dele van die introsp ktiewe verslag by voorkeur aan haal, wat
n aste aan die intro p ktiewe peri ode l)geg e is.

Di'e ele eriment el en di ander ge ens vul mek ran. Hier-
d ur ord, o.a., die werklikhei aangetoon van die faktore, wat

1) intra pektiewe eriode - die t~d erk waaroor veralag ge ee word.



volg n die k perimentele r Gultate met di afstomping pro ever.
bonde i •

DIE MANIER WAAROPDIE ESULTATE HOOFSAAKLIK BEREIK I'N BEH EL

WORD. Ons gaan uit v n die standpunt at die bewu ayn van. 'n K.P.O.

'n oor aaklike ante,e nt vir 'n bepa ld gemo dsaandoenin i , en
dat laasgenoemde in aan luiting aan die bewussyn van die K.P.O. sal
ont taan,ten y ander fa tore in werking tree, of omstandighede ont-
taan, w t dit verhinder. Nou i dit ons doel om die faktore, of

om tandi hede, vas te tel. As ons egter beweer dat 'n seker faktar
'n afst ompin faktor is, dan bedoel on nie dat af tompin altyd
al 1 a Yin waar di faktor teen 'oordig i ni. On b doel dan

alleen dat die faktor 'n oor ak of d.eeloor aak vir f tomping i •
Di cis altyd in bepaalde gevalle rnoontlik dat die voo rwaardes, Vlat
gunstig is vir die voortbest an van 'n gemoed aandoening, oorheers
oor die afstompingefaktor w t teenwoordig ih' en dat afstomping
gevolglik verhinder word.

Hoewel di~ faktore grot endeel apart van mekaar b ehandel word,
mo t daaruit nie afgelei word dat ons meen dat hulle apart afstompin
veroorsaa ni. Dit is inteendeel 'n pro es w t volg op In inge-
ikkelde aamwerk v n oorsake, oos uit die voorbeeld van af tom-

plngspro e se blyk. Eintlik is dit m estal onmoontlik om in die
werklikhei die ver killende afstompin faktore ge BOleerd in wer-
king aan te tref. Alleen deur die intellektuele ontledin, van die
ger.lle kan die faktore gefsoleer word. Dit beteken dat ons by ie
ailei van re u~tate uit die voorbeelde in 'n ho mate g bruik maak



van argumente, wat berua 01'die muts. ie metode -} • On korn nl. tot
'n v~ stelling van oor aklike amehan tuaaen s ker faktore en die
afatompin B ro es d urdat on aantoon dat onder 'n kompleke van an-

te edente da~r aekere ia, wat saam met ie intenaiteit van ie betro
k gemoedsa ndoenin varieer.

Die Ekaperimente.

Die ek perimentel ondersoek het vanaf 16 April tot 16 November,
19_3, plaangevind. Elke roefper aon ( .p.) het twee eriode per
week, vier tot.v f maande lank b gewDon. Di ek erirnentele pEriodef
h t elk en 'n halfuur tot driekwartier geduur. In die meeate g v~ If
w a die tydperke tussen die eksp rimenteleperiodes vir 'n p.p. re 1-
matig, d. ,so drie en vier dae het a1ternatief tu Ben die periodee
verloop. e duur van ie introDpe tiewe periode, en die tyd van
verelag afn em is met atophorloaiea gemeet.

Ona het gebruik gemaak van vyf v rskillen e ekaperimente. Die
verskillende tiepea van ek perimente het dit moontlik gemaak om af-
tompi n £.: by funksi e-; inhoud -, herinneri ngs-, en ervari ng emoedsaan ..

doeninge te onderaoek.
Nage proefpersone (pp .) met uiteenlo1'ende temperamentaeienska _

e het deelgeneem. Sewe van die nege 1'1'e.het al vantevore intro _
pektiewe erk gedoen vernaamlik, egter. in verband met dinkek p _

l)QMethod of Concomitant Variation " Sie Mill: Sy tern of Lo .ie.



rim nt • mal het nogtan heelwat geleentheid gehad am geoefen
te word in introspeksie oar .emaed a doeninge voor hulle by die ek _
perimente gekom het, waarvan die introspekti we gegewens hoof aaklik
gebruik i (vgl. bl. 15:2. ) • Pp. A. a " etend I van die begin af.
Vroe r of later hst al die us. ontdek dat die algemene doel van die
eka erim nte die stu ie van afstomping was. .Ons is egter daarvan
oortuig dat die vertroubaarheid va.n eliereaul tate, wat ons/hier mee-
deel, nie daardeur ongun sti b ei:nvloed is ni e.

'n IntroBpe versIng van die p.p. oar sy al emene gemoeds-
toestand is aan die begin van elke introspektie 'e eriode a.fgeneem.
Dit blyk uit di~ verslae dat by ppe. A., B., C., en H., lus en teen-
sin vir die eksperimente afgewi e1 het; D •.en F. was ltyd reti~
om die ekaperi'ente uit te voer; en G. was gewoonlik indifferent
teenoor die eka erimente. Die verekille het egter geen merkbare in-
vlo d op die uitvoerin van die ekeperimente, of op die protokolle,
uitgeoefen nie. Dit is blykbaar omdat 'n baie uniforme ge stestoe-
tand teenoor die eksperimente b die ppe. ge kep i • sodra die eks-
periment. intlik begin het.

Di gewone algemene in tru~Ries in verband met introspeksie i
aan die begin van die eksperimenteCe periode aan die ppe. ge e •
Verder is hulle versoek om, wanneer hulle intra peksie uitoefen,
veral te let op die 'emoedaaandoenin.e (en by name: op hulle inten-
aiteit) en die inte1lektuele inhoude, wat daarmee gepaa~aan.
Die pee is .•ew 6 Op d.ieb :angrik h'" d van belang telling in die



e 'perimente, en is eeia~ or am hulle in te pan om die

"1'ectelde probleme op te los, of die tale uit te voer. Nadl'uk i ook
daaro geli dat die ppe. nie in die tye tussen 'die ek erimentele pe-

riode' aan die take, of .evalle, VTao.roor fntrospekaie egee i., bchoor

te dink nie, en dat, as hulle de.a.r a~ gedink het, dit by die daarop-

volgende ekeperimentele pericde aan die roefleier (p.l.) moet mee-

edeel ord. Geheimhouding ia aan di ppe. belowe in verband met

die gevalle, mar intieme van hull lewe in die intra pektiewe

vel' 1 g voorkom; oak is aan hulle cHe 1'e'" gege am derg like be'li7U_

syn inhoud e 1e gs in algemene t erme te bef:;Crywe. Di aanda' van ie

ppe. is op die vel' killende gemoed aandoerinke eveati 7 deur '1'1 1

van die gemoed a. ndoen"nge, ",at menee ondervind, voor te lee •

. ie eksperimente het elmal botrekking op In lLP.O.-'dua: 'n .. 0.

wat herho.al word. (bl. 36 ). Dit b teken dat, wanneer die af~tom-
pingspr08e~ nagegaan word, die intro pektiewe versIne van die.vers i~
lende ek porimente, wanl' d a1' In bepaald K.r.O. is, met mekaar moet

v rgel~k word. Die ,rotokolle, Tat 0 die verloop van een gemoe, _

aando ning in a n luiting aan die bewu Tn van 'n K.F.G. eergee,

noem one 'n Eroto Die volgende skerna. b .vat algemene ge ."0-

wen oar di e ekeperimente am cUe omvang van di e onder 0 ek aan te

t oon:_
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6

Die elfde prikkel is net enmaal per e perimentele periode by
ree e 1-4 gegee, dog i by re k 5 meermale er periode herhaal.
R~ S 1. INVOELINGSEKSP RlMENTE.1) Die .1. vrq di p.p" wat
met toe 0 sit, om hom duidelik in die e n of an er ge oedstoestand
in tel ef, so 08 toorn, fl n akaamte ergerni I, o:t:[.'tevredenheid ,
ens., w t d ur die p._. opgenoem ord. Die ppe. het hulle altyd
pr obeer inl ewe in tn gernoedstoef'tand deur aan t n K .P".O. t ink t

di gemoed andoenin. al by hom 1aat ontstaan het. Ne. 10 tot 15
ae ondes i di pp. deur p.l. om introB ekaie evra. Onre Imatige
en vroe 0)onderbrekingB~ i vera1 nadeli by ek p riment met ge-
moed aandoeninge, en dUB i geen oordr w gebruik daarvan em
ni •

Die prikkel oord , d.-i. die name van gemoedsaandoening , is
by P e. B,C, G, n H. in di e1fde vol orde herhaal. en by ppe. A,
D, F. I, in tn afwi elende, dog vooraf vBage telde, volgorde.
Di protokoll e toon egter geen verskil1e 0 grond van die volgorde
ni 8. Dit i wel1ig toe te skr'Twe aan die tyd w t tu nen ek peri-
mente verloo weens di afneem van die intro pektiew ver.lag. Die
aantal h rh ling van die prikkelwoorde a. vo1doende vir die ver-
a yn el van af tompin om in di rotokolle in te tree in di gev Ie
waar die K.P.O. by die herhalings van di
gekom het.

rikkelwoord tot b wus yn

1) Na on klaar wap met die ekaperimentele 1er ,
bewerkin van die gegewens, het on 'n soort elyk
vir 'n ander do 1 onderneem i , aangetref in 44.
2) vgl. •

nook deel met ie
ek periment, wat



Di ~ ek perimen t ,egt er, onderhewi g aan ver ki11 ende ebre e,

nl.: (1) Di p.l. h t nie 'n genoegea e b heer oar die eka erimen-

t 1 kondiesi e nie. 'n Aantal P.O.'e is met elk rikkelwoor a-
s~ ieer, en die .1. be it een middel om seker te be erk dat een

• .0. by elke harh ling van die riy~elwoord tot bewuasyn eal korn

nie. Die ppe. hat dan ook in bai die v r kill n e ek _

perimentele periodes ann ver killen e P.O.'e 0 grond van die rik-

kelwoord gedink. otokolreeke , waarin dit voorlcom, i nutteloon
vir di do 1 van hierdie on~eraoe ng.

(2) In party gev lIe kom g en P.O. tot bevros n nie, en ont-

otaan an een genoedsa ndoenin nie.

( ) Some ne m ie p.p. halfhartig nan die ek p riment deel, of

ie lui, n geen K.F.O. kom tot bewu omdat di p •• nie oed op

die prikkelwoord 1 t nie. Die P.I. kan aIleen by die p.p. aandrin

om hom op die ta k te konsBntreer, maar die k periment dwing nie

protokolle van hi rdie ek periment te waak teen

evalle van s .nafstompin met afstomping.

self aand ~ af ni

be erking van di

'n v rwarrin v n

(vgl. reeks V). Dit is veral nodig om by di

(4) Die intro ektiewe periode i 1anger as enslik i vir
goeie intros k ie.1)

(5) Die p.l. verlang van die .p. dat h ,b lk herhaling

v n 'n b aalde prikkelwoord, aan sen .P.O. sal dink. Die gevaar
ont taan at, as die .1. dit deur in truksi ~ probeer be prk, die

in truksi es su gesti ef kan '.erk op di af tompin ..,faktore en hu_l e

1) vgl. 26.



werking. tn Poging is gem ak om di evaar te ontwyk (teur, net
anneer die pe. it a hul e menin openbaar dat hulle 'n herhalin

',/

,n die ged gte aan een K.F.O. mo t ve y, terloop 0 t e merk dat
it'ni nodi i om b'T tn herhaling van tn prikkelwoord aan tn ander,
P.O. t dink nie.

Die gebr ke het on no tans nie ged ing om die eksperiment uit
t sluit nie. ie roto olle het waarde a 'n mens, hulle beatudeer
met 'n 00 oog vir die moontlike tekortkomin -e. Buitendien is daar

'n aantal protokolr ekse, w arin i afatompin van een bepaalde
erno d andoenin dui elik word. arby korn nog verder
in a. merkin da. di pp. verw a na gemoed ando ninge, t hu 1
in die lewe gehad het. n dat hulle onops tli die verloop daarvan
tot di ~yd van die eksperimcnt b s rj~e. 'n Antal dergelike be-
kr ing wat voorkom in di prot?kolle, 0 enbaar oorsake vir afstom.
ping, aarv n ander ek rimentele ege ens a b ve tiging dian.

Die verder oel van di eksperiment in verb nd met ona onder-
o k@'het dit egter hoofs klik van belang vir ons gemaali:. Dit wa
nl. om di ver killende oorte g oe saandoeninge onder die ppe.

I
e

aandag te bring, en om hulle te leer om die gemoeds ando ninge in-
tro pektief te her en. 1e ppe. het sodoende die nodi e oefenin
in intro verband met g ,oedsaandoenin'e g kry apart van
1e hoof ksperimente. Dit wa weneli om die pe. nie i~ oefe-
ning in verban m t die hOPfeksperiment te gee nie, omd<>t die in-
troe ekti verelae van di hele verloop v n di afstom ing prosp.s



in di geve-l1e sonoukeurig moant1!' moeB weese
Die feit, d tons in hierdie eksperiment met ereprodu e rde,

in teen telling met geprodu e rde, gemo d aandoening te doan het,
kan by di e vori g redes, waarom van di e ele perirnent ebrui gernaa
is, evoeg word. Dit i n1. 'n ondersk id mt in die 1e in aan-
merkin kom, 008 i ind lin van gamoadsaandoeninge in herinnerin e

n erv rin ng moedaaandoeninge aantoon.
,Af " i n van p.p. G., g e 0.1 die ppe. 0 navr e.g nan dat die

gamoedaaandoenin -a, t 0 ksperimenteel veroor aa~ ie, nie die
kenmerke van gedwangenheid of onnatuurlikheid vir hulle geh d het

.nie. Dit lyk ook d t .p. .~.die g mo dsaandoeriin'e ao be kou,
omdat hy ni die K.P.O. "erva "nie, do "net daaraa.n mo t dink.
Hy was b1ykb ar ni e b ewu daa.rvan d t herinn ingf1gemo d aando enin e
net 0 erk1ik soo ervaringsgemo .0 Raandoenin e is ni •

REEKS 2. AANBIEDING V ELK 'N'K.P.O. TOT DIE P.
SE BEW'USSYN LAAT KOM. Die opdraJ is 'ooraf aan die p.p.. e 'e om
reprodukeie v n inhoude in aan 1uitin aan di prikke1woord vry te
laat plaaavin , en dus om 0.0.. nie 'n gada
t onderdruk nie.

rigtin I wat ont taan,

Die p.l. atel aan ,p, die vraa: W tter moed aandoenin ..

WC~ ie vol~ nde oord b u? Daarna i die prikke i'i'oordviBueel

a 11 ., n 10estie an die ander ppe., aang bi d. Di prik-

kel'oor vir lk p.p. is sorgyuldi eur die .1. geki , en a

daaro bereken om dadelik die eda.gte aan 'n be a Ide.P.O., en ie
ge""L.o.rdegemoed andoening, te laat ont to. n. Party van die ge-

valle, at die 1erking van die afstompingafaktore die duidelik te



weerg e, moet by die behand ling van die reeultate uitgelaat word,

omda.t di K.P.O.'e, "at die sterkste gevoelsgekleur was en a.t cur

mid e1 van hierd-ie eksperimentele metode tot bewu yn gekoro het.

baiemaal ook intie e Bye V n diepe. se lew gere.k het.
Die kondiesie van die ie kon tant g hou, insover dit

gebeur daur die prikkel oorde alty in dieselfc'l volgorde aan die

pp . te ee. 'n Aantal prikkelwoorde is e>ter, eenm al elk, on-

re~lmatig t senin in~evo g, om te verhindcr at di ppe. later met

sekerheicl die vol a depri kel\-7oord au kan verwa". Die proto-

olle van di pro l{om nle in aanmerkln by ie behandeling nle.

Die lntro8 ektie e periods i vir ppe. B. en G. van 15 ekonde

tot on eveer 5 of 8 sekonde ingekort, omdat die gemoed aandoeninge

by hul e gou ant taan het. en hulle aandag gedurende die arige vun

di~ p rio erondgedwaal het. Die intro pektiewe ver lae kon ur
die verkortin, van die eriode meer volledig en vartroubaar word.

Die ekepe iment is onderhewi j aan. ver killende gebrek. (1)

Die introspe ~tieve periode is meeetal t,o:.amliklank. (2)

Dieselfde prikkel oord lei in erskillende gevalle nie elke kaer

tot di~ bepaald. -.P.O. nie. oelat ulke protokolreek .aardeloo

i vir die doel van die eke eriment. (3)
ie rikkelwoord lei om tot die herinnering van 'n bale ing ik-

kelde K.P.O., en verokillende gemoedsaandoeninge ontstaan in aan-

luiting aan die er killende be tan del van di bewu synsinhoud.

Die p.p.moet dan oor 'n ingewikkelde bewussyn to tand introapekeie

g e, en so 'n ver lag i natuurlik gebrekkig. A eker faktore by

'n h rhaling van die K.P.O. afweeig ie, en die g moe saando nin



6.

ook 1akk r ont taan, dan is dit veral in di tie e v n eval ge.
v a.rlik om te be luit dat i faktore afEl ompingsfaktor is in over
In men bewus i van die ongun tige kondiesie, aaronder intros.
pek ie uitgeoefen is. Die gevaar kan gedeeltelik be tr word deur
,Ip paging an t wend om i vraag te b ant oord, of di emoed -
aandoening in ander gevall ooit teenwoordig, of terk, is in aan-
luiting aan die b WUSB n van die K.P.O., as di~ faktor ( ) afweaig
i e. ( 4)

Party ppe. kan vol ,en hulle eie opvatting di re rodukai nie vr
sy an laat aan nie, en ~ elke keer In K.P.O. in aan luiting
aan di nrik elwoorde. Dit gebeur ook by herhalinge van In prik.
kelwoord wa.nneer hull hul aandag eer 0 setlik op die bepaalde
K.P.O. ve tig. •Die gevaar be taan dat In p.p., wat nie on etend
omtrent die doel van die eksperiment is nie, on illekeuri minder
en minder op di K.P.O. konsentreer. Hulle kan Bodoende op In

gedwonge w s af tomping, of sk n'afatomping, te'jeegbring, ond,er dat
hulle dLt oplet, en dUB: Bonder: dat die introB ktiewe verslag' dit
openba.ar.

Sodr 'n men, e ter, m t di~ f ite rekening r~u, word di re-
ultate van hierdie eksperiment ,van b Ian. Daar is nl. protokol-

reek a, aar ana he 1 duidelik met een bepaalde K.P.O. dwar deur
te doen het, en aar di f tamping bai duidelik kan waargen .em
word. Dan is daar protokolle, b.v. van p.p. B., waar 'n men op
grand van di prikkelwoord in aanraking kom met tn &fotmpinga rOBe J

wat gelyktydig met die pro ,v in die p.. e d likee 1mel vind.



j

Dib k P ri ent maak Bodoende gevalle uit di lawe toeganklik vir
sorgvuldige aarnerning, omdat di p.p. in 0 'n ek perimentele pe-
riode v n die bepaalde itua ie b rus word soo dit op die t~dBtip
y gemoedslewe be nvloed. Di protokolle is dan 'n weerga evan
di ver killende f e van so 'n gemoed aandoening, at be ig is
am af teat amp.

On neem ook in die geva_ Van hierdie eksperiment, Bowel as
van 1, herinnering gemoedsaandoeninge onder min of meer ek p.rimen-
tele konrliesies wanr.

R",EKS VOO ,L" IS VAN GRAPPlES. Dit i 'n bekende feit d t
'n gra. , wat, a.s 'n men" dit vir die eer te kcer hoar, duidelike
laglu n .enot verwek. uiteindelik geen la~ us me r ,e- nie, as

r

dit oar en oar vertel word. Dib fstompingapro e kan eka erimen-
teel bewerk word eur grappie herhaaldelik voor te lees.-.J?le If.p.it met toe o~ tar 1 die p.l. 'n grap ie voorleeD,
met over moontlik dieselfde stembui-ing as tevora, as dit 'n her-
.halingsgeval is. Dit t d van voor ee' word met 'n tophorlQsie
g me t; die ppe. word 3 tot 5 eekondes na die voorleea om intros-
peksie ,evra.

Die grappies was van 'n middelmatig gehalte en het "gemo do-
aandoeninge van gemidd lde inten iteit veroorsaak. 'n Paar heel-
ternal:minderwaardige grappe i ingevoeg om by die pee di imp'-
tieke okaamte vir p.l. e ontwil te ver~ek, wat ook in die daelik e
1 ewe b ekend i- •





met ode herhaal elik moet to.g pa word;
(2) waar iemand dieselfde probleem oor en oor kry, 60-

d t hy h rhaaldelik die 0 10 sing moet ber ike 'n Verand ering in
ie kondieeies vind in albei gevalle plaao, maar veral in die laaa.
genoemde tiepe van geval, omdat die inhoud van die probleem, en die

rntwoor daaro , bekend ra" "op grond van herinnering tot bev/u yn
kom.

Afetomping van die gemoed.aandoeninge in verb nd met die oplos-
sin van probleme kn m t behulp van eenvoudige kinderraai els on.
dersoek word. Die kinderraaisels, wat ebrui is, was almal onge.
veer ~ moeilik, en onbekend vir die ppe. Di e ti epe van geval,
waar die aar van die oplo singsmetode kon tant bly hoewel die in-

houd. van die robl eem vari eer, word v rkry a di v erskill ende ge-
valle, waar 'h raai el vir die eerate keer gegee i , vergel k word.
Die twede t'i evan geval, wanr dieselfde probleem herhaal word,
word verkry as di verskillende herhalings van elke raai el verge.
lyk word.

Die p.p. it met to o.
~r.r.

Na di e p. l.A aangespo or het om hom
in t span, en veral in sy introspeksie te let op oie finale gemoed
aandoening, d.w •• di gemoed nando ning wat in aansluiting aan die
d.ie 0 108sin ontstaan, word ie raalsel voor elees. Di e p.p • moat
.die antwoord gee sodra hy gereed i , of mag met sy introspe ti ewe
ver la begin as hy nie 'n oplo ing kan kry nie en moedeloos word.

Die oplosoing van die .p. word deur die p.l. met nadruk a
"reg' of verkeerd" beoordeel. In part gevalle is, na So 'n ver-



ke rd uit ls. , di e korrekt antwoord aan die p s. meege eel, Vi t

hulle dan by volg nde herhalinga weer moe bereik, en in ander -ev"-

1e i dit nagelaat I Bodat die pp • herha,r ' del ik mi luk het.

ni'e ramo dB an oeninge, w t d ur hi rdie ek perim nt gewek i ,
as baie d~i e1ik en sterk. Hiertoe het die feit b ged a dat die

raais 1 di Pp. interesseer het, n hulle ins anning afgedwing

het. 1 introspekti we verslae wa an ook bai nutt~. vir die

onder aeking van .ie af tompingsversk n e1, al'kon die p.l. ni die

ele perimente1e kon iesie~ resies ao beheer soos 'n uiw r eka eri.

ment i ni. T.gel kert'd het di introapektie e v r lag baiernaal

nie informa ie 0plb 1 ngri e unte ge e ni • Dit was gedeelteli

te w e a ni e lange duur van part introspekti ewe p riodes en an

die inge k elde be\Vuaeyn.,toestan e.

ie 'emoedsaandoeninge ant. taan in hoof aak in aan luiting aan

die b reik van die oplossing, en i funksie emoed aandoeninge, maar

in party gevalle ontata ook inhoud gemo..dsa.a,.ndoeninge, .00 b .v.

in die evalle aar die oplos'in 8 ~ op die p.p. 'n komiese indruk

maak.

Die p. bereik nie die korrekt aploBsing onmiddellik wanneer

die raai el herhaal ord nie. Die taak om die raaieel op te

los word 1 gs eleid 1ik makliker. Die oplossings word in arty

herhaling gevalle bereik deurdat die pe. V1eer ie probleem oplos,

en~word in ander gev 11e op rond van herinnering bereik. Di e ge.•

moe saandoeninge is in albei tiepe van geval funk iegemoed aandoe-

ninge.



Di~ eka ~ im nt skep op In eenvoudige manier die toestand ,
waarin gemoedea do ninge heeldag in die lewe ontsta en die ge-
gewen is di el nie n t bruikbaar nie, dog self belangrik.

RE ~ S 5. ' N EKSPERIMENT VIR DI PRODUKSIE VAN G rOEDSAANDOE-:

lUNGE IN SLUrrING AAN TAKE ME SINLOSE TERlAAL. Gemoed aan-
doeninge ontstaan in die 1 W , a.a., in aanaluiting aan di uitvoe-
ring van take. D rgelike evalle i as volg eksperimenteel bewerk-
stellig. eure (of inlose lettergrepe) is, in ver killende vol -
orde en kombinaaies, in vinnige 0 eenvolging aan die p.p. etoonf

en h moes dan 'n geg we taak in verband daarmee uitvoer. Die take
was in hoofsaak reaksie-take. Di inten iteit van die gemoed aan-

gendste vir one doel w die kontakklok vol ens Bow itch-Balzar. Die
linger daarvan moes egter verkort word. Die stroam van In fisiolo-



giese induytorium is as strafmiddel gebruik.
Die kontakklok io in In aparte kamer geplaaa, en die p.l. en

p.p. is deur In afskorting van mekaar eakei. Net die Ranschburg
en een reakeie-aleutel hat ge oonlik aan die •• se kant van die
alskorting gestaan. (Die ander reaksi e- 01eut e1 het' die p .1. ge-
bruik om die eka eriment mee te kontroleer.) leen in die geval
van kyf D. wa die re sie- 1eute1, wat aan die induktorium verbon e
as, ook aan die p.p. se kant van die fs orting. Di e p.l. kon

deur I n opening in 61 e afskorting die Ranschburg-apparaat 61en om
die p.p. e reaksie te beoordcel.

Kc e uur
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o.------! 61eu tel

~o,
/ ~
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Die algemen looE van di eksperiment •
sk,r vir die eksp iment in die apparaat.

Die p.l. plaae die
.J.I~ie p.p. word dan ge-

waar ku om BY vinger 'n bietjie llokant die knoppie van die reaksie-
leutel thou in die gevalle, waar hy ver Tag word am te reageer.
Daarna lees die p.l. die taak voor, wat hy herhaal, as di • • di t

verlang. Di Induktorium word altyd in werking gestel, voor die
p.l. di sk r laat omspring, b ha1we in d~ buitengewone gevalle wa~
die afwesigheid van die geluid van di Induktorium juis as 'n spesiall
vari asi evan di e eksperiment e1e kondi e ies in evoer word. Die doel
van di maatre~l is om die eks erimentele.kondie iea in die gewone
geva11e 0 gelykmatig moontlik te.,hou, wa.t nie die geval sal \'leesas
die ge1uid in party geval1e teenwoordiv, en in ander afwesig,:is nie.
Die p.p. word vermaan am gedurig goed te let op die k1eure, rlatin
di opening van die R nschburg-apparaat verskyn~.

As al1es ger ed is, 1aat die p.1. die skyf om pring deur kontak
met sy reakaie-sleutel te maak. As die p.p. op grond van sy taak
reageer het, deur sy reaksie-s1eute1 af te druk, beoordeel die
di reak° ie hardop as I'Reg" 0 f "Verkeerd", en di n di atraf to e
vol ens die ei e van die bepaalde proef. Daarna word onmiddellik
introspek ie afgene m. Die introspektiewe peri ode duur, op grond
van die inrigting van die sk~{e, nie langer a 5 ekondes nie, en
meeetal karter, beha1we by skyf B. waar die introapektiewe periode
15 sekondes duur.

BESKR ING VAN DIE SK WE. Die gewone prikke1kaart vir die
Ranschbur -a paraat is gebruik, en 'n strook is in die middel van



elke afdeling vol gens 'n bepaalde volgorde van kleure geverf. Net
'n strook in die mi del van elke afdeling is gev rf, en ni die hele
af eling nie, om te verhinder dat In p.p. die vol ende kleur kan sien(
voor dit ver kyn.

Die ppe. is eover ae moontlik onkundig gehou van die doel v:at.l~

elke skyf.

Sky f • Di volgorde van die kleure op hierdie kyf i vol.
gene die kolomme, wat na onder moet gelees word.

wa.rt.drie swart kolle daar. vermilioen.

wart.
per •
donkergro n.

wit, met drie groen kolle
drop.

pers.
rooi, drie
groen kolle.
geel.
swart.
blou.
vermi li 0 en.
groen, vyf
wart kolle.
gel.
blo'il.
vermilioen,
drie groen
koll e.
ro oi.

art

ge 1.
groen.
gro n,
BW rt.
pere.
bruin.
donkergroen.
v rmilioen.

blou.

- ••-- daarop.

geel,
bruin, met

Ope
groen, met
blou.
rool.
gel.
gro n, met die woord A3 kolle

da. rope

geel.
blou.
groen, met :3.
vermilioen.
blou.
rooi,
groen, met _ •
ge 1, m t dri
donker gro n.

• • :3 daarop.

• • - • daarop.
groen kolle.

geel, drie grp n
koll •

rooi.
groen, •• _ • _.
pers.
donkergroen, drie

art koll •
geel.
bruin.
blou.
wi t, dri gro en

kolle.

BW rt.

groen, dri
sw rt etrepe.
e 1.

blou,
groen. drie

w rt kolle,'pers.
wart.

groen, _ •••_.•
pers.

Die volgende opdrag is voor elke proef met skyf A. aan die p.p. gegee:
~u rna t reageer sodra liggroen met drie kolle verskyn. Hou die re.



ak ie-sleutel af tot u am introspeksie gevra word. U sal geat-raf
word as u verkeerd reageer."

~ie p.p. moes sy'reaksie-sleutel afhou om die p.l. die gele nt-
heid te ver.kaf om die stroom te break, daar di verder be~eging van
die skyf andere die p.p. e aanda' aftrek, en daar dit wenslik is dat
die .:p•• na sy reaksie, die resultaat van die reaksie duidelik
voor hom al sien.

Di e doel van die pro ewe met hi erdi e skyf waF; am (11 e p,p. her-
haaldelik korrek te _aat reageer, ond er kondi esi 65 wat hom onder
die indruk bring dat y korrekte reaksie 'n goeie preatasie is.
Di indruk is bewerkstelli deur die moontlike aanleidings tot foute,
wat in die skyf ingevoer io. Hi erdi e "skynreaksi epl ekke I' iB egter
so gemaak dat die p.p. hulle maklik as aodanig kan opmerk. Die
indruk dat hulle "valle" is, wat hy vermy, en dat suksesvolle reakaie
by die een \Terklike reaksieplek goed is, ontstaan dan waar die skyf
vinnig om pring. 'n Baie uitgesproke tevredenheid het eers by die
ppe. by die korrekte reaksies ontstaan. Di~ gemoedsaandoening het
afgestomp toe die taak 'n aantal kere herhaal word.

Sky f B. Die volgorde van die kleure op hierdie skyf i as
volg:

bruin.
geel.
blou.
blou-rooi-groen(gelyke

del e) •
bruin.
swart.
groen.
p era.
geel.
blou.
blou-rooi-groen.

donk rgroen.
bl ou.
perG.
'bruin.
groen.
rooi.
geel.
blou.
blou-rooi-groen.
donkergroen.
erB.

bruin.
eel.

blou.
blou-rooi.

gro en.•
blou.
geel.
bruin.
pers.
swart.
geel.
blou.



pers.
r 001.
bruin.
RWllrt.
, el.
bl bu.
blou-rooi-groen.
geel.
rooi.

geel.
rooi.
bruin.
geel.
blou.
blou-ro oi- groen.
wart.

donkergroen.
groen.

6s.

blou-rooi-gro en.
gro n.
per fl.
donker groen.
bruin.
geel.
blou.

X blo~-vermilioen_
gra en.

pera.

Die volgende opdrag is voor elke proef mat skyf B. aan die p.p. ge.
gee: ltD word verwagom elke keer te reageer as die kombil)~sie
blo~~rooi-groen verakyn. Die kombinasie word voorafgegaan deur 'n
seel gevolg deur 'n~. Dit sal verkeerd wees om op die kombina-
a1 blou-vermilioen_groen te rengeer.
reageer. '

Probeer om elke keer reg te

Die a . andighed i bai gunstig vir die p,p, om die eerete
keer in die val, nl. blou-vermilioen_groen wat na geel en ~ ver-
skyn, gevang te word. Blou-rooi-groem" verskyn nl. eers sew maal
na geel en blou, en die p.p. moet elke keer daarop reageer. Die
tenden ontwikkel dan by die p.p. om op di kombinasies te reageer-
o.a. ook op die val. Die feit datgeel en blou die val voorafgaan
~erk m e tot die foutiewe reaksie, ant hoewel di p.p. weet dat
hulle die val voorafgaan, tog is hulle vir hom b uitstek die aar-
~wingskleure vir die regte kombinasie, omdat hulle al die gevalle
van die l'egte kombinasiefl voorafgaan. Geel aIleen verskyn op ver_
skill ende plekke in di e skyf am di anndag Baver moontlik konstan.t
op die skyf thou.

Die intros ektiewe verslag word na elke reak ie afgeneem, Bodat
ons verslae kry van t ee tiepes van geval,aarby gemoedsaandoeninge



ontstaan; nl.:die korrekte reaksies by die kombinasie blou-rooi-groer
gepaar1bet tevredenhei; en die foutiewe reaksie by di val, gepaar~
met teleur telling. l~stomping kan by altwee tiepee van gaval na-
gegaan word deur herhal ing van di e ta.ak.

Die p.l. verander die posiesie van die sk:f nD. die va.l vernkyn
het, sodat die p,p. nooit weet hoeveel "evalle an die regte kombina-
sie voor die val voorkorn nie. 80ms laat die p.p. b.v. die val 'n
paar maal agtermekaar volg. Die kondiesies vir die 79.1 wor 01' die
mani I' gunEtig gehou.

onmoontlik voorkom.

Die gemoedsaan.oenine, wat in aanmerkin kom,

P.p. A. W9.S 'n ui tsond,'ring en het deurgaans
korrek reageer. S' protokolle was egter van oelang omdat die tri-
omf, wat hy eel'Sby 'n ontsnap van die val gevoel het, later nie meer
ontstaan he~ nie.

P.p. H. het in aansluiting aan foutiewe reaksies by die val geen
t leur telling ervaar nie dog meeetal nspyt en broun, en skaamte in '
paar gevalle waar die gedag~e aan die str~f oorheers het oar di8 bewu~
6yn van 'n foutiewe reaksie.

'n Varia ie is ingevoer deur aan p.p. B mee te deal dat hy geen
atraf b 'n foutiewe reaksie by die val sou kry nie, omdat sulke mis-



lukkings aelf In groot genoeg atraf is.
n t 0 sterk a in die ander gevalle.

Die teleurstelling was ~

Sky f C. "Geel, rooi, en per It volg mekaar op in hierdie
volgord op sewe plekke in die kyf. Die orige afdelings op die
sk f is met ander kleure everf. Hier en daar is "geel", of "geel
met rooi daarna" ingevoeg om die aandag van die p.p. re 1mati£s op
die k f t hau.

Di opdrag wa: ItU hoef~ikS te reagear nie, maar moet goed op
die kl ure let. Dri kleure volg mek ar in party lekke op, nl.
gel, l;'Qoien dan pers. U sal 0 gevoelige wyse ge traf ord as
elke k er ae ers ver kyn."

Die doel met hierdie skyf ae am vrees of ange t produseer.
Daarom is die elektriese stroom ver terk. Die skyf drs. i betreklik
etadig, hoewel nie t tadig nie, sodat die toeetand n die erete
waarskuwin ekleur verskyn, tot die toediening van die atraf, gunatig
is vir vree am t ontstaan. In P ar voorproewe is gemaak, ~onder
dat die p.p. moe intro pekaie ee, am die nodige verwagting van die

traf b die ver kyning van die kleur by hom te ontwikkel, owel
IJd- ~.-4I: .....A.a.-r ~ ~.-J: ~ ~

as am hom die pynlikheid van die atraf te laat ervaar. ADi ppe.

moes onmiddellik na die etraf begin met die intro pektiew v r lag,
da r die verligting, wat anders, na die otr f verby is, intree,
goeie introspekeie oar die voorgaande vreee belemmer.

Verligting kan met dieselfde tiepe ' an proef bewerk tellig
word deur na 'n aar gevalle met pynlike strawwe In ligte traf toe
te di n. Die p.p. word eers 'n panr sekonde na die traf om in-
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troapeksie gevra, rlodat die verligting duidelik kan word.
Sky f D. Di kombinasies n era-swart_bruin" volg sea

m al op 'n "blou-groen kombinaaie, wat deur "rooi" voorafgegaan
word.

kl eUi-"e.

Eenmnal, egter, volg "swart. er ."bruin" op di
Die Orige~ met ander kleure g verf.

waarskuwi nge•.
Twee rniddels

is gebruik 0 die ppe. e aandag konstant op die skyf te hou, nl.
die invoeg van rnoi" in 'n panr plekke onder dat die kombinasies
volg, en die onre lmatige f tand tu sen ie 'per-ewart.bruin" korn-

binasies.
Die volgende opdr~g i vbor die pro we met s yf D. voorgelees:

"U moet rengeer odra di kombinasie pers. wart.bruin versk n. Dit
word altyd. deur !.2.2i, gevolg deur blou- "roen voorafgegaan. U mag
~ reageer 0 die een plek waar s.art-pers.bruin verskyn nie."

Die doel met di skyf was am die pp • elke keer in die val te
vang 0 grand van die ge .stesstelling am te rengeer, wat veroor aak
is deur die herhaaldelik korrekte reakaie by die korrekte kombina ie,
en deur die teen oordigheld van die waarakuwing kleure, wat vir
hulle k nmerkend was van die korrekte reak~ieplek. ('n !ens kan
weliswaar verwag dat 'n skielike versk ning gunsti sal wees vir 'n
foutiewe reak ie by die val, Bodat dit beter sou weee om die korrekte
en verkeerde ko binaeies sonder waarskuwingskleure te laat verskyn.
Di waar kuwingokleure bewerk tellig egter goeie inspanning by die
eerete pro ewe met die skyf, en het dus die voordeel. Buitendien
het die afwesigheid van die waarskuwingskleure die nadeel dat onge-
wenete foute, BOO laat reak ies n geen reaksie by die korrekte

~
/',kombina ie, baie maklik ontstaan.)



Die m anieee middel am die p.p. elke keer in die val te vang.
008 in verband met skyf B. beskr '!e (bl. 66 ). i ook in hi erdie
geval aangewend.

'n V rder beginsel is in verband met hierdie kyf ingevoer.
Die .1. het nie die p.p. vir laa genoemde se foute gestraf nie,
maar in plaas daarvan moee die p.p. die p.l. traf. wa~r hy(die P.P.)
tn fout begaa.n het. Di duidelike"jammerte , of"medelye" , at die

-/--~p.p. eers g oel",vir die p.l. wet 0 onskuldig moes ly, het by
herhalinge van die proef afgeetomp. Die p.p. D. het egter eers by
die proef ui tgesproke "skaamt en verleentheid n in plaas van "m de-t
lye" gevoel. ,"erdie gemoed aandoeninge het by die p e. nog sterk
ont~taan volgen hulle mededeling, na hulle b die eer te paar
proewe die doel van die v""ria5ie om;dek het, en hulle teen die wer-
king daarvan probeer vereet het.

Di e "t evredenheid!1 by die gewone korrekte reaksi e, en di e
"triom '1 by die 4nten p aan die val was aanvanklik in hierdie proef
beeonder terk, een die ho~r eise as tevore wat die ppe. hulle elf
g atel het, om t e v y om die p.l. te atraf vir hulle eie foute.

Sky f E. Daar is vier gevalle waar "geel" en "blou" mekaar
volg,' en vier gevalle waar "rooi' en "groen" mekaar volg; .in twas
gevalle van elk groep vsrskyn die een kleur van 'n paar eerate. en
in die nder twee gevalle versk n die ander kleur eer tee Dan is
daar gevalle waar geel en blou, m t 'n ander kleur tussenin, mekaar
opvo1g. Net 0 volg rool, 'n ander kleur, n groen mekaar soms Ope

'n Verder varia i , wat in die okyf ingevoer i , is dat gel en rooi



of groen, en blou n rooi of groen, mekaar Borns 0 volg. Eindelik

c.

Diear ige af-

i 8 d ar g vall evan die opvol ging van aT Van kl eure" at In mate
va.n Boortgelykheid toen met di pare "geel en blou" en rooi en gro n,
800 b.v. ve ,iIioen en danker groen, geel en pers.
deling van die 13k f i net a.n.er kleure gever!.

Die volgende taak is aan die p.p. opgedra~: Reageer waar In
kleur onmiddellik vearaf egaan is deur kompl~antere kleur. II

J\

Di p.p. word deur die verskillende variasie in die skyf ver-
plig am op die skyf te let en op sy taak te konsentreer. Die doel
van die proof is dat hy moet reg reageer. Die atTaf word pynlik
gemaak en In voaromakie daarvan aan die p.p. gegee. Die p.p. is dan
by In rete reakaie blV dat hy die otraf ontgaan. Die gemoedsaan-
doening, wat ontstaan, is eerder tlblydokap" aa "tevredenheid".

Na die p.p. In paar rnaal die atraf ontgaan het, word hy by In
korrekte reaksie, d.w.s onbillik, gestraf. "Toorn" het met groat
ro Imatigheid "by die ppe. 'ontstaan, elfa by herhalinge, na d.ie ppe.
die doel van die skyf ontdek het. Die toorn het egter oak afga tamp
na In aantal herhalings van die aanleidende oorsaa.k.
tiepe van geval met die 'ergernia" by skyf H.)

(Vgl. hi rdie

Daar is vyf gevalle van roen met drie kolle en
twee etrepiee, en cen geval van groen met twee kolle en drie strepies,
wat almal deur In blou twae afdeling vantevore op die skyf voorafge-
gaan word. Die ander afdelinge van die skyf is met verskillende
kleure geverf.

Die opdrag aan die p.p. was: "Reageer op groen met drie kolle en



t trepies. Dit ord deur In b10u twee afde1ings vantevore op

die kyf voorafgegaan. U sal gestraf word as u In fout maak.

Die ppe. word re 1matig in verband met hierdi e skyf in di v 1

ge ang. l10ewel dit as heel eenvoudig voorkom om die taak korrek uit

t voer. (Dierne gani e a midde1s om di p.p. in die val te van

ord weer a ngewend .008 b kr, e by skyf B.) 81 gs In 1igte etra!

word by die fout~ toegedien sodat <lit nie vree by di p.p. laat Ollt.

staan ni e. °e feit dat hy 'n fout begaan hat Hom agt r d ur die

atraf met meer nadruk tot b eVlUssynas di e gev 1 sou ewee het a.s

daar geen atraf 1 8 nie.

~'Skaamte ontstaan by hierdia proewe om at dit 0 maklik vir die

p.p. voorkom om die val te vermy. maar hy tog.'daarin gevang word.

Di bewuBsyn v n eie legtheid kom sterk tot andag; en die ligte

atraf J behal!e dat elit sorg dat hy goed bewua word van sy fout. cIre

verder tot die sterkte van sy skaamtegevoel by. omdat dit ook die

indruk verwek dat die p.l. bewua is dat die o.p. sal gevang word.

jammer vir horn vo 1, en hom du nie te pynlik wil straf nie.

T vredenheid ontstaan, oos by die andersk 1 , by di korrek.

te reaksies op ie korrekt reakaie ekke.

Sky f G. Die skyf is saamgestel op dieselfde beginse1a as
~

Skyf A. met die doel dat die p.p. reg sal reageer. "Tevredenheid". f..

en "blydskap" is met korrekte reaksies verwek.

foutiewe reaksies ant taan.

Skaamte het by

Sky f H. Di~ skyf is oak op dieselfde beginsel as skyf

A. eaamg ete1 sodat die p.p. korrek kan reageer as hy hom daarop

to e1e. Hy word dan by korrekte reak ies onbillik ge traf.
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Die onbillike traf is nie erg pynlik nie, ?og net pynlik genoeg om
hinderlik te weese "Ergernie" het baie re lrnatig by ons ppe. ont-
staan pmdat di ppe. geweet het dat hulle hul instrukaies uitvoer, en
tog lasti geval word. Buitendien het hulle geweet oat 'n pynlike
straf met 'n fout gepaar g gaan het, ten",y die p.l. genadig was,
~oos in sk~f F.i hulle het hulle dan in hierdie geval ge!rg omdat
hulle nie net onbillik gepynig is nie, maar dit nog boonop aa 'n
~ van die p.l. moe heskou dat die onbillike atraf lig was.

Sky f I. Eenlettergrepige sinlose wOorde is in hierdie
geval i.p.v. kleure gebruik. Een keer kom LIF. na F1Pi LON na NOSi
LAL naLAL. Die twede lettergreep van elke paar is nl. 'n rymwoord
van die omdraaiing van die lettergreep wat eerate verakyn. FIP,
NOS, en LAL korn verder op nog 'n plek op die skyf voor sonder dat

hulle deur die ander _id van die paar gevolg word. Di e doel bi rvan
is om di aandag van die p.p. op die skyf te hou, en om kynb r
moeilikhede in die kyf in te voer. ie orig afdelings van die
skyf word met ander Binlo e lettergrepe ingevul.

. eDi e opdrag aan die ppe. wa om te reagfler sodra LIF na FIP,
LON ria NOS" en LAL na LAL verakyn het. 'Dit i hull e verder, as
'n hulpmiddel tot di uitvoering van hulle taak, voorgehou dat die
twede lettergreep slegs in die geval van hierdie pare 'n rymwoord
ia van die omdraaiing van die voorgaande lettergreep.

Die do 1 as om die ppe. op ao 'n manier korrek te laat re-
-, r. dat dit vir hulle as 'n preetasie sou voorkom.

"Teleuratelling", tevredenheid" en lfergernis" is bei'ferkstelli~
soos in die beskr ing van die vorige ak e uiteengesit.
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ver envoudig waes en tegelykertyd natuurlik.bl~.
Di e v oigende feite staaf di e b eweri ng de.t hi erelie eke perim ent

aan bogenoemde eie grotendeele voldoen. Di e eksperim ent was bai e
aukeesvol om verskillende Goorte gemoedsaandoeninge in die laborato_
rium by P €. te verwek, selfs, volgens die getuienis van di pe.,
wann r hulle die doel van die proef ontdek he~ en hull teen die wer-
king probeer verset het. Die ard van .die gemoedsaandoeili'ng het af-
gehang van die variasie van kondiesies, wat onder die p.l.• se beheer
wa , sao die te,ak, die ameatel van d.le skyf, die manipulasie van
die val, en die .aniere aarop di etraf toegepas kon word. ~ie
gemoed aan oenin e wa heeltemal natuurlik, volgen die getuienis
van die ppe •• al was eliebewussynsinhoude, in aansluiting waaraan die
gemoedsaandoenin e ont taan het, betreklik eenvoudig. Die reproduk~
sie van allerhande intellektuele inhoude, is verhinder deur die ge-
bruik van sinlose materiaal, waardeur die bewussynstoestand. aanmerk-
lik vereen~oudig is. Buitendien kon die p.l. ook die bewussyn pro-
sess , wat m t die gemoedsaandoenin e gepa.a~a.an, in tn groot mate
beheers deur die oordeelkundige gebruik van die sinlose materiaal,
en deur middel van die taak en die straf. tn Belangrike algemene
voordeel van die eksperiment was die kort duur van die introspektiere
periode, wat gun ~~g was vir vertroubare introspektiewe ver la •

Die eksperiment het e ter, apart van die so-ewe genoemde alge~
mene voord le a tn sielkundig eksperiment, ook spesiale voordele
vir die ondersoeking van die afstom ingsprose gehad. (1) Di e hele
verloop van elke g roduseerde gemoedsaandoening is in die protokolle

';, '..... ,
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beskrywe, en d ar was nie 1ev ar vir die inmen"in van invIoede uit

die daeliks lewe nie. (Vgl. b.v. hiermee die gevaar in reekae 3

en 4., nl. dat die p e. Bornsbuiten die laboratorium aan die inhoud

van grappi , of die oplo ~inga van die raaiBel~, dink. Daardeur

kon invloede hulle op die af tompings rose laat geld, onder dat

hulle in di protokolle vermeld word, n dus onder d t rekening
daarmee gehou word in die b handeling van die protokolle.) (2)

Di k periment i 0 ingerig dat n teen soort gemoedsaandoening

on er seker bekende omstandighede ont taan. Die .p. hoef dUB ni

tn ingewikkelde gemoed toestand te ontleed nie, en kan met baie me~

noukeurig id die verekil in die intensiteit van die betrokke 6-

moeds nd 'ening in verskillende gevalle aan ee, as wanneer die teen.
waordigheid van ander,gedurig vari rend, gemoedsaandoeninge y

oordeel oor die bepaalde gemoed andoening befnvloed. ( )

Di e kondi esi eo, laaronder die gemoed oaarJdoenin-e ont6te.an het, kon
willekeuri varieer word am te teeta watter van di kondiesies van

bel n is vir die voortbesta.an van die gemoedsaandoening en cJu af-

atompingefaktore aantoon. Daarna ken die werking van ulke f k~ore
noukeurig nagegaan word. (4)

Beida funksie- en inhoudag moeds ndoeninge is in die ek periment

geproduseer. Eersgenoemde ontstaan b.v. in a.analuiting aan die

suk~,esvollc of mislukte reaksi8; en laaagenoemde b.v. in aansluitini
a n die antisi asie van traf (.k f C), of b, die bewlls yn van on-
bill ike t ra.f. (5)

Die belangstelling van die p.p., y wens am reg te reageer, en s
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aandag aan die K.P.O., b.v. 'n korrekta reaksie waarmee hy te-
vr de i , is almal deur di oksperiment be erkstellig en was be-
langrik vir die behandel in,' von afstomping.

Take en sk kan 0 baie ander maniero volgen - die elide"
onderliggende idee opgeatel word. Ander varia ie kan ook in-
gevoer ord, 00 b.v. kompetiasie tu Hen p • om eerate te reageer.
"Jalo ieft en trots k n on er eksperime~ele kondiesies op die
basis v n die so-ewe voorgestelde variasie bewerkstellig word,
veral as die str fidee n di e oIDstandighede van so .,n pro af aan-
gepas ord. Dit wa vir ons do 1 uit prakties 00 egings nodi
om on by die taak te be aal om oeie gevalle van die verloop
van 'n pa r tiepie e gemoedsaandoeninge te kry. Dit het nl.
uit ons ander gege ens gebl k dat dieselfde soort faktore in hoof-

aaak die afstomping van die verskillende g moed andoeninge veroo~-
aaak. Daarom het on ons nie op 'n verder orrtwikkelin van die
ekeperiment to gele nie. Die ek periment besit e~ er groat ont.
wikkelingsmoontlikhede, veral vir gevalle waar dit nie nodig is om
die kondie ies vir bepaalde gerno dsaandoeninge herhaaldelik by een
p.p. konstant t produ eer nie. Die kanse vir di ukaee van die'
verskillen e variasies is immer baie grater anneer die
w tend i as anneer hulle die doel van elke proef ken •.!>

e. on.
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HOOFCTUK V. B:l:!.mSSYH v AI\[ DIE K.P. O. El~ AFSTOMPING.

Aandag verakynsel korn in aanmerking by die behandeling van
elke gevo.l van afBtomping, en rekening moet met ditlverskynsele gem l

word, wanneer die werking va.n di e ve;rskiIIende afstompingsfaktore

nagegaan word. One wil hier aantoon dat afstomping o.a. SomA

veroorsaak word deur verskille in die manier waarop die K.P.O. op
verskillende tye in die b~roasyn is, en BOIDS aeur verskiIIe in die
ometandigher'!ewaaronder dit in die berus yn is. Ieman::l kan b. v.

vaag bewus wees van In K.P.G., of Iaasgenoemde kan op die voorgrond
van sy aandag wees; en In K.P.O. kan b.v. aIleen, of saam met
ander inhoude, in di e bewua yn weese

Ons gebruik die term "vermindering van die aandag" slegs in
die sin van 'n vermind ering in bewussynsgraad, en ni e vi r verdwy-
ning uit elie bewuBsyn nie. As In gemoedeaandoening verswak of ve~
dwyn, waar daar 'n vermindering van die bewussynsgraad van di e ..p.o

is, dan is dit In geval van afstomping, volgens ons terminologie.
Ditis daarent een 'n geval van skynaf tompi ng, v 01gens ons de-

fini sie van di~ term, Wanneer die K.P.O. nie tot bewussyn korn nie,
..en die gemoedsaandoening nie ontstaan nie. Die verski1 tUBsen af-
stomping en skynafstomping kan in sover as In graadverskil aangesien
ord, ae In K.P.O. in baie geva11e na die agtergrond van die bewus-
syn geskuif word, voor dit uit die bffivuesynverdwyn. Eintlik is
die verskil tussen afstomping en skynafstomping eg r meer as tn

blot graadverskil, wat ont taan op krond van 'n grdadverskil in die



beWUSS~1 van die K.P.O. Die faktor wat hier van belang is, d.'ll.S.

be\Vuss~ v n die K.P.O., is nl. in die een gevsl teenwoordig, n in
die anoer gavel nie. Dit is direkte teenstellings, en 8oortver~kil-
1e besta,an. Graadverskille oestaan net binne di een klas van gevall
nl. waar die K.~.O. tot be uaeyn kame Die laagste graad van bewus-
yn van die K.~.C. mag weI die naa te aan die gsvalle gran, aar

daar ge n bew~s8yn van die K.~.O. is nie, maar gevalle waar daar 'n
lae graad van bewussy~ van die K.P.O. is verskil nie net in graad
va.n geval.le waar die K.P.O. glad Jie tot bewussyn korn nis.

VERMINDERIUG IN DIE Ir.d:LDEP..HEIDWAARMEEDIE ILP.'). Dr DIE
BEvmSSYN IS. Di e hel derhei d, waarmee i ema.nd van "It n K.F. o. b ewus
i , hang af van die mate van aandag wat aan die K.P.O. gagee word.
Nou kan 'n gemoe dsaandoening sterk ant taan, wanneer die b etrokke
K.P.O. op die voorgrond van die aanclag i"". , n 0 0 r s a a k
v i r d i e g e m 0 e d s a a n d 0 e n i n g o m a f t e
6 t 0 m p i s d a n t e e n wo 0 r d i g w a n n e e r d ie
K. P. O. 1 t e 'r v a e r i n d i e b e w u a a y n i s.

Die.p.p. D. (I. '"r. 1-3'. "Tooiml') 1) het die eerate keer toe die
prikkelwoord gegee is aan 'n kaffer gedink, '\Vatmoeilikheid op BY
ouers Be plaaa veroorsaak het. 'n Taarnlike sterk toorn het ~ntstaan,
Hy het opge1et dat h:'t panningiH~n8a"ieB van 8y ka.kebene gekry het,
dat daar In benoude gevoel om 8y bars was, en dat h geb100B het,
Toe di e prikk 1woord vi r di de:rd e keer' 8an hom gegee i B, het hy
net vaag aan die kaffer gedink en was hy slegs vaag bewus Van di
beE'onderhede, wet die vorige keer op die voorgrond van sy a.andag was.
Geen gemoedsaandoening van tODrn het o~tBtaan nie.

:Dieeelfde afstompingsfaktor is teenwoordig in r ek 111 wanneer
die ppe., b.v. p;p. H., na. die herhaling van 'n grap luister. Hulle
word dan bewus van die K.P.G. ins over hulle die grap hoor vertel.
Tegelykert:{d b1yk dit uit die introspeksie dat ander inhoude, wat in
aansluiting san die be tanddele van die grap tot bewussyn korn, gro-
tendeele die aandag vu1. Die ppe. vermeld dat hulle ter100ps bewus
:) I getal~ di,e ek8pe~imentereek ; 7: ge'tal ~an die protoko:reeks
me die PiP, 'n ver~and met hierdie e~speriment r~ekB~ l-~= getal vardie protokol:e in d~b protokolreeks; hToDrn"-_ prlkke~woord.



wa van die inhoud van die grap en dat 'n baie swak, of geen, ge-
moedsaandoening ontstaan het. Die laglus en die genot was daar-
enteen sterk by die eerete vertel van die grape

Die "vrees by reeks V, Sky! C, ontstaan sterker in aanBluiti
an die anti ipasie van oie straf, naarmate die gedagte aan die
atraf duideliker in die aandag is. Die gedagte aan die etraf is
duidelik anneer die ppe. bewuB is dat die etraf naby is volgens
die waarskuwi ngskleure. Di e vree ontstaan swakker in di e geval't'e
waar die ppe. vermeld dat hulle onduidelik, of terloops, dink o.a.n
die waarskuwin skleure as tekens van komende strafe

Sulke gevall kan vergelyk word met ander gev~lle, waar i~nand
van dieselfde K.P.O. bewus is wanneer hy h Ider wakkeris en wan-
neer hy va. k ie, en waar die gemoedsaandoening in die twede geval
Bwakker ont taan.

P.p. A het b.v. aan die begin van die eksperimentele periode
aange ee dat hy vaak was; en die gemoedsaandoeninge was in al die
protokolle van di~ periode duidelik Bwakker as gedurende die ander
periodes (voor en n~'hierdie periode), wanneer dieselfde K.P.O.'e
teenwoordig was en hy helder aandag gekonstateer het.

Die feit, dat vermin1ering van aandag afs~om~ing kan veroorsaak,
kan ook in die daelik e lewe opgemerk word.

"Die anplakbiljet, waarop 'n poliesiedienaar afgebeeld ord
wat 'n motor stilhou om 'n kino.met 'n groot pak seep, wat geadver-
teer v;orn.,l1erby te laat leop, het baiemaal my aandag getrek. Die
geaigsuit rukkings van die kind en van die poliesiedienaar het my
genot verskaf, en het ook In gevoel van selftevredenheid by my
veroorsaak. Ek het egter meermale, waar ek enigsins gekonsentreer
aan iets loop en dink, my daarop betrap dat ek net terloops die ad-
vertensie en sy besonderhede, soos die geaigsuitdrukkings, oplet,
en gemerk at geen gemoed aandoeninge in verband met di e aanplak-
bilj et ont staan ni e. "

Die toestand is ongunstig vir beoordeling van die K.P.O. om
plaaa te vind as die K.P.O. slegs vaag in die bewussyn is. Di tis
van belang insover beoordeling van die K.P.O. onder seker om tandig-
hede gunatig vir gemoedsaandoeninge is. (vgl. Haofst. Vll).

Daar is verskillende redes waarom daar 'n tendens is vir die



K.F.O. om na tn paar herhalings minder helder tot bewuBsyn te kom.

(1) Iemand word helder bewu van tn R.P. -4, waar ditherhaal of

herinner 6rd, solank die intellektuele inhoude waardeur die peraoon

aan die K.P.O. dink, gedurig afwi ~el. Veelsydigheid van die K.P.O.1
•

waardeur d.iebetrokke peraoon op verskillende maniere aan die K.F.O.

kan dink, is 'n belangrike oorsaak om die K.P.O. elke keer helder toc
aandag te laat kom.€y Die helder bewuB6yn van di K.P.O. is dan weer,

oP 6y b eurt, gunst i g vi r di e b etro k.1ce emo edsaando eni ng • 'n P.p.
geni t dieselfde grap oor en oor solank ander punte of simswendings

y aandag trek, en die grap as geheel helder tot bewuasyn brin •

:pie _ .p. C. (111. 3. J1 1)L...j~eld dat hy op aekere besenderhede
van dle grap gelet het,~n~~~~estandde1e wat hy nie tevore op-
gelet het nie. Die g~p het volgens sy madedeling weer helder tot
bevrossyn gekom, en 'n duidelike gemoedsaandoening van genet en be.
vrediging het ontstaan.

Die 1.P.O. kornby herhaling bai emaal vaer tot bewu8syn wanneer
die intellektuele inhoude, waardeur dit tot bewus~yn kom, nie, of
nie meer; afwissel nie. Di~ toestand is gunstig vir die betrokke
gemoedsaandoening om af te stomp. (hl. 1fJ' ).

Iemand leea tn boek en geniet dit in aansluiting aan die gedag-
tee wat dit by hom opwek. Nadat hy die boek egter 'n p ar maal
deurgelees het, kom die inhoude vaer tot bewuBsyn. en boei hom nie
meer nie. Hy weet wat hy lees, en kan ook au aandag willekeurig
daarop rig. Die inhoud korn egter, wanneer hy gewoon lees, nie heldE
tot aandag nie en die bevrediging met die inhoud ontstaan nie meer
ni e, of l)aie 6W • Di e afst ampi n? kan in suIke evall e i ntro pek_
tief vaagestel word, wanneer 'n mens af ien van dle funksiegemoeds_
aandoeninge wat ontstaan.

In te nstelling met sulke gev lle is daar egter geva11e waar In
af tamping van die bevrediging en genot, wat die inhoud van tn boek
verwek, nie plaasvind. as die boek herhaaldelik geleea ward nie.
1 Die feit dat clit die vierde in tHe protokolreeke is, toon aan datO

--

dit die 4e herhaling van die grap .



(On sien oak in dit;,gevalle af van die funksiegemaedsaandoeninge.)
Die inhoude karn nl. elke keer helder tot aandag, weens die veel-
heid van idees wat dit bevat, en die prikkels tot nadinking wat
dit verskaf. Dit is b.v. die geval met 'n werk Sao. Aristoteles
se Etika.

'n K.F.O. korn nogtans in party geva11e helder tot aandag al
wissel die intellektue1e inhoude nie af nie. Dit gebeur,/o.a.
wann eer 'n bepaalde sy van InK.P.O. by elketl1erhaling di e aandag
trek en die K.P.O. as gevolg daarvan elke keer goed tot bewussyn
korn•

Die p.p. F. (111. 4. 3.) geniet die bepaalde grap elke keer
eweveel, volgens sy mededeling v/aarin hy nadruk op die feit lee
Die grap trek elke keer sterk BY aandag, amdat die antwoard van
die een persoon in die grap vir hom as baie gevat voorkom, en die
persaon 'n sterk werklikheidsindruk op hom maak.
(2) 'n K.P.O. l~ oak na 'n paar herhalings minder helder tot bewussy
as vreemd intel1ektuel e inhoude. of gemo edsaando eninge, dan tot
bewussyn korn. (Si e 4lrd er bl JJcI.ft.u~ •

P.p. 13. het r.:redurende'n paar eksperimentele pei-iodes rm
ander i'nhoude sit en dink, hoewel hy ook tegelykertyd bewu' was van
sy tr k, en laasgenoemde probeer uitvoer het. Tevredenheid by
sukses, en teleurstelling by mislukking, was in di gevalle, waar
hy "ingedagte' was, nie so sterk soos anders nte.
(3) 'n K .P.O. wat 'n taak bevat of wat in verband met 'n taak staan,
kan minder helder tot oewues"n korn naarmate die uitvaering van die
taak meganies plaasvind.

Dit blyk uit die protokolle dat die feit dat die ppe. korrek
reageer het baie minder duidelik tot hu1le bewu5syn gekom het, sodra
hu11e korrekte reakaie meganiee plaasgevin(.lhet.
(4) 'n K.P.O. kan egter oak vaer tot bewuasyn korn waar die inhoud
bekend word.

'n Grap, wat In p.p. gedurig hoor sonder dat ieta nuuts in ver-
band daarmee die aandag trek, korn in ons protokolle na 'n paar her-
ha1ings vaer tot bewussyn.



'n Bekende K.P.'.). kan egter weer helder tot 1EfflusE;yn ~Jm, D2. dit

In tydlank legs vaag tot gewussyn gekom het, as iets nuuts in vcrba.nc

met die K.II.O. ontstaan, en die v"'rder om::>tandighede nie onf,'Unstig

Die oOl'spronklike gemoedsaandaening kan dan oak weer sterk

ontstaan •.

Die p.p. G (11. 1. 1, 2, 3. "Opvoering ) het die eerate keer,
to die prikkel oord gegee is, helder aan 'n opvaerin gedink wat
juis yerby was. Sterk bevredigimg en blydska het ant taan. Die
volgende keer het hy egter net va~g aan die be aalde opvoering ge-
dink, en noem geen gemoeds ando ening nie~ Die prikkelwoord if] vir
die derde 'leeer ge '.ee kart ne. die p.p. 'n kritiek oar die opvoering
in 'n koerant gele s het. Hy het weer helder an die opvoering
gedin., en beweer dat b vrediglng en blydskap van die elfde inten-
siteit ontstaan het as die erste keer teenwoordig wa toe die
prikkelwcord aangebied is.

Die feit dat wat bekend is baiemaal nie '0 ~oed tot bewussyn

kom nie, en dat iets nuuts tot aandag korn, word ten dele verklaar

deur die wet wat ~~binghaus noem: dat voorwerpe of gebeurtenisse,

waaraan 'n mens gewoon is, bale maklik vir o.i~ rede nie meer 0.1

aandag trek nie, en d.at wat nuut, ongewoon, teenoorge tel en af-

wisoelend i , die aandag trek.I) Die toeatand is gunAtig vir af-

stomping' s 'n K.P.O. weens bekendheid vaer tot l)6WU£HI)'I1 kom. Oak

korn die et wat Mdller noem in aanmerkine, nl. dat ao ona willekeurig

one a.andag herhaaldelik vt:\n iets afgetrek het, dit clan later nie so

geredelik tot aandag kom nie.2)
P.p. A. het b.v. eers altyd af ku en vreett vir die motte gehad,

wat hom hinder as hy S2,an buite lees. Na 'n tyd het hy egter nie
meer so baie notiesie van hulle gene m nie deur sy aandag op sy boek
te koneentreer. Hy was net vaag be"VlUs van hulle teenwoordigheid,

'1) g: 767- ?68 •
2)

26:103 voetnoot.



en die af .ku en vrees het verdwyn.
Ebbinghaus se c:6gter fOelf dat juis die teenoorgestelde van wat

in die aangehaalde wet van hom beweer word, b .emaal Plaa8vind~)

Ditis dan ook ni e algemeen waar d.atwat beken is om di~ rede vaer
tot bewussyn kom nie. Soms word die aandag by elke herhaling juis

b tar op 'n bekende K.:P.O. gerig, sodat dit goad. tot bewussyn kom.
'n Skeikundige wat wag op 'n verskynsel wat hy goed ken pm

plaas te vind, merk dit helderder op wanne r dit plaaevind, as
iemand anders BOU doen vir wie die verskynsel onbekend is.

Die volgende ~et, wat MUller opnoem en wat ook deur Ebbinhaus
aangeneem is, kom in aanmerking vir die verklaring van die laasge-

~ .

noemde tiepe van geval. Dit.is nl. bewussynstoeetande, waaraan 0
"meermale willekeurig of weens besondere,rede, aandag gegee het,

later makliker u eers vanself tot aandag kom, en sonder meer opgelet
word; tiit gebeur weenR die feit clat ook ddE: (l8.ndagonder die invloed
van gewoo te staan.2)

Soms korn 'n.bekende K.P.O. egter weens besondere redes helder
tot aandag. Dit ge'oeur in die gaval, wat Sollier !lOem, nl. waar
die bewuB8'n van die gevaar elke keer ewe helder ontstaan by 'n men
hoeveel maal hy ook al uit 'n llrandende huis ant.nap het.

Selz se "Gesetz dar DistinktionsbeMchtung~ 3)gee fn verklaring
vir die feit dat dit soms die nuwe en BOmG die bekende is, wat die
aandag trek. 'n Paar s.g. uiteonf.eringe op die bewering dat dit
gUDstig is vir die betrokke gemoedsaandoening om af te stomp as die

1)9: 767 _ 768.
;))26:103 - vgl. 9:644, 3.
. 36 : 49 5 , 49 6 •



K.P.O. bek~nd lo omdat 'n l)ekenoe i-nhoud by herh&.:inge baiomaal Vet,er

tot bewuosyn kom, is slegs skynbaar uitsondcringe. Ons bedoe_ b. v.

oie eevalle\waar 'n K.P.O. as 'n e;ehecl l)ekend voor}~om terwyl in die

belangrike opsigte onbek~nd is vir die betrokke parAoon, en wear 'n

sterk :emoedRaandoening ontsta,an. Dan sien ons die K.P.O. nie as
bekend aan nie en die ontstaan van 'n sterk gemoedsaandoening is nie

'n uitsondering op ons vorige bewerings nie.

Di p.p. C herken b.v. 'n raaiael as een w t hy tevore gehad he~
edat dit hom IlS bekend voorkom. Hy kan cgter pr. die oploseing

herinner nie, en moet dUB die probleem oplos °eof dit nuut is. Die
gemoedsaa.ndoening ontsta n terk, rnaa,r dit IS nie die gevaI tenspyte
van di e bekendheid nie, dog omdat die bekende indruk nie werklik
b kendheid met die K.P.O. beteken nie, daar die K.P.O. die oplossing
as belangrike be anddee - ineluit.

'n Ander soortgelyke skynbare uitsondering is waar iemand 'n

~.o, eer nie goed verstaan het nie, b.v. 'n grape Dit klink by 'n

volgende herhaling bekend, wanneer di e essan si tHe punt a egt er vir die

aerate kaer ingesien word, en waar die gemoedsaandoening sterker

ontstaan as tevore f~enspyte van die beJcendhei sindruk. Die feit.
dat die gemoedsaandoaning hier nie afstomp nie, is nie 'n uitaonderin€

op die bewering d.at bekendheid van die K.P.(). 'n toestand skep wat

~n tig i vir afstompin~ nie, ornd t die bekendheidsindruk in hierdia

geval geen taken van werklike bakendheid is nie.

I"LUKTlIASIES VAN Drill AANTJAG. , n o 0 r 0 a a k vir die

v are w a k kin g van , n gem 0 a d e a and 0 ani n
w a t sterk o n t t a. a n hat toe d. i a K. P. O.

h e 1 d e r i n die a and a g Vi a s is teen-

woo r dig a a d i c. P. O. vir e a n o f' and e



red e a f w iss e 1 end h el d e r e n v a a g i n

die b e w u s y n is.

Uiterlike gebeurteni se, terloops opwellende gedagtes of lig-

gaamlike vermoeidheid kan die aanle~ding tot dergelike fluktuasies
gee, wanneer hulle nie die aandag heeltemal van die K.P.O. aftrek nie.

Iemand lees b.v. 'n intere sante roman en is, tegelyk be ig om
tee te maak. Hy lees met aandag maar kyk tog elke ft u en dan 01'
om-te sien of die water kook. Die inhoudv n die roman bly nog in
BY aandag wanneer hy 0 kyk dog is dan vaer. Die genot is in Bulke
gevalle minder as wanneer iemand e aandag heeltemal by die roman
b epaal is. -, .'j

Sulke fluktuaeies maak dit moei_iker om die '\..P.O. heeltemal
goed te ver taan en te beoordeel. Die "verstaan" en beoordeling is
egter on(~er seker oIDstandi@1.ed gunstig vir die gemoedsaandoening am
sterk te ontstaan. (Sie Hfet. Vll en Vlll).

Die p.p. E. (V. 4. 18. Sk;{f I) beweer dat daar in di~ geva,l 'n
vinnige 'he n en weer aan van die aandag" was, sodat die inhoud~.in
aansluiting waa.raan die gemoedsaandoening vantevore ontstaan het,
beurtelings helder en vaag tot bewuBsyn gekom het, en hy dit b tye
nie goed begr p het nie. Die gemoedsaandoening het baie wak ont-
staan.

VERDELING VAN DIE AANDAG. 'n Gemoedsa.andoening ontstaan Borns
etark in aansluiting aan die be~us6yn van 'n K.P.O. wat alleen in die

aandag i • D i t 0 e s t a i1 d i s d So n gun s t i g

v i r s 0
, n g e m 0 e d s a a n d 0 e n i n g 0 m a f t e

s t 0 m l' a s d i e b e tr 0 k k e p e r 6 0 0 n 1 a t e r,

t e g e 1 y k e r t y d m e t d i e b e w u B B Y n v a n

d i e K. P. o • 0 o k b e u s i B V a n , n a n d e r,
K. P. o. w a t 6 e 1 f m e t , n g e m 0 e d s a a.n -I

d 0 e n i n g g e p a a r d g a a n 0 f d a a r 6 0 n d e r

v 0 0 r k 0 m •



Verdnderstel dat iemand verskillende briewe moet di~eer en dat
gernoedsaandoeninge met die inhoud van elkeen van hulle gepaard gaanl
Die gemoedsaandoening ontstaan minder intensief wanneer hy hulle
teg l~rkertyd dikteer, as wannesr hy elkeen apart dikteer sodat die
inhoud van elkeen alleen tot aandag kom.

Die p.p. B. (I. 5. 1, ~i 4 nEernis~) het in die een eriode am
en oIDstandigheid gedink en ~sterk e}gernis het ontstaan. tn Volgenoo
eer ontstaan ergernie in ansluitt.ng aan die bewu. nyn van In ander

ornst ndigheid. Toe die prikkelwoo,rd weer geB.,e ord dink die TI.P.
an altwee die omstandighede en geen gemoedsaandoening ~et ontstaan
nie. Hy konstateer dat di twee inhoude saam sterk tot bewu syn
g kom het. (Dit kan op algemene beglnaels aang neem word dat di
tw e inhoude weens di b erkt omvang van die aand.g ni e 80 goed tot
aandag gekom het a apart nie).

In die volgende geval waar di aandag verdeel is, ont taan ook
geen gemoedsaando ening nie. hoewel daar g;unstige kondie ies is vir' n
gemoedsaandoening am te ontstaan, eoos b.v. die nawerking van 'n ete
begeerte om helder aan die K.F.C. te dink.

Die p.p. E. (11. 5. 1.2et 1 in) wen. st rk om die t st:iJpte
herinner toe"hy (H.euitslag sy B. A. eksarnen gehoor h t. Hy herin-
ner die tydetip egter net tbe hy besig was met intrespeksie gee. en
be eer d t g en gemoedsaandoening nou ontstaan het nie. Hy gee op
grond van ander ervarings as y oortuiging te kenne dat hy bai e bly
sou geweee hetdat hy die tydstip herinner hat as hy nie tegelykertyd
met iet anders beBig was nie.

Die verdeling van die aandag word soms deur 'n uiterlike omstan.
digheid be ark tallig.

Iemand deel m e dat hy in die kerk met genet na tn pr 'k sit en
luister het. Die elektriese pomp van die orrel word toe op 'n be.
paal~~ t d8t~p in werking gestel. Daarna was hy nie alleen bewuB
van 1 .re n e, wat hy tog nag go,l gevolg het. maar ook van die
geluid van die or~ Ipomp. Naderhand IDark hy op dat die preek hom
nie meer genot verskaf het nie sedert di twee inhoude tot sy bewuBsyn
gekom het.

Di e afst omping van gamo edsaando eninge, waar daar 'n verd ling
van aandag i6, kan 6f In gevolg d arvan wees dat die andag grot ndeell
deur intellektuele inhoude gevul ord (bl.qo ); bfdit k n tn gevolg



daa.rvan Vlees dat die betrokke K.P.O. ~ tot be lUssyn kom, daar
U-oj:J '....,~J'<P~

"die inteneiteit of helderheid vaarme iets in die aanaagri~~i;-4n
t\.

omgekeerde verhouding tot die verde1ing sta.an';1) bf dit kan wens
'n aamwerking van die twes fe~tore p1aa vind.

I1NLOED Vf, TIN INHOUD~, WAT VAAG IN DIE BEWUSSYll IS OF DIE

GEMOEDSAANDOENING VEREONDE AAN 'N K.P.G., WAT HELDER IN DIE AANDAG

IS. Dit ~~ bekend dat 'n idee, wat eers he1der in die aandag was,

nog invlced kan h~ op die verder gedagtegang wanneer die idee lator
sleg vaag tot bewuesyn kom •. 'n BewuBsynsinhoud wat vaag in die
be ssyn is, kan op 'n gelyksoortige manier inv10ed uitoefen op 'n
"emoedsaandoening, wat verb nde is met 'n K.P.O. wat in die aandag
is. 'n Vae intellektuele inhoud werk Borns mee tot die verswakking
van 'n gemoedsaandoening in verband met 'n K.P.G. wat he1der in die
aandag is.

'n Konsi nsi euee persoon, wat seker bel angrike pligte gou moet
vervul, gaan ns. 'n konsert. Die vae bewussyn van pligsverauim ver-
minder BY genot.(Ander faktore, b.v. die begeerte van die peraooD om a1tyd aan
sy plig te voldoen, korn ook in hierdie geval in aanmerking. ( st lX)

Die vae b ewus synsinho1"\d,wat 'n invlo ed op di e gemoedsaand lJe-

ning uitoefem, is in party gevalle die nawerking van 'n ander ge-
moeds~andoening. Eersgenoemde kan o.a. op rond van kontras 2)deur
laaegenoemd b !nvloed word.

'n Pereoon, wat aan 'n gevaar ontsbap het en dit weet, voel tog
nog b 'emaal 'n vae vree , wat die vreugde oor die ant napping v r-
minder.

1)12:75 ~ c;
2)39:95.



Die p •• C (V. 1. 16. Skyf B) het 'n oomblikkie getwyfel of hy
ou reageer, en teleurstelling het by hom ontstaan. Hy het egter
onmiddellik daarna oortuig gevoel dat hy moes reageer, wat hy danook
ten regte dadelik gedosn het. 'n Betreklike swak blydskap het ont.
staan. Die teleurstelling van die oneekerheid het nog nie heeltemal
verdwyn ni. Die p.p. rg.erkop, by wys van verkl ring, dat o.i.e
teleurste .•._ing 800 'noaangename nawerk:img in die agtergrond teen ..
Vloordig was en die blyd'akap belemmer het, SOOS hy meen hy introspe};;o
tief kon vasetel.

Die vae bewuasynsinhcude bewerkstellig in party gevalle gelei-
delik die totale afstomping van 'n gemoedeaando ning. Di e b e -

t r 0 k k e gem 0 e d s a and 0 e n i,n g s tom p n 1.

e 0 m s eo f a a r bel e m mer end e v a e b e -

wussyn i !l h 0 u d e elk e k e e r i n verban d

met die K. P.O. i n die b e W u B y n is.

Iemand het b, • meegedeel dat h nog vaag b wu word van die nooe
van behoeftiges, elke keer as hy baie geld vir sy eie plesier uitgee.
Dieoelfde vermaakliY~ede w t hy eers baie geniet het, het op grond
daarvan, volgene sy mededeling, geleidelik a1 hulle aangenaamheid
verloor.

tn Ander peraoon vertel dat, ne.hy 'n vriend onreg uangedoen het
in verband met iets waarvan hy bai. gehou het, tn halfb wuste gedagte
aan die daad e1ke keer opgekcm het anneer hy met die liefhebbery
besig was. Die liefhebbery heyhom eindelik geen genot meer verskaf
nie.

Sulke vae bewussynsinhoude be nvloed, egter, in ander gevalle dil
betrokke gemoedsaandoening gunatig, en nie ongunstig nie. Hulle

help n~. soms mee\tot die versterking van die gemoedaaando Ding.
:oie gemoedsaandoening ontstaa.n sterk in reeks lV in aansluiting

aan 'n mialukking, wanneer die p.p. vaag bewus is daarvan dat die
raaisels eenvoudige kinderraaisels is.

Op dieselfde manier ontstaan die gemoed aandoening sterk in ree~
V in verband met suksee, wanneer di e p. p. v~ g daaraan dink dat elit
'n oorwinning is om korrek te reageer.

Di e verdw;vning van die vae id sis dan in dergelike gevalle
gunstig vir afstomping om plaas te vind. (Vgl. bl. '1~).



Die vraag ontntaan, egtor, waarom 'n versterking van die gemoeda-

aand oening in aeker gevall a, en 'n verswakking in di e ander gevall e,

plaaavind. Ons kun geen volledige arltwoord o}) die vra: r' an die

hand. gee nie. Ver terking het l"Jlykbaar plaa ,g' vind in di e gegewe

voorbeelde, nar die vas bewuBsvnsinhoude die mate, of waarde, van die

auk es of non- eukses akaentueer het. Dit korn ons voor dat die ant-

woord op die vraag in dle volgende rigting Ie: daar is 'n oorsaak

teenwoordig vir die gemoedsaandoening in verband met 'n K.P.O. om af

te stomp as daar 'n teenstrydigheid beataan tussen die va inhoud en

di e b etrokke K.F.O., of b etrokke gemoedsaando eni n; en daar i 8 'n 0 or

saak teenwoordig vir die gemoedsaandoening om te versterk as dear 'n

ooreenstemming bestaan tuesen die vae inhoud en die betrokke K.P.O. of

betrokke gemoedsaandoening.

As ons b.v. vcronderstel dat die K.P.O. 'n belediging is Wit
ergernis by iemand veroorsaa~ en dat die betrokke persoon tege11k
ook vaag :;OWUS is van 'n Ilnder belediging, dan i6 die ooreenstemming
tUBsen die vaa inhoud. en die K.P.O. gunstig vir die ergernis in
verband met di K.P.O. om sterk te ontstaan.

DIE BEPERKTE OMVANG VAN DIE AA1IDAG. Veronder tel oat 'n ge-

moeds andoenine ont.taan in aansluiting ann In K.P.C. wat op die

voorgrond van die aandag is. Dit gebeuT da.n dat, wanneer d.ie K.P.O.

herhaa.ldelik tot bewuasyn kom, ander inhoude bai emaal met die K.P.O.

geas oeieer word. Die kondiesiee is in sover gunstig vir die

inhoude om gerepro dueeer te word wann er di e K.F.O. weer helder tot

aandag kom.

Dit blyk, verder, uit die protokolle dat die gemoed13aandocninge

gewoonlik swak is wanneer die ppe. melding maak van baie geda es.



Laa.!::genoemdekom op grand van die bep.rkte omvang van die aandag
ook dan vaer tot bewu syn as wanneer elkeen aIleen tot aandag kom.

Die p.p. H. (I. ~. 1. "Ergernislf) dink aan die eksamens va.t
voorl , en die verskillende vakke wat hy moet hersien. Hy etel
hom voor clat iema.nd hom kornbe oak terwyl hy met sy studies besig
i"", en word bewus van d.ie inhoud van hulle goeelskap. Tegelyker-
tyd dink hy gedurig daaraan dat di e per oon behoort te loop, er. da.t
dit samar 'n slegte gewoonte is van party studente om op ongele~
ty be oeke a.fte HL Geen gemoedsaandaening ontstaan nie. (Die
p.p. noem, by wya van verkla.ring, die indruk wat hy hom oeetaan
en wat hy introspektief vasetel, dat die aantal intellektuele in.
houde die tot bewu syn korn van die gemoedsaandoening verhinder het).

Intell ktuele inhoude, wat met die K.P.O. gea sosieer geraak
het, word baiemaal later gereprodu eer wanne r die K.P.G. tot aan-
dag kam. Hulle kan dan selfs die aandag tot uiteluiting van die

gemaedeaandaenin vul op grand van die beperkte omvang van die
aandag. , n 0 0 r a a a k v i r d i e b e t r 0 k k e

g e m 0 e d a a n d 0 e n i n g 0 m a f t e s t 0 m It

i s t e en 0 0 r C. i g w a n n e e r d i e a a n d a g

d e u r d i e K. P. o. e n a n d e r i n t e 1 I e k t u -
e 1 e i n h 0 u d e i n g e n e e ill w 0 r d

Di e •p. E • (V. 3. 8. Skyf JI..) rea.geer k 0rrek • Di e k 0rrekt e
reaksie laat hom dink aan die verekillende tiepes van 'n korrekte
reakeie, wat in die ekeperirpentereek be tae:m. H,y dink dan oak
aan die verekillende oorte t~ke wat korrek moet uitgevoer word.
SIege: 'n baie BWak blyd.skap ontstaan, terwyl die bl d kap sterk is
in gevalle waar die feit van sy karrekte reaksie in die bepaalde
geval aIleen tot aandag kame

Ons kan~ verder~aanneem@dat die kompleks l)vir 'n K.P.O. in b ~
gevalle met 'n aantal komplek e vir soortgelyke K.P.O.'e gea eosiesr

Inhoude wat gea eosieer is met 'n inhoud, waarop Ih mens

~
~ Die te . "kompleks" word nie in die P iego-analietie e sin gebruik
g~e, dog in 'oor ~nstemming met die gebruik van Selz, 35; 3q£. v.
) VgI. Selz ee./~van KompleksasBo iasie. 3s:~Cf-e.1I".



D8,ar s ~i 1 (us 'n tenden "(H.Hf ,iT andc;- K.P.O.' e 01"1 "e::r.'el-.roduseer

word w~nneeI die bet:-:'ol,.tJ<e K. .0. goed in die bewuss~n is.

Die 1.'ee"8geno~~n:ie OOys;;;,&.k vir arsto""'ping O"q pl~,as te vind is Weer

teenwoordi Wl:umee:r, die a. udag gevul word deur versl-dlle de K. .0.' e

al sou 'o.litatief' dieseli' e SOOI't ger.'oedsa ndoening met elkeen van

bulle ge .'fard geg,t"U~nhet as hulle a:r-'a'Tt tot be vuss~tn sou ge {omhet.

ie • _. B. (I. 4. 4. "\,edel'H ") het gedil1: e.o.nh lpelose
\,le in ,~tjies. [""n 'n s iel{ 0 Tn;.us, e.an hos}:itale en aan 'n ou Iran
met 'n arb en t wat.:...i n gel:' h(-3t. \Terski llenae van die in-
hOD~e wa ;ed 11 ig S~1..:.min die b.' uss~;n. Die mede l~ye was ,.VI' k.
(r.;ie <. on,~u r-a as ve:r'klar' 11"/ van 8": int:rospeks ie toegevoe _ at
etit hom vool'korn d,t 'le swa' an die gewoed8e.e.ndoening tOt'l te
~1. .-, "t:. 1a s,n die ...•antal inhou 'e w~t gedurig s~a 1 in :. bev:uss~:n;~~).~

Daar is \"el se":fH- qe lle ,~ l~ die ge !loe 5 ,a.n 0 nin-,oe "1 e-

1i e:r ontst""an ','antleer inhoude t W ,t met die K.P.O. ge .~amleer is.

gel' produseer v ord. Die bep,,:,.itlde geve..lle v'aaro}) ons doel. is

egt r ni uiteonderings op die vomg~c;'1'lde be '01'1 s nie '" Die g -

~'ssosieerde inhoud t ~at in di~ gev-lle ge~cepJ.oduseer v<'ord, ha a

1e 110t1 sadt'J et die K.P.O. t en help 0;). bcstanddele d ax'van duide-

li1{ tot bewuss~'n te b:rino-. of OT'1 die belang of' v'e:r'klHcheid v n die

K.P.O. te ksentueer. Di inhoude is 'US onde,.geskik aan die gen-

ti~le idee v~n die K.F.O•• en bestaan in noue ~ns1 itin~ da r~n.
Hulle kan G.:.1f's ge 'eelteli~c op die a;.z.te:rgrond die ewuss"'n wee

n tog he1J: omdie sentI"" Ie idee van. of' die a1gen1enegedagte ,:, n.

die K•.P.J. helde:rdel tot ~tl.nda(!: te brinP,. (Vgl. LI. -gg. r./I -.r.~. ).

Die gea.:;,sosieel de inho"d wl in s c 'n geval nie i8 ua~n(~ag_ni~. W6.t

'n ' n ti;?;e 1.{ondiesie vir e.retoP.1}: ing so' ge 3'ees het. :-;aar maak die



toestand gunstiger vir die ont taan van In sterk gemoedsaandoen-
ing deur die K.P.O. se inhoud -'weverduicleli '( of' s belang te ak-
sentueer. Daarom 'lind ons ook dat, hoewel die omvang van die
aandag beperk is, die Trees intensiewe gemoedsaandoeninge soms
ontstaan, waar In ingewikkelde situasie met groot helderheid in
die aandag is.

Die tevre "enheid in verbanO. met In verskynsel,. '\Vat -Lemand
besig is om te ondersoek, ontstaan baiemaal die sterkste, wanneer
hy, in aansluiting aan die gedagte aan die versk07nsel, In den1c-
beeld kry van die verskillende bestanddele en oorsaaklike f'aktore
soos hulle in In sistematiese verbanO. staan. Party van eie be-
sonderhede korn wellig vaer tot bewussyn as ander, maar dit is tog
vir die persoon asof' hy ineens In duidelike oorsig kry 001' die ge-
heel.

Soms word geassosieerde idees, waar~ee sterk gemoedsaandosn-
inge gepaard gaan, op grond van die bewuss~m van die K.F.O. gere-
produseer. Die gemoedsaandoeninge vir die intellektuele inhoude
ken self's stel'ker wees as die gemoedsaandoening van die K.P.O.
Nou het gemoedstoestande onder seker omstandighede die werking om
die verbonde idee In tYdlani in die bewussyn te fil seer .1) So In
toestand is gunstig vir die gepaarde gemoedsaandoening om sterk
te bly. Dit kan dan voorkom dat die geassosieerde idee en sy ge-
moedsaandoening die aandag hoof'saaklik in beslag neem en die K.P.O
meer na die agtergrond van die bewussyn verdring. Die toe
s tan d i s gunstig vir 0. i e a f s tom p -

i n g 'v a n 0. i e g e m o e d s a a n d o e n i n g v i r
d i e K. P. O. , w a n n e e r d i e b e t I' o k k e K.
P. o. n a d i e a g t e T g I' o n d v a n d i e b e

w 1..1 S S Y n ~

1)39 127, 128, 131, 132•



v e _1.' d - i n g w 0 1" 0 d 0l- d i e tiS e Tn 0 e d 5~ U, tv

,,- n 0 n i 1'1 Q' e V n i e g e "'. :;; s 0 s i e e , d e",

i a e s J e 11. d i e g a a- s s 0 s i e a 1 d e i d e s"

d i 8 a :'. n d c. N t~ :;. 0 t e n d e e ~ s v u 1>::> J..

Die 1=.t-. -. (v. 3. 14. Skyi'A.) reageer l-eo,re Tegal::_ et
s : r a ie ink h;r egtJ81 a -,n elie st:rai'. HJ b1"vdie he Ie ':,~'dnet
vaag be .us van 8J- -korrekte rea-:sie J t,en :'1 die gad te .n die at:;:- 1.
en va 1 teT~ an~') dui~elik tot be sayn ~o~. Geen tJv~edenhei
ot' bl~.. ..1m 'l(,:t in vel band met die ko', r':1rt.a Te kaie ont ..taan nie.
(Die t-.l-. is no it, onbillj,' in v.~:rband. net di s .':t" gestr .r.. n1e j
die ..edagte ab. :sn.,:rafhat nie weens 'n db ekte veJ.'~'5.~tin"'r, 'aa:r-va.n
ont-st,' an n18@) •

i e.n _"nsti;s vir die gerr-oedsac:.ndoen:i.na orr, af e sto Ol'!'dc:••t die

etrol--d-c r.F.O .nie meer helde'Y tot ...ande.g ko~; nie.

tor ,I .~tin ~anl:t<ot:yl':inf:; {O' vil- die e~(~-clarng van w

Dit is een l' k.

i ~van 'n gemoeds ndoening so gou deur 'n verswa~~ing daar~an g&-

. volg

dinl
1:n

'NOTO.

Die toorn van iemand wat "blind van WOG e" is, d.i. w1e Be hell
er o~ deu 8~i gen,oedsa~ndoeninj7, vel'lam is J duu::cge' 'oonlil{ nie
nie.

Ons ~il nie te veel d}'uk Ie 01- die f~ ':Lor as deelooysaa vir

die veJ:'sw lcki ~ van 'n gei:'oedaaa.ndoc:min7, vat oordr:;f 'old nie, om' :

I J :-'1' e i1.1~\- •d ' 1 i t di ' t 1';" 1'6 -"-' ~~oe l~!!el \,la~ ..10p ons d(.e s .' ac....n .• en, n "OJ

lau v n die ged'll' ige bewuss::n an die int,elle', •.•.ue Ie inhoude vir ~i!
VOOI tbest ,t.-n an die ge .ae..rde geT"'oedsaandoeninge be •.It.n'':toon v'ord
(8ie 16. ») en ~at aan ie an 7e~~ . n', weer be1i'eel' WOld dat ge-
TI'oedsaando. ning die le..ngc:ux'ige en halder- be.:t,aan v n die intellek-
.t,uele inboude in die be'Juss~'n bewerk (1IcI.M../30~). Die juiste r.b-"n:
tussen 0.ie slQ n . 801 teenstr~ di fe bew Yl.ngs 1rn ans e~ter nie nge ..
uie. Hi'a:t is bl~.lrb r 'n in;; .wi1tkelde sa1"'8 'srkin;.t, van oGst_ndi1..;hed!
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g e a b s t l' a h eel' del) v 0 r ru, wegval.

q f;).-

Die p.p. A. IDoeseenkeer Ins iek kat verdrink en afsku het bai
sterk by hom ontstaan toe h~l di t gedoen het • H~'het herhaaldelik
gedurende die volgende jaar da<>Y.'a::::ngedink, en het hom dan duidelik
vooI'gestel hoe die l(at onde.i die v1atex geskop het. Hy het ook elk
keel' visuele beeIde gehad van hoe die kat gelyk het toe hy dit in d
sak sit, en later toe hy di t begrav..ehet. ie afsku hetal t~'d ste
er ontstaan wanneer hy 8an die vers,killende inl1.oud.edink. Later
het h~l ';eer algemeen aEvndie veTdl'ink van die kat gedink, dus son-
del' dat die besondeyhede apart tot bewu3syn korn; en die afsku het
vers~ak naarmate sy gedagtes aan die geval In algeme$ne vorm geneem
het.

In Ander persoon deel mee dat In besonder onaangename voor-val
een aand plaasgevind het, wat hom baie ongelukkig gemaak het. Hy
kon maandelank nie aan die gebeurtenis van die a.and dink nie sondeI
dat die hele verloop van sake weer tot bewussyn korn, '.n hewige srrar
laat ontstaan. Later het mindel' besonde "'hede tot bewussyn gekom e
was die smart ook mindel hewig as tevore. Uitein'elik kon hy heI-
deI' (hoewel globa,al) aan die voorv 1 dink sondeI' srnart. !lloemerk
hy egter op dat die so uiters pynlike bestandaele gla' nie tot be-
wussyn geko~ het nie, en dat hy net algemeen aan die gebeurtenis
gedink het. R~ was nie eeT ey' bewus daa:rvan gey.,'eesdat hy an eTS
aan ie voorval gedink het a.s vroe~r nie. Die sms,rt het weer ont-
staan toe S~' aandag op die manier spesiaal 0 die besonder'hede ge-
rig is.

Die p.p. F. (I. 8. 2, 3. "Teleurstelling") het gedink a,an seke
planne van sv vader, wat sy eie planne sou verongeluk, en taamlike
sterk teleurstelling het ontstaan. Hy het weer aan sy vader se
planne gedink toe die pri1~kelwoord In week later weer aangebied is.
Hy beweer egter dat hy toe net algemeen aan die planne gedink het,
en dat h~~ynie gedink het aan die inhoud van die planne of wat hullE
vir hom (p.p.) sou beteken nie. Geen teleurstelling het ontstaan
nie.

Die ""endens bestaan veral in verband met herinneringsgemoeds-

aandoeninge omViT di rede at' te stomp, want hoe langeI' die tyd i~

wat na die eTvaar van die K.P .~). ve:rloop het, des te '!">'eel'word net

globaal daaraan gedink. Dit hang saam met die proses van vergeet

Die assosiasies en disposiesies vir die besonderhede is later nie

1) Die term word in ooreenst~ml'ing m,:,tdie g~bruik van Selz ~
n .1. )j.&t In in1loud ;;Goc:~tot ;;,.@,n~!.€g1m',,::, in vor501::,'~{ing ~-ct andcr i:'l
aeuc:o, Q-o L~J' ~ ~. ~ tu....~I~/L-:...~ ~."

It ~ -- - - ---- ------;J h

-1~~=Ij~3. 11(, ~ fJ"cJ: :z:ze:r) 39te, v.
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inhoud, waardeur iemand aan die K.".O. dink, b~) die herhaling van
die bewussyn van die K.F.O. verander, n.l. 60 dat die nuwe intellek
tuele inhoud maar In deel van die vorige bevat en deels nuut is.
Die toestand w 0 I' d elk e k e e r gun s -
tiger a s t e v 0 r e v i I' die a f s tom pin g
van die betrokke gem 0 e d s a and 0 e n i n g
n a arm ate die 1 ate r i n tel 1 e k t u e 1 e
i n h 0 u d m e e r e n m e e r afwyk van die
o 0 r s pro n k 1 ike e e n.

Dit was In baie onaangena~e taak vir :ie p.p. D. om die p.l.
by ree:cs V, a~f D, te straf as hy (p.p.) In fout rr.aak. Die aan-
doening by In korrekte reaksie was eers besonder sterk omdat die p.
by die korrekte reaksie in hoof'saak be'Nus was @ntlil -"Qs'rs;e -in
h:1:";;'::S4:slr 1>eTt;:;@ Wttoe'j dat di~ reaksie vir hom betelcen die bevr~/ding va
die onaangename taak. Na hy egter herhaaldelik kOIrek reageer het
raak die gedagte aan die korrekte reaksie aa In verloaaing van die
taak op die ag~ergrond van die bewusayn. Hy vergeet ook dat hy di
p.l. b~ In verkeerde rea1~ie sal moet atraf. Hy dink later in
he ofsaak aan die korrekte reaksie as korrek, net soms die gedagte
daarby dat hy reg kan reageer al ia die taak moeilik. Die voldoen
ing is dan baie swakker. (Waardeoordele is van groot belan vir
die afstomping in gevalle aoos laasgenoemde. (Sie Hfat. VII.
Die invloed van die afstompingsfaktor onder behandeling ~'ord egter
ook deur die voorbeeld aangetoon).
( d) • Dit is soms nodig vir In deel, of seker dele, van In intel-
lektuele inhoud waardeur iemand bewus word van In K.P.O.(I)0mhelder
in die tewuss~n te wees om In gemoedaaandoening in aanaluiting aan
die hele intellelctuele inhoud te wek. Die toe s tan d
i s gun a t i g vir a fat 0 m pin g van die
bet r 0 k k e g e ~ 0 e d a a and 0 e n i n g o m i n

t e tree, a a die dee 1, o f del e, van
die i n tel 1 e k t u e 1 e i n h 0 u d '1 ate r
v a e r tot b e w usa y n k 0 m a a tevOl"e,
toe die g e ill 0 e d s a and 0 e n i n g o p grond
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het yen hoe diep sy oor die lotgevalle van die betrok~e famielie
voel. Hy konstateer dat hieydie gedagtesnie by die twede keel' se
lees in sy bewussyn was nie, en meen dat die gernoedsaandoening nie
ontstaan het nie orr:dath;y die geval toe op S" eie beskou het sondeI'
dat ander geda(;tes teenwoordig was.
DIE II~OED VA-~ 'N GEESTESBTELLING: Die bestaan van 'n geestesstel.
ling in verband met 'n K.i .,J. kan gunstig wees vir die gemoedsaan-
doening on steJ-k in verba,nd met die K.f-.O. te ontstaan. 'n Gees-
tesstelling is deels gunstig vir die ontstaan van 'n gemoedsaandoen-
ing omdat ons by 'n geestesstelling met 'n OOl'sa,akvir 'n bepaalde
rigting van die aandag te doen het op grond van die gereedheid vir
prikkeling van 'n .seker appersepsie-massa. Die K.P.O. korn gevolg-
lik in so'n geval geredeli1>: helder tot aandag, en cUt is gunstig vir
die betrok'..;:egernoedsaandoering orrte ontstaan (Bl. 78 ~.11".). Buiten.
dien stel iernand gewoonlik belang in 'n K.P.O. waarvoor hy 'n gees-
tesstelling het, en belangstelling is ook g~mstig vir die ontstaan
van gemoedsaandoeninge. n A. f s tom pin g s f a k tor

van wanneer

i s
die

tee n woo I' dig
.

b e w u s S ~7 n

b Y n

die
her hal i n g
K. }. O.

van

n gee s t e sst ell i n g i n verband 1-r. e t

die K. P. O. s eke I' w y s i ~ i n g s end erg a a n:
verdw;yn, o f d e u r n ander gee s t e s-
s tel 1 i n g vervang die

gem 0 e d s-

0 P I' S P r 0 n k 1 i k e g e e s t eC)

'~V-.J

s t, i g 'vI' a s v i r J...e-d i e t e tA

s S' tel 1 i n g

r 0 1-( Ii: e

gun -

a and 0 en in g. A1~stc:mpingkan in so'n geval self's plaasvind
hoewel die K.I .0. b~/die verskillende herhalinge ewe heIdeI' tot



bewussyn kom.
(Hierdie gevalle moet onderskei word van gevalle waar begeleidende
idees teenwoordig is in die aandag, en van die alreeds besproke
tiepe van geval waar vae bevruss~msinl1oude invloed uitoet'en
(bl. S1<lo.; 9K~) ·
In die volgende geval het die onde~linge gl'aad van geree heid van
die verskillende geestesstellinge verandeT.

'n Sielkundige, wat in 'n bepaalde rigting navorsingswel'k doer
kan ~et groot vreugde vervul word wanneer hy seker vers~'nselB waaJ
neem wat s~'opvattings in die verband staaf'. Di t gebeu~c, egteI',
dat di~ gemoedsaandoening swakker ontstaan wanneer hy verdeI' ver-
sk~'nsels duidelik waarneem, wat hierdie o];:vattingop die gebied
staaf', omdat hy besig is OF> In heeltemal ander probleem te ender-
s oek.

Die genoemde oorsaak vir afstompi~~ val natuurlik weg wanneer
so'n geestesstelling nie verander nie. Daar is sel{ere inense wat
baie konstant in dieself'de rigting en op dieselfde manier dink.
Insover hulle gemoedsaandoeninge deur hulle geestesste lling~) bepaa:
word, stomp eergenoemde nie at'nei.

Geen afstomping, vveens die onveranderlilmeid van die betrokl<e
geestesstelling, kom veral in aanmerking by au mense van die minde:
ontwikkelde klas. Die gedagte aan iets wat hulle af'keuT, b.v. 'n
seker soort kleredrag, sal elke keer dieselfde verontwaardiging by
hulle wake Hulle merk soiets dadelik, en neem altyd dieselfde hm
ding daarteen in. Af'stornpingvan die betrok],{egemoedsaandoening
vind egter plaas by meer ontwikkelde ~ense by die herhaling van di~
bewuss:;n van die K.r.o. Die rede vir hierdie verskil is blykbaar:
(1) omdat die aandag van die mindeT ont\vikkelde pe.Lsoon weI' gerig
is op die nietighede van die lewe, wat sy hoof'belange vOJ:m; di~

nietighede tre1c dadelik sy a.andag, terw~]l hulle die aandag van die
meer ontwikkelde persoon net trek solank hulle vir hom nuut is' diE
laasgenoemde se gemoedslewe word dus net t~delik deur hulle be!n-
vloed; en
(2) o~dat die mense van die eerste klas seker vaste begrip~e het
wet hulle oordele in die rigting van hulle aandag bepaal, ~odat
hulle elke keer dieselfde inhoude uit dieselfde gesigspunt WaaJ:11eel
die oordele en aandagsrigting van die twede klas mense, daarteen,
varieer meer geredelik volgens nuwe idees en gesigte. ,...



Die kanse is gering vir 'n pe:L'soonom die keeTs:>7van 'n K.P.O,

or te rr:erk,of'waarde-oordele oor 'n K.F.O. in verband met die keel
sy te vel in die gevalle waar daar 'n geestesstelling is vir een s~
van die K.P.O., en waar die kondiesies vir 'n sterk gemoedsaandoen-
ing dan gunstig is insover die geestesstelling teenwoordig is.
Gevolglik is so'n toestand van sake ongunstig vir die afstomping
van die betrokke gemoedsaandoening. Die toesta.nd is ongunstig vir
afstoyrping (1) omdat die aandag gelig is op die K.P.O. sodat dit he
der in die aandag is; en (2) ondat die o!.lstandtghede deul~ die
geestesstelling ongunstig is vir inhoude en oordele om tot aandag
te kom, wat die voortbestaan va,n die gemoedsaandoening sou teenwer'k

'n Geestesstelling kan o.a. oak op die volgende TIRnier gunstig
vir die voortbestaan V3.n 'n gemoedsa(1ndo6nil~g 'I.' •.::es. Iem~md wat 'n

geestesste lling vir 'n K.P.O. het, t.et beter op bes onderhede in ve:r
band met die K.P.O., en die toestand is gunstig vir die Y..F.O. om
deur al'wisselende en enigsins nUV'Jeintellektuele inhoude gedurig
helder tot aandag te kom. Altwee die faktore, n.l. let op beson-
de rhede en af'vtlisseling van die inte llektuele inhoude, is onder se-
ker omstandighede gunstig vir die gemoedsaan'oening om sterk te ont
staan (Sie bl. 'io, <14 of.V:) •

Dit is wellig 'n deeloorsaak vir die bestendigheid van die
1iefde van::en pers oon vir 'n and"r.
D i e t 0 e s ta n d i s 0 0 k a u n t l a V i r a .CO

<:.:> - <::> J.

S t 0 m p i n g i n d i e g e v a 1 1 e a a T i e -
m a n d e e I' s n g e Yrl 0 e d s a a n d 0 e n i n 0" 0 nd>::>

V i n d h e J- i n a a n s 1 u i t i n g a a n d i e b elJ

w U s S ~7 n v a n n K. ~..., O. t 0 e d a a T g e e n,- .



0 f g e e n s t e r k e , g e e s t e s s t e 1 1 i n g i n
v e r b a n d T'1 e t d i e K. P. O. b e s t a a n h e t
n i e e n w a a r n g e e s t e s s t e 1 1 i n g

w a t t e e n d i e K. P. O. g e k a ,n t \ i s, 1 a t e r

0 n t i lc k e 1 •

'n Ongodsdienstige persoon het, 'Naar die ge leenthede hulle aal
gebied het, 'n seker vermaaklikheid baie geniet, terwyl hy hom f'ei"
tlik uitsluitlik aan sy besigheidsbelange ge y het, en vir hulle
baie sterker geestesstellinge gehad het as vir die vermaaklikheid.
Hy het egter onder godsdienstige invloede gekom, waardeur hy o.a.
'n streng veroordelende houding teen aIle vermaak ingeneem het.
Die bepaalde vermaaklikheid het hom toe geen genot meer verskaf' nil
(Vgl. bl. ;{o2 ). .

VEh 1I,'INDELING VA.l\f DID OPVOLGENDEJ AANDAG AAlr DIE: K. P •0 ~ 'n Kort
voortbestaan van 'n K.I-.O. in die bewussyn is 'n oorsaak vir af'-
stomping. Hierdie oorsaak tree o.a. in werking waar die betrokke
gemoedsaandoening op grond van 'n mislukte of suksesvolle uitvoer-
ing van 'n taak ontstaan. 'n Gemoedsaandoening ontstaan net ster]
as die betroklre persoon minstens 'n kort tydjie heIdeI' bewus was
van die mislukte of'suksesvolle uitvoeI'ing. Ons is egter nie in
staat om nader gegewens aan te voer met betrekking tot die lengte
van die tydjie wat nodig is nie. 'n Oorsaak vir 'n gemoedsaandoel
ing om swak, of glad nie, te ontstaan in aansluiting aan die resul-
taat van die uitvoering van 'n taak is teenwoordig, as die persoon
wat die taak uitgevoer het, bewus is van ander inhoude on iddellik
na die reaksie as reg of'verkeerd heIdeI' tot bewussyn gekom het.
Die ~~ se aandag word in party gevalle (b.v.~.p. B. V •.3. 13.
S~Tf' B.) onrniddellik na die bewussyn van die k6;rekte reaksie, ge-
vul deur verligting dat die taak uitgevoer is en dio/straf vryge-
sprina is. Die tevredenheid met die korrekte reaksie ontstaanswak 1n sulke gevalle.

Daar is veral min opvolgende aandag aan die K.F.O. wanneer ander
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gadagtes, wat deur die taak verdring was, gereed is om op te korn S(

dra die taak afgehandel is.
Die p.p. B. (V. 3.5. Skyf A. ) het ~et belangstelling en aan-

dag hom ingespan om sy taak uit te voer. Hy het duidelik bewus ~f
word v n sy korrekte reaksie, rraar beweer dat sy algemene bewussyUf
toestand hom onmiddellik na die :reaksie sterk laat geld het. Hy
het n.l. weer gedink aan seker pligte wat hy moet ui tvoer en het ru;
gedink hoe hy die werk moet aanpak. Die p.p. kon geen te 'edenhej
met die korrekte reaksie konstateer nie. Tevredenheid het vorige
ke:re sterk ontstc:.antoe s~/aandag 'n tydla!1l(na die reaks ie daarop
gerig was.

Die toestand i s gun s t i g vir a l'

stomping wahneer i e man d, b Y n h e r-

haling. van die bewussyn van die
K. P. O. t net n o 0 m b 1 i k h e 1 d e I' b e w u s
w o I'd v a n d i e K. P. O. , w a a. I'n a h y o n -
m i d d e 1 1 i k a a-n a n d e I' i nh o u d e d i n k,
t e r y 1 0 o r s p I' 0 n k I i k n s t e r k g e -
m 0 e d s a a n d o e n i n g b Y h o m 0 n t s t a a n
h e t t o e d i e K. P. O. n t y d j i e h e 1 d e I'
i n d i e b e w u s s y n w a s .

Daar is 'n tendens omlanger aandag aan In nuwe gebeurtenis,
of die resultaat van 'n nuwe taak, te gee, as aan bekende gevalle.
Hierdie afstompingsfaktor kom dus ook in aanmerking waar ons aan
iets gewoond word. Die gevalle waar 'n bekende K.P.O. 'n oomblik
baie heIdeI' tot aandag korn sondeI' dat 'n gemoedsaandoening ontstaar-
kan deels deur die oorsaak vir afstomping ;,erklaar word. (Vgl. bl.7;.
waar die gemoe dsaandoe n1Lng afstomp omdat die K.P.O. yaer tot bewus-
syn korn)• In Bekende K.P.O. kom in party gevalle dadelik tot aan-
dag en word weer geredelik deur ander inhoude in die aanda-g vervang
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die
wense of eoordelinl3e :'lord nie in die proto "011 genoemw arvol-

gens ons die gevnlle andeT's sou vel'kl:- r nie.

Die ~enoedsaandoening ontst. -n sterk 'O~T au ts 8 f,. is1uk in,.,
in reeks V, sk:i"".eA. en D.. ae - (ue l..../t hulle voor~:f' p:cobeer
voo:"stel oltooi!ng van hulle taa1< s 1 we, s • it is b.v.
(ie ~ val' r die. v hulle oOlste1 hoe hulle 'ie 1 oy~ie k
en ie 91 f b"<1 (lie kon:'ekte kombil1£!t.sie bly sta"-n. Die '-': ~ kon-
£It teeT nie in ie gav lIe t n verv;'agtinr: S008 in pa:ct~' nder gev!ll-
Ie nie. GuIlt""voorstellings hat :a!~In aar heli:'lf'linge vt..n (he
proe Je m t 'n s' nie _aT ontstaan nie, en "i ge 0° sapndoenince
we.' to ook s ,,1<tker as tevore.

Riel'die .,oont.like
t li'~e verkla. 'in~:; iI

'sto ~~in;7,
fstoTlT iru<;

~~lctor~ee dUB 'n e,d r ged el-
n •n ge~'\o'ed::'a~:'.n(ioenin.~,1L.4'~ r ie

K.P.O. b~ 'nd word. en ',aaT ~r . n oak p: en an-'-isil-';;sie i oge-
noerr'de sin vooko~ ni •

In plaas da~:r E'••n vind baier:.at'~lvoor f 'n kennisaktuBlisering 1)

pl~as. en die gemoedsaanaoeningeontat- n s.ak in sulke gevall in
ons proto olla.

Die laglus en geno'" in vel ~:..nd "e+ 'n gr in reek:s 111 ont-
st n swak of' glad nie. ,'anneer die inho'l.1d en die };unt v n die
,Ta tot be :uas~'n korn sod p.l. die grap begin lee .•

- - .
1 Selz se Kennisaktualisiertna 35;/50.
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HOOFSTUK V1 • REPRO~UKSlE E~ AFSTOMPING.

Die oorsaaklike verband tussen afstomping en die verskillende

mani ere waaro , en omstandighede waarond er, 'n K.P.O. in di e beWUB-

eyn kan weeSt is in die vorige hoofstuk behandel. Riel' word af-
"stomping bespreek in verband met die tot bewussyn ~ van die K.P.O.

en BomB ook van easBoeleerde inhoude. Di e kondiesies vir afetom-

pin, at in die twee hoofstukke aangegee word, openbaar in baie

gevalle net onder sye van dies.elfde se-ale, en vul mekaar aan, sodat

die indeling meer 'n vormlike as 'n materif!le ind.eling is. Gevalle

wat in verband met mekaar staan sal deur middel van verwysings aan-

gegee word, behalwe waar so 'n verband onmiskenbaar is.

lemand kan hoofsaaklik van 'n K.P.O. bewuB word (I) wacl.r die

K.P.O. t eenwoordi g is; ( 2) waar die

K.P.O. vroe~r t eenwo or di g wa.s, en herinner word; ( :;) waar die

.K.P.O. doel op 'n denkbeeldige voorwerp of gebeurtenist wat nooit

in di l:l v orm vir di e betrokke pe raoon b eetaan het ni e, maar wat hy as

werklik voorstel op grand van bestaande aSBosiasies en diepo iesie •

Nou volg die behandeling van verskillen.de faktore, wat tot af-

stomping lei in verband met die maniere waarvolgen iemand van 'n

K.F.O. kan bewue word.

S A. Afstompingsverskynsels in verband met reproduksie. wat voor-

korn •••• b eide waar 'nK. p.O. ervaar word en waar di t h rinner word.

Some gaan die afstornping van beide ervarings_ en herinnerings_

gemoedsaandoeninge gepaard met gelyksoortige veranderinge in verband



t01.-
met die tot bewu syn korn v n dieK.P.O.'e in die verskillende ge-
vall e.

8TERKT~ V 1 DI ASSOSIASIES EN DISPOSIESIES. Dis:po iesie vir
rnoedsaandoenin e, en as 0 ia ies tu sen hulle en di elipORi iec.'!

vir int llektuele inhoude, kornnie hier in aa.nmer ing nie. do" be-

hoort tui by In be raking van 'e temdhede in verband met af torn-

ping (sie bl. :l95"). Hier word net die aSBO ,iasies en di poeieBie

vir die intellektuele inhoude bespreek in aansluiting waaraan die
betrokk gemoedsaand, ening ont taan.

Die snelheid en gemak waarrnee 'n inhoud gereproduseer ord

hang o.a. af van die terkte van die b"etrokke as osiasien en dispo-
fliesies. .ie volgende faktore is van belang vir die sterkte van

In di poeieBie: die intensiteit van die veroor akende bewu synsin-

houd 1); die duur van BY inwerking 2); die aantal herhalin&s daar-

van3); en die mate van aandag daar an gegee 4). Dieselfde faktore
is gunstig vir die vorming van 'n oeie a sosia ie, waar hulle geld

vir die inhaude waartussen die a sosia ie ge kep word.
'n Gernoedeaandoening verswak baiemaal volgen die protokolle

wanneer 'n K.P.O. herhaald.elik tot beWUB yn kom. Die ansoaiaBie
en dispo ie.ies tusoen die 1ntellektuele inhoude versterkegter
wanneer die K.P.O. herhaaldelik tot be ssyn korn. (Dit is ook die
geval met di motorie e uSBosiasies en disposie ie in di

--"""'"::"":"":'")------------
29 : 54; q: 6(;5".

2) 29: 56, 5?) q: '/5~ j b~ ; '91 fl. fT.

4 J 29 : ~8, 59; 9: b4-'1e.v. .
J 29 : u9; 9 : 111.

evalle



waar die K.P.a. 'n handeling in~luit.) Ona kan ons due die robleem
tel: in hoev r is die vereterkinv n die assoBiaaies n dis 0.131<>-
sie 'n deelooraaak vir afstom ing, in over die t ee prose e in baie
gevalle gelyktydig plaasvind?

Die afstomping van 'n g moedBaandoening hou in baie gevalLe tred
met ie versterkin van die ssosiasieo en diapo,iesi s vir die be-
trokke intellektuele inhoude. Daarenteen stomp die gemaedsaando ,_
ning, ceteris paribus, ~ af nie, of versterk selfa, in gevallev-aar
die aesosia ies en dis 0 iesies 'n tydlank nie versterk nie, of ver-
s ~lak. (Die 0 orsaa.1{vir 'diev erswakki ng van die 8!'" sosiasi es en di s-

~poaiesies kan 'n gebrek aan voldoendeAherhalinge ~ees 1)).
Di p.p. E. (lV. 1. 3.) het 'n opgewonde b1ydskap gevo 1 toe hy

hom di regte antwoord op die raaisel herinn<>r. Di~ raaisel i weer
'n maand later gegee, en toe wa die gemoedsaandoening eerder ster-
ker a tevore, ineover die p.p. 'n gevoel van aorwinning by die blyd-
skap kon tateer, toe hy die antwoord di~ keer herinner. Hy het oak
di~ k ar herhaaldelik y sterk bevredig1ng te kenne gegee.

'n Taamlik reelmatige ver wakking van die betrokke gemoedsaan-
doening het daarente~n plaasgevind in ander gevalle, waar 'n raaisel
eenmaal per week aan die,elfde p.p. gegee is.

Dieselfde tiepe van verskynsel het in verband met ander ppe. in.
getree. 'n Kort vakansie, wat die uitvoering van die eksperimente
met di p e. onderbreek het, wa'" die oor aak vir die verlenging vandie tussent d.

Dia sterkte van die betrokke gemoedsaandoening het in ander ge-
vall e konstant gebly. nl. waar die tussentyd tussen herhalinge ni e
te lank was nie, sodat die aasosiasies en di9posiesies vir die K.P.O.
blykbaar nie verawak of veraterk het nie. (nit was wellig die geval
omdat die lnvloed van die herhalings en die tussentyd mekaar balan.
seer het.)

-------------
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Die reed8~~noemde 9nderbrekin~ van die ekaperimente, weensdie kort vakansle, het ln die geva van 4 ppe. nie 'n maand nie
dog twee tot drie weke geduur. Die gemoedsaandoeninge was blyk-
baar ewe sterk in die geval van elke raaisel, wat aan hulle net
voor en net na dl~ tuesenperiode gegee ia. (Di ~ergelyking
tU8 en die inteneiteite van die g oeds andoeninge in die verskil-
lende geva_le berue in hoofsaak op die intro pektiewe gegewene,
in Over hulle 'n mens in staat stel om die inten iteite van die
betrokke gmoeet aandoeninge te beoorde 1. Verder kom ook in In
aar gevalle in aanmerking die vergelykende oordeel van die pee
self, wat gegee is in antwoord op 'n vraag van die p.l. omtrent
die relatie\e sterkte van die gemoedsaandoeninge voor en na die
vakan. ie.) In Bai duidelike afstompin., het daa.rentcar. ingetree,
binn t'vee of drie weke, in ander gevalle wa~•.r die raaisels een-
tot t eemaal per week herhaal i •

"Die volgende tiepe van geval toon ook l)lykb ar 'n direkte oor-
aaklike verband tUB-en afstomping en die .terkte van (lie assosia_
sies en dinposiesies vir die K.P.O. Iemand wa,t vir elie eerat e
keer met In ingewLkkelde K.P.O. te deen kry, b(lsit nie die sterk
a8sosia ies tU8sen rie disposie ies vir die be tanddele, wat hom in
staat sou stel om die K.P.O. goed deur te sien nie. H:'l raak in so

In geval rna_lik verwar. Sterk gemoedsaandoeninge ontstaan dan ook
dikwels WD. iemand slegs In veT\'lar(lebegrip van die K.P.O. hat.
Die to~~tand is gunstig vir sulke gemoedsaandoening am af te stomp
naarmate die geheel duidolik go!. oleer tot bewussyn kern wanneer die
assosiasies en dispo~iesies starker is. (.ie verder hI. //0 in ver-
band met In ingewikkelde K.P.O.)

Iemand deel meo dat hy eers alt'd dearmekaar geraak het a In
persoon in BY teenwoordigheid flou val. Hy hat weI vae idee ge-
had dat hy'die ersoonmoes help 0 tel, rater moes hat:l,l.klere 106-
maak, lawe, ens., maar die idees was verwar. Hy was nooit helder
be van presie wat hom te doen taan nie. Hy hot dan altyd
angstig en ongelukkig gevoel. Toe hy egter 'n paar maal in Bulke
omstandighed.e deur ander mense rondgestuur .s om te doan mt nodig
was, het later in sulke gevalle duidelik by hom opgekom wat moe



gedoen word. Verwarring en angs het nie weer ont taan ni e _ selfs
waar sy hulp nie nodi was nie weens die teenwoordigheid van ander
men e.

Gevalle van ingewikkelde K.P.O.'e wys egter op nog 'n manier
in die rigting van 'n direkte ooroaaklike verhouding tUBsen afBtom~
ping en die terkte van die a.sosiaoies en dis osiesies vir die
K.P.O. Dit is nl. welbekend dat hoe omvangryker 'n inhoud is des
te meer herhalinge nodig i om die moeilikhede in die vorming van
die aesosia ies en dis osiesi s te oorwin. Laaegenoemde versterk
minder by elke herhaling a die geval i waar 'n inhoud 'n klein
omvang het. 'erdie feite verklaar dele waarom die gemoed aan-
doening in verband met 'n ingewikkelde K.P.O. me r herhalings van
die bewu B n van die K.P.O. nodig het om af te stomp as die gemoeds-
andoening in verband met 'n eenvoudi e .P.O., as ons 'n ooreaak-

like verband tussen die a eosiasies en disposiesies
en afstomping aanneem.

Die belang van die terkte van die a osia ies en disposiesiee
vir afstomping word blykbaar verder aangetoon deur die geval, waar
'n verget e K.P.O., waarmee iemand vro e~r so b ekend was da.t die be-
trokke gemoedaaa.ndoening toe afgestomp het. weer tot bevrussyn kom.
Die gemoedsaandoening ontstaan nl. weer terk waar so 'n vergete

'n gemoedeaandoening in verband met 'n onbekende K.n.O. Di t etaan
v'ellig oan in ve:fP"'.ndmet die feit da.t di e vro ....f@ herha.lings nog
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In indruk nagelaat het, odat die assosiasies en disposi ai s deur
die later herhalings gouer versterk as ander .1) Die aSBooiasies
en disponiesies word betreklik gou op die vorige sterkte teruggebrin
en die betrokke gemoedsaandoening word betreklik gau net so owak as
t evare.

Iemand,wat nie meer genot in die vermaaklikhede en sosiale
funksies van haar omgewing kon skep nie, het In lang vakansie 0 In
plaa gaan deurbring. Sy het toe haar eer te vermaaklikheid na
haar terugkeer in di e stad 1eer b esonder geni et. Di e genot het
egter, na net In paar van die vermaaklikhede, nie meer in aanslui-
ting daaraan ontstaan nie.

Eintlik is aIle gevalle van gewaand word, bekend word, en van
megani se hand.elinge, waarmee afstomping gepaar aan, gevalle van
nuwe a sosiasies en diepo 1e ies wat ontwikkel, of van be taande
aBso iasies en diapoBie~ies wat versterk.

Die gegewen , wat tatnogtoe aangevoer is, ondersteun die gel.
digheid van die bewering dat versterking van die assosiaeie en dis-
posiesies vir die K.P.O. In deeloorsaak vir af tamping 'is. Ver.
skillende besware moet egter teen 0 In bewering ingebring word.
Daar is b.v. gevalle wat di~ gevolgtrekking uit die reedsgenoemde
gevalle weere reek. (1) Soma ontstaan die betrokke gemoedsaan-
doening net 60 sterk as tevore hoewel die assosiasiee en disposie.
eies vir di K.P.O. verswak het, en ni vereterk het nie. Die oor.
saak vir die terk ontstaan van di _ gemoedsaandoening kan b.v. wees
omdat die K.P.O. helder tot aandag korn tenspyte van verswakte asso-
siasies en disposiesies.

vg1. Jost e wet; 9: 701; 29:75.



Daar is b.v. gevalle-- en met hulle het ons hier te doen--
aar iemand, wat hom vererg het oor 'n eker belediging, nie baie-
maal aan die belediging dink nie. Die gemoedsaandoening van ergex-
nis ontstaan in ia gevalle tog sterk as die peraoon na tn geruime
tyd we r helder aan die K.P.O. dink, d.w.s. as die K.P.O. goed tot
bewussyn kom nieteenstaande die verswa.kte as oaiaeies en disposie-
i es ni e.

(2) Die betrokke: gemo dsaandoening tomp in
party gevalle aft in pl as v n te v rsterk, wanneer die a sosia ies
en di oslesies vir die K.P.O. verswak.

Kort ne. tn belediglng, as die betrokke aasasia ies en disposie-
sies nog sterk is, ontstaan toorn soms sterk waar lemand dan helder
aan alles in verband. et die belediging dink. Die betrokke ge-
moed aandoening ontstaan da<renteen s akker as tevore as die persoon
e rs na tn lang tussenperi.o weer aan die beledioing dink. Laas-
genoemde korn vaer as die vorige keer tot bewuBsyn, en die assosia-
ies en disposi sies is die keer owakker as tevore.

(3) Die betrokke gemoedsaandoening verst~k in
arty ~valleJ in plaas van af te tamp, waar die 8ssosiasies en
di po ie ieB versterk.

Die voldoening van iemand groei in party g valle, waar hy met
tn ingewikkelde saak te doen het, naarmate hy~tn paar herhalinge
die saak beter begin deurBien en ver taan. S voldoening is sterk-
ete w nneer h die hele a vir die eerste keer volkome begryp.
Die betrokke gemoedsaandoening groei du in so In gaval mat die ver-
sterking van die assosia ies en disposieaie 1 Ons het hier nl. te
doen met 'n funk iegemoedsaandoening wat versterk gel ktydigmet die
vorming van die a eosiasies en disposieoies vir die betrokke inhoud,
in over di vorming gelyktydig met die bater ver taan of uitvoering
van 'n ingewikkelde of onb ekend Baak gepaaJXlgaan.

,I

Ons vind nou dat een van die r de waarorn afstomping in party
van die gevalle plaasvind, en nie in ander nie, waar di betrokke
aSBosiasi es en disposiesies versterk, L omdat die ver terking van
assosiasies en disposiesies in seker gevalle ItdiehelderderlJ1ord1!
van intellektuele inhoude in die bewussyn teweegbring, en in anrtar
gevalle "die vaer word" van intellektuele inhoude in die bewusB n.
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Dit is egter aandagsverskynsels wat 'n verakillende uitwerkin op

die betrokke gemoedsaa.ndoenin., het (bl."1fi..g,~). 'n Verder rede vir

die verskil in die verandering van die intensiteit van die gemoede-

aand~eninge, in die verskillende tiepes vangevalle, is dat ver-

sterking van die betrokke aS80 iasies en disposi, ies 60ms lei tot

di e makliker uit v"O-ervan take, wat gunsti g is vi r efst ornping, en

som tot die reproduk ie van meer inhoude. Die laasg€noemde ver-

s nael i fi in art "evall e guns ti g vi r- di e afstomping, en in ander

gevalle vir die versterking, van tn gemoedsaandoening. Die geaard-

hei d van di e inhoude, wet tot b ewus yn korn, bepaal wat di e ui tV/orkin

van hulle teenwoordigheid op die betrokke gemoedsaandoening sal

wees. (vgl. cUe gunstige uitwerking van 'besonderhede, bl.94 ; en

die teenwoordi ~eid van te veel. inhoude in die aandag, bl.C9~~).

Eintlik is elke geval, v{at lcynbal:l.r 'n direkte oor aaklike

-verband tUB en afstomping en die versterking van a sosiasiefl en

di sposi esi as aant oon, 'n gaval van herhal ing. Di e as so s iasi es en

disposiesieB vir die K.P.O. word deur die herhaling v n dIe K.•P.O.

versterk; en- te elykertyd is die herha_ing van die K.P.O. In OID-

standigheid wat gunstig if.; vir die eintlike afstompingsfaktore om

die afstompin van die betrokke gemoedsao.ndoening te bewerkstellig.

AI wat ons dan l~ n beweer is: dat verEterking van die assosia ies

en dis.,oaiesies plaasvind onder omstandighede wat t(~gelykertyd gun-

stig is vir die afstoIDping van die betrokke gemoedsaancloening. .Ons

kan geen direkte oorsaaklike verband tuofen die twee prosesse af_ei

ni e.

Die gevalle van afstomping, wat van uit die standuunt van die
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v r t rking van asnosiasies en dinposiesie \as teenstrydig voorge_
korn het, word egter nie voldoende verklaar deur die reed behandel_
de aandagsversk'msel 8 af.tamping faktore nie. 'n Onders-o;king
van die voorbeelde toon aan dat een van die bela~!grike afstompings_
faktore, wat daar 'n rol peel, di vermindering in die in~ellek-
tu Ie akti vii teit i, at lat er beilandE:.Iword (Hoofst. VIII). Di e
vermindering in intellektu Ie aktiwiteit vind plaas o.a. wann~er die
aaso iasies en disposiesies vir 'n K.P.O. versterk. Di e indruk,
dat die v roterking va.n die assosiaaies en disposiesies vir die K.P.O

'n deeloors ak vir afstornping is, vlcei dan ook deels uit hierdie
feite; nl. da.tdi~ versterking in 'n seker tie evan geval altyd
gepaard g an met vermindering van di intellektuele aktiwiteit, en
dat laaBg noemde 8 a.f tompi~gDfaktoT ~nvloed 'uitoefen in al die
verskill nde soorte van g val wat in hlernie verband onder behand -
ling wa •

OORSAKE VIR VERANDERING-m IN DI~ INTELLEKT~~.!-E I NHOUDE, AAR-

DEUR DIE K.P.O. TOT B~~lSSYN KOM. Dit i reds aangetuon (bl.9 .
dat die toestand gunstig i vir die afstomping van die'.betrokke ge-

moed aandoening, wanneer di e oorspronklike intellektuel ihhoud vir
die K.P.O. 'n verandering ondergaan by later herhalin \v n die
bewu yn van di K.F.O • Di intellektuele inhoud, kan 'n verandering
ondergaan: bf deurdat di K.P.O. later meer globaal tot bewu syn
komi bf deurdat die hel ide~ - kompleks vir die K.P.O. oorspronk-
11k in die andag was, te l~ dele van die komplek later vaer
ontstaan of ontbreek; bf deurdat die deel van die kompleks, t

oorapronklik in die b wu syn as, later vervang word deur 'n ander
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deel, wat deels nuut is; 6f deurdat die r latie h laerheid in
die aandag v n d le van die kompleks vir die K.P.O. verander; ~f
ook deurdat die gedagte aan die K.P.O. later onder die vroe r be.
gel idende idee ontstaan.

Di vraag is dan aarom later ander inhoude tot bewu syn kom,
wanneer die K.P.O. teenwoordig is of herinner word. 'n Antwoord
op die vraag kan gegee Tord deur die faktore vas te tel, at by

die reproduksie van die betrokke inhoude in aanmerking kom, en wat
so deeloor ake vir die afstomping van die betrokke gemoedsaando eningl

word.
Ri'DES WAAROM 'N K.P.O. SOMS GLOBAAL TOT BEWUSSYN KOM. K."p.ti.~

kornrneermale by herinnering as by herhalin e glob al tot bewussyn.
Dit gebeur egter wel dat iemand globaal of in hooftr kke bewu word
van 'n K.P.O. wat teenwoordig iB. Iemand k n globaal bewus word
van 'n K.P.O. omdat hy nie op die besQnderhede ~ nie, d.W.B. omdat
h ge n taak, of date inerende tendens, beei t nie op grond aaTVan
die besonderhede in die waarnemingge~~8traheer word;) of by herin-

mee da.thy 'n goeie algemene idee
maak nie .indruk in die sin dat hy
lemente, wat dit die eerate keer
bewu syn nie, hoewel hy meen dat
wou.

nerin halder gereproduseer word (nl. by wyse v n gedetermin erd
kennisaktua11sering2) •

. Die p.p. A (111. 3. 2.) deel
va.n die verte~de grap hetdog dit
gemoedsaandoeninge het nie. Di
1 at anaaks klink het, kom nie tot
hy hull sou kan reproduse r ae h
) ---
1 36:'f66
2) 3ti: 116 e:rl".



Iemand dink nie later aan al die besonaerhede van 'n K.P.O.,
at 'n groot aant 1 bekende elemente bevat. sonder
od t 0 'n K.P.O. dan globe. 1 tot bewu syn kom.

siale red nie,
Di e per oon iB

nogtans dikwels bewus dat h an enige deel kan dink. :t;iehooftrek1l:c
van 0 'n bek nde '"\.oP.O., of aIleen die dele van die K.P.O. t op

die oomblik van be ',angi • korn in be aalde gevalle belder tot bewu -
Byn. 'n Ooreau vir di betrokke gemoed aandoening om af t tamp
i teenwoordig wasr 'n K.P.O. e ens s y b eke n d h e i d
globeal tot a.a.nda kom, die ge oed aandoening oorspronklik<ont ta~J
het in aansluitin nan die helder bewussyn van die hele •• P.O. (vgl.

'n eraoon, at naby dte Viktoria-valle gaan woon het, hat dit
dieerste keer met 1 die be70ndering v n 'n vreemdeling beskou.
Di be rondering is versterk deur sy onderaoekings ogte, en die hel
omgewing het hom baie genot verskaf. Na 'n lang verblyf vertel hy
dat' as hy daar rondloop sonder die vooropgeetelde doelatelling om,
op alle te 1 t, of hy ge oon eg a n die valle dink, net die al-
gemene punte tot bewuss n korn sonder dat di~ be~BAyn van hulle 'n
gemoedsaandoening laat ont taan. '

Terloo kan aan die vorige ~ewering toegevoeg word at dit
nie nodig i vir di oors'ronklike gemoedsaandoening, in aansluiti
aan die helder bewu n v n die hel e K.P.O., dat ldi b eBtanddele
v n di K.P.O. g 1 ktydig tot bewuBsyn moet kom nie. Hulle kan
ook in 'n~ort opeenvolgins tot be syn kom.

Iem ndm en BomB, waar hy globaal ann K.P.O. dink, dat hv
die besonderhed na wi1 kan repro ueeer, te yl h dit tog nie kan

oen wann er hy ppobeer nie. Die d 1e wat hy nie kan reproduseer
nie i dan verg et, of mineten tydelik verg et, 1 is hy self nie
daarvan beWUB nie. Inhoude, aarvoor die aBBO iasles en di posie-



eies na verloop van tyd te ak word, kom dan nie me r tot bewus-
yn nio. Die proses van verge t kan du~ daartoe mee ark dat 'n

~K.P.O.,globaal tot bewusByn kom, wanne r die betrokke peruoon elfs,.
kan me n dat a11eB in verband met di K.P.O. dan tn die bewussvn is.u _

Die feit dat die a soniasies tuosen die diepoBieBie~ vir onderge~

ekikte inhoude vinniger verswak as die assosiasiee tusasn die dis-
po ieoi s vir di kerninhoude van 'n K.P.O. is in hierdie v rband

Die gevolg hiervan i

immers dae die inhou 0, aarvoor sterk a sosia ieB n di ponieoie
bestaan, later b ter en gou r tot bewussyn al korn by ervaring of.;
herinnering van di '.P.O. as die and r irilioude. Die l>etrokke
persoo word dan go d b ewu van die, hooft rekke van ie ICP.O. dog
nie van beeonderh de nie, en 8odoende word die toestand, at gun tig
is vir af tomping, verwe-enlik.

Die feit, dat algemene en abetrakte kennis eerde.r:gereprodueeer
word as be onderhede of die meer konkrete b p ling van 'n voorwerp2),
kornblykbaar ook in aanmerking vir 'n verklaring van waarom die K.F.
by herlnnering globaal tot bern eyn kame

DIE IlnTLOED 'VAN VERA1iDERDE ABSTRAKSIF_RROSESSE. 'n Al gernene
oorsaak vir verandering in die intellektuele inhoude is dat 'n po-
sitiewe abstrak ie-proses kan plaa,vind, ra..ardie K.P.O. teenwoordig
is. od'at'dan net dele van di e betrokk komplek ;z.) tot bewussyn kom,
1) ---

9 . 723.2) .
36 . 498.

3) •Die woord komplek word nie hier in die P iego-anali ti ese in
gebruik nie, dog in terme van Selz.
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ieel we. vir die ant taan van die g moedsaandoening) e n a n-
n e r 1 a. t r bstrak. i van min d ere n
min d r b. est n d del e p 1 a a s v i n d. Ab trakeie
<11 11,. T en minder be t ndd le van die K.P.O. kan plaa vind waar

die determinerend ta e. of tendense, me r en meer ge csialiseer
ord, of w ar hulle meer en m er 'n algemene trekking kry.

Die p ••• ('. 4. 2. Skyf 1) het eers op die s f gelet met
die doel om te si-enwanneer die lettergrepe LIF na FIP komi LON
na NOS; en LAL n LAL. Hy waG bewus d t en reaksie dan korrek
sou ees. Tevredenheid het sterk by 'n korrekte reaksie ontstaan.
Later (V. 4. 5.) het dt p.p. nie meer die lettergrepe voor i aan-
dag probeer hou nie, dog het hom net die meer algemene taak gestel
om na die lettergrepe te kyk en op die reaksielettergrepe te reaeeer.
Die p.p. was oortuig dat di reaksielettergrepe as sulks y aandag

ou trek sond r dat hy hom vooraf die definitiewe taak stel om op
LON na NOS, LAL ne. LAL, en LIE na ElP pe iaal te let en dan te re-
ageer. arna het die p.p. hom onopsetlik 'n nog algemener taak
ge tel, nl. om n t op die skyf te let, en te reageer as twee Dp.ie
b kende lettergrepe mekaar opvolg. Die lettergrepe het, in die
geval van 'n reaksie onder di laasgenoemd omstandi hede, alebaie vlugtig tot bewuBsyn gekom Bodat die .p. in die mee te gevalle
nie kon aangee watterbekende' lettergreep eerate verskyn het, of op
wetter een h reageer het nie. Die voldoening hat verswak naarmate
die genoemde veranderinge plaasgevind hat. hoewal die p.p. elke keer
met sekerheid en 'n bawuseyn van sukses reageer hat.

'n Gemoed aandoenin kan ook in die daelikse lewe ontatar
•

wannear iemand met 'n saker oplet-taak in aanraking met 'n K.P.O.
kom, n wann er seker del evan di K.P.O. op grond v n di e opl at.
tank (of gee teeatellings wat daardeur gavorm word) abstrahear
word. Mense let egter op verskill nde tye 0 ander voor ar e, eien.
skappe, of gebeurtenis e; hulle algemene 0 let.taka varieer sodat
verskillende abstrak i .proeesae pl a vind b harhaling van di e K.P.I

(vgl. bl.'"{Cley.oorGeeete stelling). Die betrokke gemoedsaandoaning
stomp d n af inaov r dit vroe r ontRtaan hat op grond van 'n gea~-



straheerde inhoud.

'n Be igheidsrnan het in tnt d van voorspoed altyd dit bat e ge.
niet as a vrou en dogtertjie hom op BY kantoor kornbeeoek h t om
hom 'n bietjie afleiding~~e gee. Hy het opg let ho vrolik, lief.
hebbend en aantr klik altw e was. In Yyd van depre sie het egter
ontstaan toe hy verplig was om hom die taak t stel om op te let
waarin hy on be uinig. Die besoeke van sy vrou en kind tas toe
baie minder aangen am, hoewel sy vrou haar juis daarop toegele het om
hom op te ruim. Hy het nog opgel t dat hulle antreklik as, maar
di"ekosba rhe! d van hulle kleding en ie eintlike onbesorgdheid waar.
mee hulle rondloop het ook BY aandag g trek.

Ander faktore BOOS b oordeling (Hoofst Vll) en stemming kom na-
tuurlik ook in In geval soos laasgenoemde in aanmerking. Tegelyker-
tyd opeel die oplet van ander inhoude 'n rol in d' vermindering van
die g not, w t e r ontst an het op grond van die be oeke van die
vrou en kind. Die oorsaak vir die oplet.taak, waardeur die ander
inhoude geabstrSh er is, as weer die moeilike besigheidsomstandigh de
Die g moedsaandoening het du oak hier afge tomp weens In ingewikkel.
de eamewerking van deeloorsake.

Di e abstraksie van verskill ende inhoude gaan egt er ni e a1tvd
g paard et afsto ping nie. Ons het faktore wat erk 'Ore di gelloeds.
andoenin op di selfd hoogte te hou wanr elke ke r ander bestand.

del evan 'n K.P.O .ge bstraheer word, ~a.te er alma1 dieselfde g _
moedsaandoening in verband met die K.F.O. teweegbring, (vgl. Afwi _
saling v n inhoude in die aandao bl. ~o ).

Die p.p. F. (111. 7. 1 - 4) het elks keer, wat In seker grap van
skoolkinders herhaal i I die grap b' genlet. Hy het in die eerate
geval meer san die verslaen heid" van die onderwyser en inspekteur
g dink, 'n vOlgende keer meer aan die onskuldi e naf we antwoord van
d:hekin, en 'n ander keer eer aan die ou tradi'sionele ks ntrieke
plattelandsonderwyser. Die p.p. het die grap elke keer baie geniet
omdat die inhoude al bl kbaar ewe goed bereknn aa om die komiese
effek van die grap te bewerk.



DIE INVLOED VAN GELYKSOORTIG. DSREPRODUKSIE. Dele va.n andar

I]..~-

kompl k e kan tot b ewu syn karn op grond v n di repro duk i e wens
gelyk oorti eid, w ar 'n K •• 0. in die bewussyn teenwoordig is.
Die g k oortighei dareprodukai e kan oak op gr'ond van 'n gedet ermi-
neerde abstrak'ie-proses plauBvind.l) (Di e to estand is guns ti er
vir BO 'n gelyk oortigheidsreproduksie l~nneer die K.P.O~ bekend is
as wanneer dit nuut .) , n A f t 0 ~ pin g s f a k tor
i s t e o 0 r di g b t n her h 1 1 n g van die
bewus y n a n InK. P. O. a r i n h 0 u d

s a a m m t die K. P. o. 0 f del e d a a.r v n g e-

rep r 0 d£u a e e r W 0 r d, 0 P g ron d van gel y k -
)0 0 r t i g h i d met d i ~ K. P. O. 0 f d i e 1

s d t die a 0 rep r 0 l.ike intell ktuelE:

i n h 0 u d v o.ran d e r•
.erdie faktor is o.a. teenwoordig in die geval waar iemand

bang word vir die moeilikhede van 'n taak wat hy op hom geneem hat
dog waar die uitvoering, na hy 'n paar maal aan die taak gcwerk hei,
hom aan ieta dergeliks herinner ~at hy vantevore uksesvol uitgevoer
het. Die bewu syn dat die taak waarmee hy b sig is, ook weI sal
klaar kom, ontstaan anne r hy met d1~ taak besig is en dit hom aan
die volbragte een laat dink. Die vrees vir di moeilikhede tamp
af. ( r korn n tuurlik': ook ander faktore in aanmerking, 600 b .v.
beoordeling (F£st. V~l) en di invloe deur kontras, of and sins,
van die ander g moedsaandoeninge, wat in verband met die nU1e inhoude
ont taan.)

Pi byv ging is b langrik dat 'n verandering van ciie intel~.
tuele inhouo.~~Q.etplaa yin , onder invl oed van gelyksoorti ghei dsre.
produkeie. Ons het nl. nie met 'n afstompingsfaktor te doen nie
waar\;die oorspronklike inhoud. di eselfde bly, en wa.a.rdi e gelyksoor-
tige inhoud die gedagte beklemtoon in aansluiting waaraan die betrokke
1) 36: +-00 I O.C<...



gemoedsaandoening bestaan.
'n Moeder is b.v. angstig omdat h ar kind 'n opera 1e moet

ondergaan. Die gedagte aandi~ opera ie laat haar dink aan 'n
ander geval, wat.nie sukseavol was nie. Di~ verdeI' gedagte verstem
die idee van moontlike roi lukking, in aansluiting waaraan die
oorspronklike angs ontstaan h t, en die angs k n eens die verdeI'
gedagte verhoog word.

Gevalle soos die volgende staan nie in teenstryd met die bew~
ring dat gelyksoortigheid repraduksie onder seker omstandighede 'n
deeloor aak vir afstomping i nie.

E n peraoon het iemand ander baie kwaad gem ak deur 'n skin.
derpraatj ie 0 or laasgeno erode te versprei. Di e 1aaBgeno erod.enersoon
dink toe aa.n 'n ander skindepraatjie oor homeelf, WaaI'Van hy al
vroe r gehoor het en wat eersgenoemde ook veroprei het. Die gevolg
van hierdie reprodukaie op grond ran gelyksoortigheid a dat laas-
genoemde peraoon nog meer oedendcgeword het.

In hierdie gaval word nl. net verder inhoude gereproduseer wat
in direkte verband ataan met die twede par soon se opvatting oor
die eerate oe handel~ see Die nadruk waar:nee die beoordeling geskie
is egt er gunatig vi r lii~ betrokke gemoedsaando ening (Hhofst Vll).

Del e van die k 0 m p 1 e k s vir e e n K. P. O.
w 0 r d s o m d e u r d e 1 e van , n/a. n d e r k o m -
p 1 e k v e r v a n g 0 p g ron d v a njg e 1 y Ie s o 0 r-
t i g h e i d o f 0 Ii g r 0 nd v a.n g e m e e n a k p 1 i k-

h 1 d. Dit gebeur baiemaal waar die K.P.O. herinner wo rd, en
vind ook wel plaas waar di e K.P.O. ervaar word. S 0 , n a u b -

tit u e i is 'n e u n s t i g e f So k.t 0 r vir
f tom 'P i n g. Daar i ge lle waar die betrokke ersoon

bewuo is van die aubatitu ie.
'n Goeie voetbalspeler is b.v. baie bly omdat hy ns. die eerate

span verplaas is. Die bewussyn van euksee, gepaard met sterk blyd-
skap, ontstaan wanneer hy aan die bevordering dink. Tege1ykertyd
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b kou hy homself oms a In miulu king insover hy in sy ~tudi es
agteruitgaan. Die blydBkap stomp later af waar die gedagte aan
sy voetbal pel in BY bewusayn is, maar waa.r die gedagte aan hom elf

'n ~1slukking 0 kom, al is hy beWUB d t dit nie aar is op die
gabied v n vo tbal nie en dat die gedagte aan homself as In misluk.
king eintlik slegs n 'n nder verband van toepas ing is.

'n b'ub titusie vind egter in party geva,lle plae. sonder dat
die betrokke peraoon dit merk1) • Di e b etrokke gemoedsaando ning
k n ook in ulke gevall e efst nmp •. Dit korn o.a. voor aar die ge.
eubstitueerde inhoud self on5~n tig is vir die oorepronklike ge-
moedsaandoening.

In Dame het baie van 'n eker huweliksgeskenk gehou orndet In
goeie vriendin dit aan haar gegee het. Vroe r het sy gter iets
dergeli's ontvang van iemand wat daarna in haar gun, gedaal het.
Sy het die twes gewere na 'n tyd verwar, en aan die hu~eliksgeskenk
gedink as af'komstig van die paraoon van wie. Y m1nder ehou het.
Die geskenk het al minder haar -aardering g wek. Eendag toe
haar verwondering daaroor uitgespreek het dat sy vroe~r so Laie van
die voorwerp gehou het f word sy bewus van haar verwarring. Sy kon
dit nie verstaan dat die gewere eo ver~ar het nie. die
vro e're ehegthei d an die .geskenk hel daarna. teruggekeer •

Afatomping, as gevolg van ubstitusie. vind verder plaas waar

die gesubstitueerde inhoud indifferent is, en waar die oorapronklike
dIvan die intellektuele irul0ud belangrik vir die gemoedsaandoe_
ning was.

Daar i gev Ie aar iemand kwaad word as tn per oon wat hy
bewus is hy self nie van hou nie, hom terg. Later kan dieoelfde
'PeTsoon'-hornop dieselfde manier terg sonder dat hy kwaad word.
wanneer eersgenoem e die laasgenoewde beter leer ken het en nOllbe.

ie dat hy nie meer vyandig teen hom gesind i nie, hoe el hy ook
nie 'n-vriendokapegevoel teenoor die laasgenoemde besit nie. Di
omstandighe e is in die twee gevall die elfde in over een Bek~r
r~rsoon In ander op 'n bepaalde manier terg. Die direkte~ie
aerate teen die twede persoon, at in oorsaaklike verband met die.
toorn geat an het, is egter in die twede geval vervang deur 'n be.
wu eyn by die eerete peraoon dat h,v indifferent voel teenoor ditwede persoon.

29 : 150 o.
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'n Oorsaak vir afstomping is ook te nwoordig wanneer die intel-

le~tuele inhoud,v render by herha1ing van die bewuasyn van die be-

trokke K.P.O., (b.v weens die re rodukai van iet g 1yk oortig)

aar die betrokke peraoon di beVv'USBn het dat 4IIt die !.Q.!.Il!. van die

intel1ektue1e inhoud nders is, dog ten onregte meen dat die inhoud

dieselfde geb1y h t.

Iemand as b.v. bai te1eurgeste1 in 'n vriend we n BY houdin
by 'n ekar gel enth ide Sy dade het wakheid ,n 'n ug na popu.
1ariteit openu are Die a rsgenoemde het later weer aan dib dade
van BY vriend gedink, maar met mind r teleurst iling as tevore omdat
hy hul1e toe, soos hy geme n het, in 'n ander lig ien. Hy ontleed
toe BY edagte noukeurig, en vind dat hy in die later gevel nie san
die genoemde dade gedink het ni , maar eint1ik 'n voorste11ing van
beter d d g had h t. Hy h tegt r~ voor di antI 'ding ga~een dat
hy die 1fd dade in die later geval van 'n ander tandpunt be kou
het as vantevore en dat hy vroe r onbi11ikwa •

REPRODUKSIE VAN TEENOORGESTELDES. Die r produksi evan 'n teen.

oorgestelde inhoud vind n tuurlik ook in ansluiting an die b wus ~

van 'n K.F.O. pleas 1). Di toestandi gunstiger:,ook vir hierdie

.oart van repro .uksie wanneer die K.P.O. bekend is as wanneer die
K.F.O .nuut i tid ie geve1 deel omdat di"' kan beter is
dat di nodig assosi ies tussen die reprodu erende inhoud n sy

teenoorgestelde sal bestaan ann ar di K.P.O. bekend is, en dee1a

omdat nuutheid 'n faktor is wet gunstig is am die aandag 'n tyd1ank
op di inhoud thou.

, n A f tom pin g s f a k tor 1 t n o 0 r -
d i g w a a r, t e g e 1 y k m e t d i e t e e n W 0 0 r d i g-
h e i d/v a. n d i e K. P. O. i n d i e b w u s y n , d aar
0 o k g e d a g t e s y t n 0 0 r g e e y 1 d

9 : 684, 68 .



of teenoorgestelde bestanddele, ger
pro d u e e r W 0 rd.

Die .p. D. dink b.v. orne in reeke V., na hy 'n korrekte reak-
si volbring hat, saarnmet die bewu yn dat hy etraf ontgaan het, ook
aan hoe m lik hy kon verkeerd reageer het, an etraf ontvang het.
Tevredenheid het baie ew kar ontstaan in geva1le waar hy ook aan
die teenoorgestelde inhoude gedink h t 8 waar hy net gedink het aan
die feit d t hy etraf ontgaan het.

One i1 hier nie op die vraag ingaan in hoever di fstomping
in Bulk gevalle o.a. p1sa vind omdat teenoor ,estelde emoedsaandoe_
ninge in verband m t die teenoorge tel e inhoude ont taan nie.

DIE REPRODUKSIE VAN INHOUDE WAT MET DIE K.P.O. EN BY GEMOEDS-

DOENIFG GEASSOSI ER IS. Dit i in seker gevalle gunstig vir
die ont taan v n 'n sterk gernoedsaandoening wanneer inhoude, wat met
die K.P.O. geas oai~er is en op die betrokk gemoed aandoening gerig
is, m klik tot b wu yn kom _ het h 1d.er of vasg :) (vgl. bl. J::l.o )

Die g mcedeanndoening van liefde kan in aansluiting a n 'n voor-
stelling v n 'n b minde per.oon ontstaan. Di liefde versterk e _
ter in aansluiting aan di gedagt a n die peraoon naarmat gedagte
van liefdesbewy e of goeie eienskappe v n die p r oon g r produ eerord.

Die ge~oedBaandoening kan dan elke keer sterk ont taan waar by
'n herhaling van die bewu syn van di K.P.O. meer idees tot berne yn
korn wat van die elfde ge ardheid is as die idees at deels verant_
woordelik as vir die oar pronklike gernoedsaandoening.

Die p.p. C. was baie teleurgestel in 'n seker grappie (111.41,..
1 - 3). Di t leurstelling het by elkeen van die herhaling sterk
ontstaan waar v rder rede aarom die grap minderwaardig wa tot be-
wu ayn gekom het.

, n 0 a r s a a k vir a fat 0 m pin g i s ten_

-r;vgl. 4 377 •



o 0 r dig w a a r i n h 0 U del ate r n i e c e r

/2.1

g ere pro d use e r
g a a s 0 s i e r i s

ord nie,

n 0 a k 0 P d

t
tAfV

met,l\ .• P. o.
gemoeds-

a and 0 e n i n g van die K. P. O. g • Ond

doel hier natuurlik op g valle waar die geaseosi erd inhoud die
gemo deaandoeni~g oor pronklik versterk wanne r hull. in aan luiting

f'l. n di b ewus yn van die K.P.O. ereprodu eer word. .,Terder word

hiex verond r tel dat die gea soai erd inhoude nie i K.P.O. uit

die bewus yn verdring nie (bl.q.:l~, en ook dat di t.otale intellek-

tuele inhoud nie die aandag vul tot uit luiting v n clil. gemoed aan-

doening nie (bl. 90).

Di~ af tom in sfaktor i teenwoordig in die geval waar die liefte
vab iemand vir sy vriend v raw~, anneer eer genoem e uitvind dat
eker gaeie eienskapp an sy vriend ontbreek, at hy eer gem en

het dat hy besit. Die liefde ontst an later ~akker in ansluiting
an die edagte aan BY vriend in die gavall waarop one doel, omdat

die gedagte n die gaeie eienskappe nie weer seam met die gedagte
aan flY vriend tot bevusl:.v kom 800S ers nie.

Di i ee van traf. ord in reeks V geassosieer met die bewu s n
van 'n foutiewe r akQi. Angs ont tean in aansluiting aan die
bewus n van 'n fout ann er die idee v n etraf ereprodu eer word.
Di gemoedflaandoening ontstaan egter nie, of akker, enneer die
idee aan etraf ni , of vaag, of vlugti , gereproduseer word waar die
bwu n van fout teen oordig is.

, n A f t o m p in g s f k t o r i s v e I' d e I', ,
t e n VI 0 0 r d i g a. n n e e I' i n h 0 u d e at nie gun-

stig ia vir die betrokke gemo dsaando ning ni , lat I' met die K.P.O.

gea 60si er is en dan gere rodUEl er \Vord. ( 1If1. . 1:J.:t)

Die p.p. E is by reeks V kyf I som onbillik ge6tr~f. Die ge-
dagt aan 'n moontli ~ traf is daar eur ge S o.ieer met die geda te
a n 'n korrekte reakeie. Die tevredenheid by 'n korrekte reaksie,w t eers sterk ~a , het later swakker ontstaan omdat die ed~gte aan
'n moontlike straf toe in aan luiting aan die b wu yn van 'n korrektl



reaksie ontotaan het. (v. 4. ~, 4).

/1.. 1---

Die gaas oai erde inhoude, waarop ons hier doel, i£ nie dioe1fdE

a die vro er behandelde begeleidende idee nie (bl.98) insover

laaegenoemd eintlik apart van die K.P.O. en BY gemoedsa~ndoening

ont taan. Hier-mee bedoel on dat die begeleidende idee6 nie op

grand van direkte kontig~it6itsassosiasie met di K.P.O. ontstaan

nie 006 d.ie geval met die gea~sasieerda inhoude i • Beid.e di e

geae 08ieerde inhoudeen d':(e ",egeleidende idees vorm e~,;ter 'n be-

WUBS 'nsomgewing va.n d1e K,P.0.
nIJ:.I TEE mORDI Gl.~>ID IN DIE WAA...l:m:SMING VAN SJI..J!\.ER UITEHLr I

OMs'rANDI GHF.J)E. Die vOlgende geva11 mo t anderskei word van die

gevalle waar begeleidend.e idees of gea so i!erde inhoude invloed op

die inten iteit van die betrokke gemoedsaandoenin uitoefen.

Uit r1ike Voorwerpe of gebeurtenis8 word Boms sintuiglik waar-

geneem wanne r 'n K.P.O. teenwoordig is. Di~ inorukke kan daardeur

m t die K.P.O. of die batrokka gemoedsaandoeni.ng gsa.seoa1eer word.

Di t salunstig vir die ontsta.an van die gemQeds"iandoening wees b

'n hcrha.ling van die bevlU8 'n Vctn die K.P.O., a dif:! uiter1ike kon-

die ieo weer teenwoordig i .1)

Die "n i e tot b e w u

w a a r n e min g 6 i n h 0 u d e
, n k 0 m n i e« V a n

o fan d e r i n d r u k k

a t n i e 0 p g ran d van a B S 0 S i a s i e a/o n t _

s t a a n h e t n ie, dog gel y k t y dig ~ e t die

eerate ervaring v n die K. P. O. e nl y

1 tgl. 4 92, 99.
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gem 0 e d a a and 0 e n i n g e r v a a r is. i s gun.
s t i g vir die a f s t 0 pin g van i e b e _

moedsaand.oening by herhe._

u a s y n van die K. P. O.1 i n g e van die b e

'n Peraoon at iemand ai n verdrink het sonder dat hy hom kon
help. vertel dat hy altyd die oorepronklike gemoedaaandoening van
wanhopige angs weer di terk t ondervin a hy aan die geva1ink w nneer die geruis v n die see in yore kiink.

rie p.l. het in 'n paar ek perimente met die ppe. A en F veT.
geet om ~ie stroom van die induktorium aan te a1 an, Aodat geen
geluid daarva~ gekom het nie. Die tevredenheid by ukaes, en die
anga in die en geva1 van mis.ukking wat voorgekom het, w s swakker
as in die eewone g valle. Die ppe. het egter niegemer~ dat die
induktorium nie werk nie, hoewel hulle mel in maak van iets ien-

rdig in die eksperiment. Dit was vir hulle "net asof lets
anders was. Die geluid van die induktorium was blykbaar gunstig
vir o.ie gemoedsaando.ening weI. if';deur die bewussvn .van str fte bekl emtoon.

reoon i8 v olgen 8ffner van
VERANDERING IN DIE ALG",\f.EHE LIGGAAMLIKE 'rN GJEtm ESTOESTAlID.

Di peiego-fie ie e to ~tand.van 'n

belang vir die ontstaan van'n gemoedsaandoening in aan luiting aan
'n herinnering inhoud, omdat die reproduksie van die betrokke in-
houd o.a. van di~ toestand afhang.1) One meeri dat die paiago-fie.
iese toestand van 'n erBoon gter, ~ia net vir herinnering _ dog

ook vir ervaring gemoedsaandoeninge van belang i. (Hierdie me-
ning word beve tig deur gevalle aooa in die voorbeold hieronder
aangevoer word.) Watter dele van di komplek vir die K.F.O. tot
b WUBsyn kom, of w tter waarnemingsinhoud
nl. oak v n die algemen liggaa

geabstraheer word, hane
- en geestastoestand van ,.

1 i g g a a m B - eng e e

dan c e t e ria par i b u
n i n g s tom p

rmate die

peraoon af.

a I g e m n
l) 29: 238.

, n Gem oed a a and a

f n

t e toeetand
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w a a ron d e r die bet r a k k e K. P. o. tot b e -
w u S S Y 1: i k am, a f w y k v a,! n d i ~ toe s tan d "b Y
die a 0 r pro n k 1 ike e r v a r i n g v n die

K. P. o. 'erdie bewering is onderhew1g aan die b paling dat di
Ii gaame~ en geestestoestand by die oorspronklike ervaring van die
1::.P.O. gun tig was vir, of in ooreenstemming met die aard van, die
betrokke gemoedsaandoening.

Afstomping vind plaae in gev lle ! .aar die 60- ewe genoemde fak-

tor teen oordig is, en waar die oorspronklikejintel1 ktuele inhoud
oak ander tot bewus yn kom.

Die p.p. B (11. 1. 2_4.) het by tn prikkelwoord (die naamvan
'n intieme vriendin) 'n sterk gemoedsaandoening van geneentheid
ervaar toe h eeh dag vrolik en gesond gevoel het, en bate gunstige
redagt s aan haar g ad het. Die gedagte aan die mei ie het egter
In volgende keer net In bedaarde vriendskap ge oel Iaat ontstaan toe
hy, vol gens die verslag van sy a1gemene gemoedstoestand, ligga.am1ik
en geestelik af emat was en net In ar gedagtes in verband met haar
gekry het. 'n lder keer, to hy prikkelbaar en humeurig was, het
In gemengde gevoel.-van teen in en ont vredenhei<1 ont taan by die
gedagte aan d.i~vriendin. Hy het nie sodanig aan haa.r goeie eien-
kappe.en dade gedink nie, as aan In paar klein ergernissies at sy
hOm veroor aak het.

Die genoemde faktor is daarenteen in party gev&lle In deeloo~
saak vir afstomping, waar dieselfde intellektuele inhoude elke keer
tot bewussyn kom.

ni~.

ekry, waarna
ter toe glad
uitgerus het
die nut en

Iemand het na 'n moei1ike erkdag In present
hy dikwels verlan het. Hy deel me dat hy dit e
nie 0 waardeer het soos die vol ends oggend na hy
Nogtan het hy die vorige aand duidelik gedink aan
aarde van die gesk nk.

'n Ander voorbeeld is waar iemand na tn spannende vo etbalwed-
tryd kyk. Die bewegings, wat hom gewoonlik opgewonde en entoesi-
a ties maak, boei BV aandag, dog wek nie hewige gemoedsaandoeninge
soos gewoonlik n~, waar hy liggaamIike ongemak of terk organiese
pyne ervaar.



INVLOli.:J) VAN DIE G~'1.mli~DS mOENINGE VTiRB01i E AAN DELE VAN DIE

KOMPLEKS VIR 'N K.P.O. G moedElaandoeninge gaan natuurlik ook in
party gevalle g aard. met bestanddele van die K.P.O., vir die ge-
moedaaandoening aarvan afstomping nagegaan word. Nou hat inhoude
met 'n bepaalde gevoelekleur di ten ens am ander inhoude met 'n
aoortgelyke gevoelskleur te reprodu eer.l) Dit is dan gunstig
vir die gemoedsaandoening, wat ontstaan op grond van 'n bep aIde

K.P.O., as gemoedsaando ninge, wat een oorti is met die gemoeds-
aandoening vir die K.P.!)., in aansluiting aan verAkillende dele van
die kompleks vir die K.P.O. bestaan. Wanneer nou een deel (van
die kompleks vir di K.P.O.), w~t gepaard aan met 'n gelyksoortige
gemoedsaandoening as die'van die K.P.O., tot bewusevn kom, dan sal

die toestand nstig wees vir die reprodukeie van ander dele (van
di kompl eke) wi ,e gemoedsaandoeninge Boortgelyk is aan di e e-

moed aandoening vir die sen deel. Dit beteken egter dat onder
Bulke omstandighede die toest nd gunstig sal waes vir die ont taan
van die gemoedsaandoening vir die batrolle K.P.O. im~over oorsalee
teen oordig is vir laasgenoemdeom in beeondp.rhede goed tot bewussyn
te kom. D i u n t i g e f a k tor vir die r e -

p r 0 d u k 6 i e v a n c1 i e h e 1 e k 0 m t) 1 e k 0 f

v a n 0 v e e 1 d a a r v a n a s n 0 d i g i e v i r d i e

g e m 0 e d 8 a a n d 0 e n i n g v i r d i e K. P. O. o m t e
0 n t s t a a n, v a 1 w e g n a arm a t e 1 a t e r d i e

g e m 0 e d s a.a n d 0 e n i n g v a n d e 1 e v a n d i e

1) 29 : 238.
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6 1 k 8 V e r d VI V n 0 f n a a r m a t e 1 a t rm p e

d , v a. n d, i e k 0 m p 1 e k " t 0 t b e w u 8 B Y ne e

k 0 m w a t n i e m e t , n s 0 0 r t g e 1 'fJ k e g e -
m 0 e d B Go a n d 0 e n i n g a s d i ~ v a n d i e K. P. o .
g e p a a r d g a a n n i e • D i e t 0 e s t a n d i s d a n
g u n e t i g v i r a f f3 t 0 '/{l P i n t;;,' •'.'

Iemand het b.v. met bale sukses In eysamen afgele wa.araa.n hy ge-
woonlik met sterk t.evredenheid dink. Wannaer hy dink aan. 'n vrae-
st.l waarmee hy tevrede was, dan ontstaan die gedagte aan ander
vraestelle wat hom oak bevredig het. Die gedagte aan'die eksamen
as 'n geheel ontstaan, gepaard met sterk tevredenheid as hy so aan
'n paar van die bevredigende dele van (He eRsa.men dink. Die gedagte
aan die bevredigende vraestelle korn e ter nie 80 geredelik tot BY

bewussyn nie wanneer hy eers met teleurstelling a.an vraestelle dink
wat hy onnodig sle beantwoord het. . e gemoedsaandoening . an te.Q
vredenheid ontstaan in sulke gevalle bale 8a1 s akker in aansluiting
aan die gedagte aan die eksamen.

Ander gernoedsaandoeninge, wat in verband met be tanddele van

'n K.F.O. tot bewus8 rn kom, oefen in gevalle S008 so-ewe genoem op

grand van kontras In baie belangTl invloed . 't op die gemoedsaan.
doe n i n g vi r die K. P •0 • Die inv:oed van verder gemoeo aandoeninbe

in die bewus8vn deur werking van kontras laat ons egter hier buite

b cspr eki ng.

V2~RE , GING IN DIE REPRODUKTI1'd]j RI GTING'E IN VERBAND MET t H

K.P.O. WEENS Sy G~~OEDSAANDOENING. Die inhoude wat gerepraduseer

word verminder in baie gevalle wanneer In stark gemoedsaandoening in

a.analuiting aan 'n '.P.O. bestaan. . e repro duke! e vind nl. in

hoofsaak plaa.s in die rigting van inhoude wie se gevoelekleur oor-

eenstem r;.et die gemoedsaandoening vir die K.P.O.

Daar is 'b.v. gevalle van intensiewe vreee waar die bewussyn so
gevul is deur die waarneming van die K.P.C). (b,v, 'n dreigende fie-
siese gevaar), en deur die gemoedsaandoening self, da.t gedagtee, S008



b.v. va.n hOB om te onbmap, nie behoorlik tot be'WUssyn kom waar dieper oon in die toestand is nie •

.f tamping ord in u:ke geval_B verhinder insover die K.P.O.
geI80leer en helder tot aandag kom, en bagelei word deur inhoude
.w t gunstig vir 9y gemoed a.t.'do,ning i • Daarentecn kan die ver~-
en~ging in die reproduktiew rigtinge gunstig vir afetomping wees as
die kqrnpleks vir die K.P.O. 'n klein omvang het sodat dieselfde i-
deeR he:rhau.ldeliktot bewuasyn kame Afstompingsfaktore, 8008 b.v.
globe.e.ltot bewu yn korn en vaag tot bewuBsyn karn (bl.cf4.•78), tree
dan in werking, waar die bestanddele van die K.P.O. deur herhaling
bekenG 'word. Tog gebeur dit Boms dat die gemoedsRandoening blyk-
baar meer b etendig bly juis waar die reproduksie van inhow:le in
'n sker rigting pla.asvind. Dit is die geval waar die kompleks
van die K.P.O. baie omvattend is sodat dieselfde inhoud nie herhaal-
delik gereproduseer word nie en die afwispeling in die intellektuele
inhoude die K.P.O. goed in die aRndag hou (bl. 8D).

Daar is b.v. gevalle v'n minnaars wie se gedagt s in hoofaaak
in verband met hulle bemindee staan. Hulls liefde stomp in baie
gevalle nie af nie, omdat, hoe 1 daar 'n veren'ging in die renro-duk!tiewe rigtinge ~s, die inhoude wat tot bewussyn kom so veel~ en
nuut is dat die genoemde oorsake vir af tamping nie in werking tree
nie.

In Ooreaale vir afetomping, w:t kan genoern word waar seker in-

houde in verba.nd met die K.P.O. herhaaldelik tot bewuss. n kornweens
veren\ging in die reproduktiewe rigtinge, ie dat volgens die gang-
bare opvatting (b.v. van Lel~ann) uitputting van die senters in die
hareing kore plaasvind w ar hulle in gedurige prikkeling is, sodat
die inhciutLmettertyd slegs vaag tot bewussyn leorn.



11,3.

DIE ONTBR]ljF..K VAN DIE REPHODUKSIE VIlli AlmEn IHHOU))E WEm~s

YLUGTIGE AANDAG. Di ere ultaat i 8 reeds b ereik dat 'n oorsaak
vir af tomping teenwoordig i waar daar min opvolgende aandag
op die K.P.O. is (bl./o.2), Daar.mee hang die volgende saam. 'n
Ge~oedBaandoening vir 'n K.P.G. ontstaan nie by 'n vir-nige hoewel
helder tot bew-usB n korn van die K.P.O. nie, waar dit nodig is dat
ander inhoude in verband met die K.P.O. moet gereproduaeer word
voor nie betrokke gemoed.aandoening ontotaan. Die K.P.O. moet nIt
'n tvdjie tot be~~6syn kom voor sy diopoeiesie in die toestand van
prikkeling korn dat dit geaAaoaieerd~ di posieBies kan prikkel.l)
n A f s tom pin g s f a k tor i s dan tee n woo r _

di g VI ann e e r die ,
.l. •••• P.O. 1 a t e r v 0 0 r t d u ••

r e n d/ S 0 k 0 r t tot b e Vi U B fl Y n k 0 m d a t die
nod i g e gel e e nth e i d vir die rep rod u k
s i e van and e r bet r 0 k k e i n h 0 u d eon t _

b r e e k.

Iemand sien 'n bemind. bloedverwant net vir 'n oomblik en is
helder bewuB van hom net Boltnk hy hom sien. Geen gemoedsaandoe-
ning van geneentheid ontstaan dan nie, waar die eienokappe of ken-
merke. wat die persocn beminlik maak, nie tot bewuss'm korn nie.
Di ehegtbeid van eer genoemde ann sy bloedverwant verdv;yn met-
tertyd as laasgenoemde altyd net op hierdie mani,:'!'tot e r ge-
noemde se aandag korn. .

DIE BEKENDHEIDSBEWUSSY1T :EN AFSTO iViPING. 'n Gernoedoaandoening
ontstaan in baie evalle cerder sterker as swakker wanneer die
betrokke persoon vir die eerate keer bew~s word dat dit 'n bekende
K.P.O. is, waarmee hy te doen het.

1) 29 156

So 'n b ewus yn van 'b ekendheid



verd yn dna die K.P.O. verder heDhaaldelik tot bewussyn kom. As
die K.P.O. egter In tydlank nie tot bewussyn kom nie en dan weer
herhaal word, dan kan di~ b kendhei ~bevrussyn weer ontstaan. soos
b.v. in gevalle waar Selz se wette van die ItDistinktionsbeachtling"l}
van to pas ing is. Daar was In duidelike tenden in die proto olle
vir die intensit'ait van die gemoed"aandoeninge en di duidelikheid
van die bewussyn van bekendheid om parallel te loop.

Die ppe. mark gereeld In tycl1ank aan di e be in van die reeks
pro ewe m t elk taak di bekendheid van di e K.P ~O. op. Hi erdi e
opmerkin's verdwyn egter na In paar gevalle, hoew 1 hulle die be-
kendheidsbewussyn weer onmiddellik kOnf3'Gateersodra hulle begin
met In taak wat min herha&l is. Die afstomping van die betrokke
gemoedsaandoening vind tegelykertyd plaas.

Ons wys net op dietendem~ vir die twee verskynsels om parall~J.
te loop, en konatateer geen oor~a.aklike verband tUB'sen d1 e t"ee nie.

, ~ ~..,1iJ-,.

VERANDERING IN VERBAlfD MET AT AANI1]jIE K.P.O. VOORi]'GAAlL Die
K.P.O. ord in party gevalle deur In toe tand, of In inhoud in die
bewussyn, voorafgegaan, wat aamwerk am In bepaalde gemo dsaandoening
in verband met die K.P.O. te eeg te bring. Die to estand i" guns tig
vir die gernoedeaandoening vir die K.:F'.O. om af te stom by In herha-
ling van di bewu syn van die K.P.O. insover a oaar dan nie In her-
nude ervaring, of herinnering, van die voorafgaande toestand, of in-
houd, wa nie. (vgl. Bain ne 'blywendeherinnering", bl~~').

Die p.p. E (V. 2. 5. Skyf B.) word b~ng vir die straf na hy Infout gemaak het. Die vree word a1 sterker hoe helderder hy aan die
pyn dink vat deur In vorige atraf veroorsaak is. Feitlik geen
vrees ontstaan b In volgende geval van fout nie w ar die p.p. bewue
is dat hy sal ge traf word dog was. geen gedagte aan In vorige pyn
tot bewussyn korn nie.

Di ~.P.O. kom gewoonlik, volgene die protokoll , beter tot
1

36: 4qo,,$l..fV.
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aandag wanr 60 In bewussyn nan di voorgaande toestand teenwoordig
i B.

Die geno de afstompingsfaktor oefen veral invloe~ uit waar die

oor pronklike voorafgaande irul0ud, at 1 ter nie tot bewuesyn kom
nie, gepaard gegaan het met 'n gemoedEaa.ndoening wat toe op grond
van kontr meegewerk het om die gemoedsaandoening vir di K.P.O.
te verst erk.

Di e p.p. D. (V. ?>. 8. 81;; f D.) het eterk vOldoening onder-
vind b die korr kte reak ie (na 'n paar foutiewe reaksies) waar
hy vooraf an vorige foute teruggedink het en weer teleui:stelling
ervaar het. Hy het, na In paar auk e se egt r glad nie vooraf a
foute, of be_aalde foute van horneelf, gedink ni , en slegs G~ak vol-
doening het ontstaan.

Dasr is egter ook gevalle waar voorafgaand toestande, of in.
houde, die ontstaan van 'n gernoedsaandoenin€; in verband met In K.P.O,

teenwerk. Di toeatand is gunstig vir die gemoed aandoening om ete]
ker te ontstaan waar 60 'n voorgaande toeetand, of inhoud, later nie.
herhaal of herinner word nie, a tevore toe laasgenoemde wel tot be.

syn gekom het.
One l)ereik dUB di e volgende reoul taat: • 1 n K 0 n die e i e

vir a f s tom pin g i s t
, 0/1; 0 eAt and

enwoordig wanneeJ
o fin h 0 u d, w a t die K. P. o.

o 0 r B pro n k 1 i k v 0 0 r a f g ega a n h e ten a t
m e e g werk het tot die ontstaan van diE
g e m 0 e d e a a n d 0 e n i n g v i r d. i e K. P. o. , n i e
w e e r v 0 0 1- a f e r v a a r 0 f h e r i n n e r i a n i e"t
en: " , n k 0 n d i e s i e v i r a f t 0 m p i n g i B

t e e n 0 0 r d i g w a. n n e e r 1 n t 0 e s t a n d 0 f



i n h 0 u d a t d i e 0 n t s t a a n v a.n d i e g e -
m. 0 e d a a n d 0 e n i n g v i r d i e K. P. o. t e e n .•

'.w e r k m a a r 0 0 r s p r 0 n k 1 i k i'1 i e , 0 f 0 n ...
d u i d e 1 i k J V 0 0 r a f t 0 t b e V! u s s 'y n g e k 0 m

11 e t, b y , n h e r h a. 1 i n g v a n d 1 e b e.VI u e B y n,
v n d i e K. P. o. v 0 0 r a. f In e e r p r 0 m i n e n t
i n d i e b e u a y n a. s "•

'n Meisie, wat saand in die danker huist e moe loop, het baie
bang geword as 8y tn knffer sien aankom. Na dit In paar maal
plaaegevind het, 100 6y een aand na die sterre en kyk, en merk toe
vir die eerate keer duidelik die liggies van die omliggend huiae.
Dit laat haar' aan die hui e in die omtrek dink, en in die algemeen
aan die mense, wat daarin .oon, waaronder 'n paar van haar vrien e
was., 8y vertel dat In kaffer net daarna verb korn, n dat BY he. r
toe daarop betra}) dat ey nie 'bang \'as nie. J)it was vir haar snaaks
en to e "vo 1 di t vi r haa-r" aElO f di e e oraaak vi r di e afwesi ghei d van
die vrees di e veoraf gf.{.andeb ewu sY!1 van di e men e in di e omtrek was.

EJ .B. .AI tompin&.~versky:nael.8 ~E..v rb.21d.met r produkeie wat.
~ ~ ..•....fo..<l-r ~ ~eJ;- ~..t~ ~c7f ~ ~ ~~~

voorkom waar 'n K..P.O. erve-ar word •..1\ Di~ verskynsels korn In aan ...
merking vir 'n verklaring van die laasgenoemde gevalle saam met
die reeds behandeld afstompingsverak n ele w t geldi ~ is beide

aar In K.P.O. rvaar of herinner word. (~A).

ONTHOU DIE INHOUD VAn 'NK.P .0., WAT lIERHAAL 'iORD. On
word bewua van die best nddele van 'n X.~. _ d ur middel van die
aintuie, w ar die k.P.O. vir die eErate keer teenwoordig is.
Lat r neem ona dan dikwel in.werklikheid die K.P.O. in mind r
mate waar, omdat ons die bewu syn het d't die inhoud van die K.P.O.
bekend iB, of dat ons it volledi ar tot bewuesvn ka "'bring as dit
nodig is. Die reproduksie van die be tanddele vind nie noodw ndig



1n ulk 7cv~111aa ni • nodat iemand baie m a1 onder Bulk om-

't ko Ben faktor in a n aTking in v rband m t die herha 1
v n grappie, 00 b.v. by p."p. D.(lll. 2. 1 - 5). c;ie emoed-

ndo nin TGWa.k in di gevalle 'S r die p.p. mel. dat hy die
k rn van die r p onthou, en go n g. 0 d. and ening ontrtaan in
dl. • VD.l .••a r hy beweer d.tl.t liy' di grap Joor vir w')ord ken nie.

'n Verder 13.£ t pingafaktor. 'at in hi.rdi e g val in nmer-ing
korn. is baie 'b ino~rin in di~ inte:lektu-le a~ti-
iteit (Hfnt Vlll).

Ono kan ,leI' 'n tend n • volgen<'l die p1' tokolle, opno • !'ll.

at waar 'n K.P.O. met tu °enpo. e lke • e 'n r maal namekaar

pl fj. vind, di oedeaan oeninge blvkbaar ~ee1' he1'ha.ingn nodig
h t VOOT oit af t m as w nnear die h rhalinro m t ~eTeeld tUB en-
po e tu 0 n elk n laaavind.

In r ek V duur die g moed aandoening. ongeve r gcdur nd
flO veel ek peI'iment 1 \. 1'lod a. wa. r 'n pro f Tn ot 'n ~ekor r ak-
i .taak elk p riod 'n a r ro. 1 h rhaal ord. ar tn 1'o,f
et 'n gelykfloortige taak elke eriod .. leg e n,a.al herh a1 or..

Hoew 1 u"e .•.v'l_ i di. rigtin, v n die vQor"'aarde bewering
- --

:.)22: 216.



wy i18 hull e ni e In oortuig n bewya daarvo or ni e, omdat in elkc
protokolreeks In hele aantal faktore iryaanmerking kom wat tot die
langer duur, afstom. ipg of herlJ.eweva.n die. betrokke gemo edaaandoe_
ning kan meewerk. Nogtans laat die fit, dat di verokyn el bv
al die pPe., en in vervand met a1 die skJ~ve, voorkom, die indruk
ontstaan d ~ die bewering wBarsk,nlik algemeen aldig is.

Moontlik kom a tn onderge kikte faktor in die verklaring van

hierdie verskynsel die beginsel van opgehoopte en verdeelde herha-
linge in verba-nd met geheue in aanmerking.l) In die gevalle waar
die K.P.C. met tu aenpose elke keer In paar maal in korte opeenvol_
ging herhaal word, word die K.P.C. later nie 80 goed herinner ne
'n tuseenpoos nie, BOOS na 'n aantal herha.inge wat meer verdeel
is. In die eers enoemde tiepe van geval is daar nie diesel'fda
reprodul{tiewe gere dheid om allesoomtrent die K.P.O. te reproduseer
wanneer die K.P.O. weer ontstaan, soos in die laasgenoemde tiepe
van geval ni e. Daarom is die toestand ~~nsti er vir afstomping
in die laasgeno emde ti e evan geval (bI.137) • ~n Gemoedsaandoe_
ning sal ook, op O"rond van die beginsel van verdeelde herhalings
Bp..am met die afstom ingsfaktor onder behandeling die tenden h~
om al minder af t tomp na rmate die tussenpose tu Ben die herha_
lings langer word.

VERANDERIlfGE IN DIE TAAK-BESTAlIDDEEL VAll 'N K.P.O. Vant evore
was daar sprake van die invlocd van 'n taak, maar die bespreking was
gerig op take, ~at nie deel van die K.P.O. is nie dog waarmee ie_
mand die K.P.O. benader. er korn slegs in aanmerking die gevalle
wa r 'n taak deel van die K.F.C. uitmaak. Die intellektuele in-
houd, waardeur tn K.l?~O. tot bewuBs:m kom, verander natuurlik aar

+) g~ 711 --.712.



In taak.be tandd el van die K.P.O. In verandering ondergaan. Ga.

vol ik i e In af, tompingsfaktor t eenwoo rdi g (bl. 9'-1- ). Verander.

inge in verband met die taak.be tanddeel vind sam makliker plaas

a in verband met partv ander de_e van die intellektuele inhoud an-

neer die K.P.G. herh a1 word. Dit is nl. die geval waar die taak

bv 0' n he mal ing 0 grand van he rinnering in di e bewussyn gehou

word terwyl die ander be tanddele op grond van gelyktydige waarne-

mtng tot bewuBoyn kom.

Di e verandering in di e taak. be t anddeel is egter in party ge.

valle aodanig dat 'n slegte of foutiewe uitvoering plaasvind. Dit

is b.v. di gaval (1) waar die betrokke ereoen, moontlik onwetend,

sy hel e taak vervang deur In ander wat meer of Minder verskil; ( 2)

waar die perseon dele van sy taak so vervang; (.) w.ar di beet nd-

dele v n 'n baie ingewikkelde taak nie tot l)ewuesyn korn nie en slegs

'n deel daarvan die dink roses, of uitvoering, lei. In sulk gal:

008 hierbo genoem, waar b. v. di e oorspronklike gemoedsaandoening by

sukses weens mi slukking d-eur Inand. r gemoed aandoeni ng vervang word

vind af tom. ing nie plaae nie, dog wel akynafetomping, omdat die in.

houd in aanslui ti n ')"waar a.n di e gemoedaaando enin. ontstaan het. nl.

die korrekte reaknie, 'veratider i •

Die verandering van die taak is daarente n in ander g valle

odani g dat di regte uitvaering nag plaasvind. D i t 0 e -
s t a n d i B g U n s t i g v i r f B t 0 m p i n g a n -
n e e r i e m a n d b y , n h e r h a 1 i n g v a n d i e
K. P. o • d i e t a a k w a. t d a a r i n i n g e B 1 u i t i s



in' n v ere e n v 0 u dig d e v 0 r m 0 hom neem.

Di p •• A. het by kywe A. en B. die taak om 0 seker kleure
ni te reageer nie, en am te reageer op 'n bepaalde kombinasie
waar dit seker waarskuwingskl eure volg. Hy ervaar toe dat di e
kombinasie nooit sander die waar ku\tingskleur voorkom nie, en stcl
horrself mettertyd die taak om net te reageer 0 die evalle van die
regte kombinasie. ardeur let h ni meer op die ander kleure
nie, veral nie op.die val of valle ilie. Die vo1doening by die
korrekte reak.i. versw80k n armate die taak 'n vereenvoudigde vorm
ann em.

Dit i gter van belang dat 'n vermindering in die irite11ektuell
aktiwiteit gepaard gaan met so 'n vereenvoudigin" in die ta k-bestan(
de 1- en ve indering van die inte11ektue1e akti iteit is 'n belang-
rik afstompingsfaktor (Hoofst. V11I).

Hierdie laasgenoemdefeit is ook van belan in verband met die
vo1gende bewerings. Di e betrokke per. oon moet di e taak"b e tanddeel

er goed in die bewuss~m hou om 'n sukaesvolle result~at te bereik,
insover die taak nie B09 die orige dele van die K.P.O. gedurig in

I!JVz. ~ ~~tA...Il:. ~ ~ ~
die waarneming gegee word' nie'l\r-lifebewuBsyn van die taakl\wordlf<BgteI

~ ")mettertyd d ur 'n determinerende tenden "vervang.J. l)it gebeur wa

, di e ppe. maak in reek V 801minder melding van di e tot b e-
wu Gyn korn van die taak in verband met die uitvoering wat nog ge-
durig laa vind, naarmate dieselfde taak herhaal word. Die betrokkE
gemoedsaandoenin' ontstaan ook gedurig swakker.

VER GEET ~AN TAKE OF PE.I Grr.!. IN VERB AND M J Dr K •P .0 • Hi er word
nie gedoel op take wat deel van die K.F.O. vorm nie tbl./38), en oak
--1) -

l:JrY.IUr 4.,.,,,.1",
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nie op ek t rne take wat abstrak ie-pros se in veru and met die
K.P.O. re 1 nie (bl.l/g). Daar is in party gevall e ander eks-
terne take, wat iemand mo t uitvoer en wat in invloed. 01' die
intensiteit van die gerno dsaando ening vir die .P.O. het.

In reek V kyf D i a. varia~Il(~t>inqo r dat die p.p. die
p.l. moet etrai' as hy (di p.p.) tn fout maak. Die teleu{atelling
wat ontstaan in a sluiting n 'n foutiewe reaksie, en die voldoe-
ning by tn korrekte reak~ie, \ford ver!'terk deur di .feit dat die
p.p. bewus is van die plig at op hom ru. Ander gemoedoaando _
ninge word hier buite rekening gelaat, soos b.v. janrrnertevir die
p.l. wat op grand van die toepas van die pynprikkel be taan. Di
K.P.O. i in die laasgenQemde tie evan geval andero as in die
eer no mde gevalle, en sluit hier weI die genoemde taak in.

D i e t 0 e s t a n d i s g u n 8 t i g v i r a f s t om-
p i n g w a n n e e r k s t e r n e t a k E\ 0 f P 1 i g t e

w a t 0 0 r r 0 n k 1 i k i e m n d s e r e m 0 e d s -
a a n d 0 e n i n g i n v e r b a n d m e t , n b e p a a. 1 d
K. P. o. v e r t r k h e t, v i r e e n 0 f a n d e r
r e d e v e r g e e t w 0 r d 0 f n i e g 0 e d t 0 t b e -
w u s s y n k 0 m ni e.

Die p.p. D. (V. 3.• I, 2. Skyf D.) het by sy eerate korrekte
reaksie 'n sterker tevredenheid gekry as in enige vorige eksperi-
ment omdat, volgens hom, hy nie van die idee hou dat hy by 'n fout
die p.l. eal moet pynig nie. Die tevredenheid was egter al by
die volgende korrekte raaksie wakker. Dit blyk toe uit die pro-
tokol:dat hv so terk op die reaksie elf konsentreer het dat hy
ver eet het dat hy die p.l. moontlik sal moet strafe Hy Ie in
ander protokolle eer nadruk daarop dat di e b ewusayn van di plig
die gemoedoaandoening vir di.e reaksie f")terkerlaat ontptaan.

Dit ia van bela.ng dat 'n gemoeds andoening, wa.t met die bewu _

yn van die taak of plig geaard gaan in g valle eooa laasgenoemde
oorspronklik op grond van kontras tot die versterking van die ge-
moedsaandoening vir die K.P.O. meewerk (bl.:tl



ij. c. in verband met reproduksie wat
voorkom VI,ar'n K.P.D. herinner word.

Gemoedsaandoeninge woro nie gefscleer herinner nie aar ont-

staan in aansluiting an die herinnering va.n 'n bepaalde K.P.O. ?/at
die persoon tavor moea [)eleef het.l) Afstomping van die gemoeds-
aandoening vind in baie ev. Ie ulaan waar die K.P.O. herhaaldelik
op grond van herinnering tot bewussyn korn. Die volgende bespre.
king geld afstompingsver ynsels wat net in verband met die her.
innering van 'n K.P.O. in aanmerking korn.) 'n Oorsaaklike verkla.
ring van die afstomping van herinnering gemoedsaandoeninge, insover
dit reproduksie betref, moet rekening hou met die gevolgtrekkinge
in e.@. A. en C. bar eik.

Die feit, dat die teenwoordigheid van 'n gemoedsaandoeninr in
ie bewuAsvn 'n gunstige kondiesie is vir die betrokke lLP.O. om

Ons kan ook die feit aanhaal dat hee sterker die oor pronklike
gemc9dsaand oening was, de te beter word di betrokke inhoud her-
innder.4) Dit alles beteken natuurlik glad nie dat die gemoed _
aandoening wat enmaal ontstaan het by die herinnering van die K.P.O

32: /11 e. v;1 Vgl. II Gefdhl sg d40htni s" •
2) 29: 83, 84; 1: t;,bfo )"'1.
3) 31: ~o~. Vgl. ook die re.ultate van Kowalewkki
mente, wie Be werk ~Studien z. P ch. d. Pessimismu "
be.kikking gestaan het nie. 4)

4: 98.

se eksperi-
nie tot m



weer a1 ontstaan nie.
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Gun tige kondieeies vir die herinnering van
'n K.P.O., in~over die gemoeds andoeninge in aanmerkin kom, wor
all een c1eur Bulka bew rings aa.ngegee. Die gemo dsac.mdoening self
stomp in p rty gevalle af weens aek r afntompingsfaktore hoew 1 sy
K.P.O., op grond van die vroe re gunstige invloed van di~ gemoeds-
aandoening, helder tot aandag kom. In ander gevalle weer werk
ander faktore die gunatige invloed van (lie gemoedsa'wdoening vir
die beter herinnering van die K.P.O. teen, sodat die K.P.O. tog nie
goed herinner word nie en die gemoedsaandoening jUis dBarom afstomp.

ONDUIDELlKE HERINNERING VAN DIE K.P.O. 'n M nB herinner 'n
K.P.O. deurgaans nie presies Soos dit tot bewuBsyn gek~m het toe
dit K.P.o. teenwoordi' was nle. Die herinnering i gewoonlik tot
op 'n Beker hoogte on i elik en verwar, en is self. bai~maal nie
'n v01kome getroue weerg we van di K.F.O. nie.1) Daar best aan
egter in die meeste gev~lle nie tWYf 1 nie of ons m t 'n herinnering
aan 'n bepaalde K.P.O. te doen het, of nie, al is die herinnering
gebr kkig. Ons kan aanneem dat al vergeet iemann asker hI; t nddele
van 'n K.P.O., of al herinner hy die K.P.O. deels foutief, hy to ~
deur di~ herinnering aan di~ K.P.O. dink. Dit ta du nie skynaf_
stomping an.die b t~okke gamo dsaandoening onder sulke omstandighede
af t omp nie. Die feit, dat die herinnering legs by benadering
die inhoud van die K.P.O. in sulka gevalle weergee, is blykbaar 'n

1 9:681. ilVorstellung;n-sind durchweg ungenauer, va i Bcht ar, und
l~ckenhafter al die empfindungen oder fr~heren Vorstellungen, die
sie douh in gewisser Weise wiedergeben, und die s eliaclP-eWiederher_
stellung der Vergangenheit i t daher stets nur eine ann!1hernde."
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deeloorsaak vir die feit dat die gemoedsaandoeninge gewoonlik

swakker ontstaan by In herinnering aan In K.P.O. as by 'n direkte

ervaring daarvan (sie egter bL/~o~.

In Onduidelike herinnering van die K.P.O. vind plaas wanneer

In bBstanddee1, of b estandd e1e da.arvan, vergeet word, en daarvoor
is verw d ring in tyd natuurlik In gunstige voorwaarde. Die

toestand is tunstig vir die gemoedsaandoening vir die K.P.O. am af

te~stomp wanneer die herinnerings onduide1ik en verwar word.

Die onduide1ikheid en venlarring is te wyte aan verswakking van

die Rasoeiasies en disposiesies vir die verski11ende bestandde1e,

as volg waarvan onderlinge reproduksie tussen di.ebeAtanddele
nie meer BO presi es en gel'edelik plaasvind ni e. In A f t 0 m-
I' i n g s f a k t 0 r i s t e e n w 0 0 r d i g w a a r d i~e---
a s a a s i a B i e s e n d i s p 0 s i e 8 i e s v a n d i e

k o InP 1 e k s v i r d i e K. P. O. v e r B w a k e n d i e
h e r i n n e r i n g e a B g e v. 0 1 g d a a r v a n v e r -
war o n d u ide 1 i k 0 f 0 n volle dig is.

Die p.p. E. (11. 1. 2. "Moord'.") het onduide1ik gedink aan
die moord van ---, waarby laasgenoemde se kop verbr sel is. Dit
het afsku by die p.p. 1aat ontstaan wat egter hee1wat swakker was
as kort na die gebeurtenis. (Die p.p. gee ook, by wyse van ver-
k1aring, aB BY mening te kenne dat die gemoedsaandoening Bwak was
omdat hy nie die Bituasie goed kon herinner nie daar dit taarn1ik
lank tevore gebeur het.)

Die onduidelike herinnering kan Borns die vorm neem van In

globaa1 tot bewuBsyn kornvan die K.P.O. (b1.9/r.//f)t of van In vae

of gebrekkige tot bewussyn korn van seker beetandde1e van die K.P.~

Dit gebeur mettertyd orndat die assoeiasies en disposiesies vir die



ondergeskikte dele 6 akker is as di as osia~ie en di posiesies
vir di hooftrekke. Di e oorsaak hi ervoo r i waarskyn11k dat, hoe-
we1 die ondergeskikte del e we1 by di e oorspronklike ervari ng van
die K.P.C. tot bevmssyn gekom het, toe die gemoedsaandaening ont_
taan het, die ondergeskikte del nie in die enter van die aandag
I"aeS006 die hooftrekke nie. Die eersgenoemde as osiasies en dis-
posiesie verswak re1ati f meer wanneer tyd tu Ben herinneringe
verloop as 1aa genoemde, en dUB sal 1aasgeno de deur die herinne_
rings re1atiei' meer versterk ord. Gevo1glik word die onderge_
Bkikte del mettertyd vaer of ve~vard onthou, of einde1ik vergeet,
terw'l die hooftrekke by herinneringe aan die K.P.O. meer bepaa1d
tot bewu syn kom (bLI/~~v}. Di e tot and is dan gunstig vir die
betrokke gemoedsaandoening om af te stomp waar die assosiasies en
di sposi e..i vir dele van die kompleks vir die K.P.O. ver wak en
die herinnering van die K.P.O. as gevolg daarvan onduidelik of
onvo1ledig is. (Die dele van di K.P.o., wat hier in aanmerking
kom en wat by 'n herinnerin van die K.P.O. vergeet word, is na-
tuurlik nie die belangrike dele by wie se afwesigheid ons nie Van
In herinnering van die K.P.O. SOU kan praat nie.) Daar is gevalle
waar die persoon, wet In K.P.O. herinner deur midde1 van seker in-
'oude, nie bewus is daarvan dat slegs dele van di oorspronklike
K.P.C., SOOB b.v. die hooftrekke, tot bewussyn kom nie. Di e toe-
tand is nogtan gunstig vir afstomping _ veral waar die onderdeel

van die K.P.O. wat nie tot bewuBsyn kom nie oorspronk1ik meegewerk
het tot die ontstaan van die gemoedsaandoenin vir die K.P.O.



Hierdie afstompingsfaktor kornb.v. o.a. by die volgende geval
in aanmerking, waarby vermindering van die intellektuele aktiwi_
teit ook 'n rol speel.

remand dink aan In grappie wat hy onlangs gehoor het maar
vergeet, sander dat hy dit merk, In paar van die fyner wendings,
of die "r 1 -orde van die bestanddele, hoewel hy die algemene inhoud
van die grap goed onthou. Die grap klink dan nie meer vir hom
80 enaaks BOOS vantevore nie, en dit skrywe hy dan toe aan "die
bekendheid" daarvan. 'Die a.fstomping is egter o.a. In gevolg van
onvolledige reproduksie.

Daar is daar nteen ook ander gevallewaar die persoon wel bevnm
is daarvan dat hy dele van die K.P.O. vergeet het. Dan ontstaan dlie
tendens by die betrokke percoon om die vergete dele as onbelangrik

te beskou in vergelyking met die orige deel van dle K.P.O. omdat hy

die indruk het dat hy die K.P.O. verder helder onthou en heeltemal
gped daaraan kan dink Bonder die vergete dele. Laasgenoemde k~
egter, SOOB in die voorgaande voorbeeld, juis belangrik vir die

oorspronklike gemoedsaandoening gewees het.
Bestanddele van In K.P.O. word soms mettertyd vergeet omdat

hulle vir bepaalde redea, b.v. re roduktiewe remming, by 'n paar
herinneringsgevaIIe nie tot bewussyn gekom het nie. Di e assosia_
sies en disposiesies vir di~ d.eIe word in so 'n geval relatief swak-

ker as die assosin.sies en disposteries vir die arige deel van die

K.F.O., en die tend ens ontstaan dan vir eersgenoemdc om vergeet te
raak.

Die feit dat In gemoedsaandoening. wat in aansluiting aan die

ervaring van In ingewikkelde K.P.O. ont~taan, in somrnige gevalle

fOU afstomp, wanneer die K.F.O. herinner word, kan deele in die Iig
van die voorgqande bespreking verklaar word. Die ondergeskikte dele



kom by die ervaring van di K.P.O. vaag tot bewussyn in ver ~lyking
'met die hooftrekke omdat die eersgenoemde 80 baie is. Dib onder-
geskikte dele word dan rnaklik vergeet. Daarenteen word di~ dele
natuurlik nie 80 mak~ik vergeet nie s die ingewikkelde K.P.O. baie_
m al ervaar is Bodat die assosiasies n disposiesies ster~B. Daar
is 'n tendens vir heelparty bestanddele om slegs va g tot bewus n
te korn, of vergeet te raak, wanneer 'n ingev kkelde K.P.O. net een-
maal of tn paar maal ervaar io. In ulke gevalle is daar dan 'n
tenden vir die K.P.O. om onduidelik, ver erd of onvolledig herinner
t e word. D:~i e. toe tan dis gun s t i g vir die
aft 0 m pin .r

wan nee r. die
van 'n gem 0 e d a and 0 e n i n g
bet r 0 k k e K. p~ O. her inn e r

\vord w a a r d i ~ K. P. O. i n g e w i k k e 1 dis e n
n i e b a i e m a ale r v a a r w a 8 n i e e n w a a r
a s g e vol g van hie r d i ken mer k a die K. P.l

o n d u i d I i k, v e r war d Q_f 0 n vol led i g
tot b e w usa y n k 0 m •

Dit word egter nie beweer dat di afstomping van h rinnering~
gemoeds andoeninge n t plaasvind waar dele van die K.P.O. vergeet
word nje. Die K.F.O. word partyrrlaalhelder en volledig herinner
wanneer y gemoedsaand oening oJ) grond van eli e werking van verskil_
lende afstom ingsfaktore verswak.

ONTROUE liERINNERIUGE. Dit i reeds opgenoem (bl./43) dat
herinneringe nie aIleen 'n onduidelike, of onvolledige, maar ook In
ontroue weergawe van 'n K.P.O. kan wees, hoewel dit tog heel duidelik



In herinnering aan di~ K.F.G. is. 1) , n 0 0 r s a a k vir
a f s tom pin IT i s tee n woo r dig by' n her _

inn e r i n g van t n K. P.tO. wan nee r die her_
inn e r i n g 0 n t r 0 u is. Die herinn ring kan ontrou
wee omdat dele van die K.P.O. deur soortgelyke de1e va.n di E': komplek
van t n arHierK.F'.O. v en-all word. en dit i B gunsti i a afstompirg
( b 1. 1:21e; •

In party geval1e word die K.F.O. juis herinner dog die omge-
wing waarin. of om tandighedewaaronder, dit p1aasgovind het, word
deur ander vervane (vgl. bl.J~1.,:v.virdie gevalle waar hierdie inhoude
vergeet word). Die vervanging korn f,oms voor nonder dat die betrokk

.

paraoon dit merk terwyl di e oorspronklike gemoedaaandoeni Ylt tog af-
stomp.

'n Peraoon, wat die laaste train na sy tuisplek misgeloop het,
wa baie dankbaar toe hy 'n seker vriend ontmoet, wat aanbied om
hom per motor huistoe te neem. Dit het egter meermale gebeur dat
vriende hom met hulle mototkarre saa~geneem het na sy dorp. Toe
hy lat-r die vriend, wat hom so uit 'n moeilikheid gered het, v.eer
ontmoet, dink hy aan die motorrit, dog hy dink slegs daaraan &8

een van die kere wat een van BV vriende hom saamgeneem hat. Slegs
tn baie vae dankbaarheid ontst an. 'n Paar uur later sien hydie vriend se motor by die stasie otRan, herinner ey situasie toe
hy dio trein g'"'mis het en clink IT,Et t n dvldelike dankbaarheid aan
die rit, en mampel anwi11ekeurig: ndit was darem haie gaaf van hom".
Die gemoedsaandoening in 8.ansluiting ann die gedagte aan BY vriend
en aan die bepaalde motorrit het swakker ontstaan toe hy aan die
rit gedink het as 'n pleeierrit met sy vrinnd, as by die herinne-
ring va.n di e rit en di e werl<:!ike amBtantl~elt-~dewat daarmee gepaard
gegaan het •

1 )Vgl. oak 9: 718 •. : .•••. eli e reproduzi ertel1 Vor atellungeri°entapreche
nlcfit m er genau den uraprfinglichen Erlebniseen, deren Stelle
aie doch einnehmen.
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Die tendens bestaan vir die betrokke gemoedsaandoening om goueI
as anders af te stomp wanneer iemand ten regte beWUB is daarvan dat
ey herinnering van ondergeekikte dele van die K.P.O., of ander
verbonde besonderhede, onnoukeurig is, terwyl hy nogtans nie d1L'

inhoude korrek kan herinner nie. nit afstomping word o.a. veroor-
saak deurdat die aanda deels in beslag geneem word deur die poging
om korrek te herinner. nit is veral waar as gemoedsaandoening, soo
b.v. ergernis, in verl)and met hierdie poging ontstaan. Die oor-
spronklike gemoedeaandoening ontstaan in party gevalle selfs sw k

wanneer so 'n poging om korrek te herinner uksesvol was. Hi ertoe
kan bydra die nawerking van die v8rige vergeetagtigheid en va or-
gaande gemoedsaandoeninge, soos b.v. ergernis, 8aam met ander in-

~houde wat by die"herinnering ontstaan, 8008 "v.v. verba8ing dat 'n
mens dit ko. vergeet, wat meewerk om die beperkte omvang van die
aamdag te vu1 (bl.S'1~)'

'n Herinnering kan ontrou wees in 'n ander sin wat reeds
genoem iB. 'n Mens kan nl. 'n K.P.O. reproduseer Bonder dat dit
tot bewussyn kom as 'n situasie wat hy self deurleef het, of Vlat
in 'n seker betrekking tot hom gestaan het. Di e bewussyn van die
faite is egter baiemaa1 'n de loorsaak vir die betrokke gemoedB-
aan(ioening. 'n 0 0 r s a a k vir a f s tom pin g i B

tee n woo t dig wan nee r 'n K. P. O. g ere p r 0-

dUB e e r W 0 r d 0 pis 0 n man i e r d a t die
bet r 0 k k e per S 00 n d i t n i e m e e r i n die-
8 elf eve rho u din g tot hom s elf v 0 0 r _



-
•

s tel s 0 0 s d i t b Y die 0 n t B t a a n van die

gem 0 e d B a and 0 e n i n g was n i e •
remand, wat 'n on luk gehad het, het herhaaldelik m t ange

n vrees aan die gevaar gedink dat een van 8y ledemate moontlik sou
moet afgesit word. Later, na. die gevaar In tydlank yerby was,
kon hy hom weer die hele situasie voar tel, o.a. hoe 'n verongeluktl
persoon afwag om die dokter se uitspraak te hoor. Dit was egter
nie toe vir hom werklik aeof hy die pa i nt was nie. Angs of
vrees het nie, of swak, in verband met 80 'n herinnering aan die
ongeluk, of 9Y moontlike gevolge ontstaan.

Die gemo dsaandoening kan bV 'n herinnering van die K.P.G.
weer t rk ontstaan wanneer 'n werklikheidsindruk teenwoordig is,

d.W.B. wanneer dit vir die betrokke persooD voorkom aeof die K.P.O.
op die tydstip van die herinnering weer ervaar word. 'n

A f tom pin g s f a k tor i d a arm e g e g ewe
s i e man d n i e b y d i h r inn e r i n g 8 i n-

h 0 u d ,i n die 0 0 r s pOr 0 n k 1 ike g e b e u r t e _

n i e i n 1 e e f n ie, sod a t d i herinne_

r i n g 8 i n h 0 u d n ie' n bet r e k 1 ike t e r k

w e r k 1 i k h e i d Bin d r u k b e vat n i e •
Di e p.p. H(1. 4. 4. "Skaamt e" .) vert e1 dat hv n aand 'n

-vriend sy igaretdeie aan~ebied het met die idee dat daar 'n
paar 8igare~te in was. D~e vriend bied hom toe egter sy dosie
aan, en toe die p.p. tog aanhou haal die vriend 'n stompie uit
die .p. e dosie'- a1 t da.rin was. Die p.p. was baie aka- •
D ar WriS egter geen skaamt e by die herinrJering in di e f'..ksperimen-
tele periode nie. Die p.p. konstateer dat die hele aituasie toe
duidelik in ay bewussvn was, dog dit was nie vir hom asof hy dit
toe rvaar nie.

In party gevalle, egter, ontstaan die betrokke gerno ueaandoe_

ning tenminste vereers sterker waar die herinnering nie etrou die

ervaring van die lLP.O. vie rgee nie. 'Dit ~ die geval waar daar

inhoude by~die ervaring van die K.P.G. was, wat maklik tot aandag



,St-
g kom het, (soo s b.v. ap grand van aarneming) waardeur ander inhaud.
Viat di e gemoed aandoeninl;'BOU kan laat ant staan het, g rem is en

slege vaag tot bewussyn gekom het. Die gemoedsaandoening ontsta n
ook sterker by die herinnering van die K.P.O. wanneer dan gadagtes,

wat gun tig is vir die gemoedsaandoening, tot be s. n kom, t erwyl

hulle by die ervaring van die K.P.O. deur die waarneming gerem was
omdat hulle nie objektief fe regverdig was nie. Die kondiesies is
gunetig vir 'n gemoedRaandoening am terk r te ontstaan by die

herinnering van 'n K .P.O. a by die oor.pronklike ervaring daarvan

wanneer saker inhoude, wat die gemoedeaandoening teenwerk, slegs in

di wa rneming gegee word nne r die I .P.O. ervaar word, of wanneer
seker gedagtes, mt gun tig is vir die b trokke gemoedsaandoelhing,

slegs ontstaan in verband met die K.P.O. anneer die kontrole van

die waarneming in verband met die K.F.O. fwesig is.

Iemand, wat berg klim, loop 0 die tand van 'n diep afgrond1en
voel 'n bietjie skrikkerig we n di gedagte aan moontlike gevaar.
8y vreee is nie terk nie omdat oy aandag meer op die omgewing ge-
rig io, owel 6 0 wat hy doen en wat am hom gebeur, ao op die ge-
vaa.r. Dit is b.v. verder moontlik dat hy sien dat die afgrond
kuins afloop sodat die rand waarop h loop tewig i. Hy merk

wellig ook op dat hy glad nie dui elig is nie, n dat 11es veilig
is. In b&e gevalle wanneer hy later terugdink aan 80 'n situasie
dan heers die gedagte aan die gevaar in sy bewuB yn, en htlthy slegs
'n vae bewu syn van die betrokke omgewing m t BO 'Il indruk dat hy
op onvaete grond etaan of dat hy sal duiaelig ord. Hy stel hom
dus allerhande dinge voor wat nie gebeur het toe h die K.P.O. er-
vaaT het nie (sien ~ D.), en daar is nie die vorige inhoude om die
aand g van die gedagte van gevaar af te trek nie. Daardeur word
die be USBvn van die gevaar baie helder sadat terk angs en vrees
baiemaal ant taan.

In die vorige geval kom ook nog in aanmerking dat die genot,
wat by die ervaring van die K.P.O. teen oordig is en die tendens
het om die bevNBsyn te vul en vr es te verdring. afwesig is by die
herinnering aan die K.F.O.

B~LA...~(J VA..lV.DIE TYDSV1!~RLOOP WAARNA 'H K.P.O. H~RINNER WORD.



Die getrouheld, waarmee In K.P.O. gereprod.'Jseer word, verminder

m.Hl.rma.te c.ie tydsverloop tussen die er a,rirl£ en die herinnering

groter word, i nsover cUe b etrokke ass os ias1 es en cU. sposi esi es ni e

deur herhCi-ling verfiterk is nie,l) Toenemende ontrouheid van di

herinnering van die K.P.O. is egter In kondioE.ie'wat in di. rigting

van afstomping .erk. Afstompine van In herinneringsgerr:..oeds8,ando€_

ning vind dan plaas in verhouding tot die tyd wet verloop hat tussen

die ervaring en die h8Tinnering van die betrokke K.P.O., insover

hierdie herinnering op grond van die tydsverloop onvo1ledig, of vaag,

of ontrou word en insover laasgenoemde faktore afstom~ing8faktore is.

Hierdie feit, sa-am met die rermltflat ea.t a.angena ...•ne indrukke beter

hcrinner word az onanngename indrukke.2) is wellig vcrantwoordelik

vir ltd ie helende mag va.11 die tyd" in verband met droefheid Ott derge-

like gemoedsaandoeninge.

DIE Bl'IJ JSS",': IT MOEILIKHEID BY DIE HERINIH1HNG VAN IN K.P.O.

Daar is baie gevalle ar iemand dit eers moeilik vind om iets te

onthou, \Va.t lat er maklik tot b ewussyn kom, en waar di e gemoedsaan-

doening afstomp naarmate die herirmering makliker plaasvind. Dit

gebeur veral waGr die K.P.C. ingewikkeld of nie goed bekend is nie.

Die mocilikheid wat di herinne::,ing van die K.P.O. gee, en wat l£.oont-

lik gepaard gaan met In bewussyn va.n di e rna eilikheid, 1 ei tot in-

spanning, en die verlwyn van 11aasgenoemde is In gunstige afatompings_

1)29:123; q:" r5 ,
2) 31: ~O~; ook Kowalewski.



Daar is egter ook gevalle waar daar 'n bewusByn. of indruk.van

mo ilikheid is donder dat die herinnering aan die K.F.O. erklik
moeilikheid gee. In Bewussyn. of indruk. van moeilikheid onder

Bulke omstmdighede gee soms aanleiding tot di versterking van die

gemoedsaandoening waar die betrokke peraoon hom as gevolg van so 'n

bewueeyn sterker inspan. (bl.2ii).

~. D.
Afet omping.

Verbeelding, as 'n reproduktiewe proees, in verband met

Die verbeeldingsinhoude (of prosesse), wat hier in aanmerking
kom, is di e waar nuwe inhoudc en nuwe aakverhoudi~ e lr-) ont staan

op die ba is van bestaande assosiasies en disposieeies. Sulke ver-
beeldingsinhoude en prosesse is baie gunetig vir die ontstaan van

gemoedsaandoeninge omnat inhoude, wat met gemaedsaandaeninge gep~ard

ga n, sterker indruk~e ap In mens maak as indif(~te~2) en omdat juis

di~ soort inhoud sterk invloed op die verbeeldingeprosesse uitoefen.

Daarom oortref verbeelding inhoude die werklikheid in skaanheid of

haatlikheid.3). Party mense ly eintlik onder die vreeslikheid van

hulle verbeeldingsinhoude,a) en ander weer soek baie van hulle

vreugde en geluk daarin"b.v. in dagdrome of voorstellingB van toe-

komstige grootheid of sukses, waarna hulle etrewe. Die b etande1e
van beide drame en dagdrome, wat eint1ik verbee1dingsinhoude is, ie

dikwels inhoude wat oorsptonklik met gemoedsaandoeninge gepaard ge-

gaan het.4) Die tendens bestaan blykbaar by 'n mens om hom in die
35': 130 /I-.V". S"~ ~ 5~.

2) 31:~08. ) 10:252; vgl. oak 28:63, 64. ~) 43.~ 47. ~



verbeelding voor te atel wat vir hom sterk aangenaam of onaangenaarn

is. tn Faktor, wat gunstig is vir verbeeldingsprosesse om plaas
te vind, is ook baiemaal gunstig vir gemoedsaandeeninge, nl. wense
(Haofst lX). Sterk aktuele wenee is gunstig vir verbeeldingspro_

sesse omdat in 'n wens tn doelstelling inbegTepe is wat die verbeel-
dingsproses lei. Eindelik korn in aanmerking vir die feit, dat ge-

mo edsaando eninge baiemaal sterk ontotaan in verband met verb eeldin J'-

inhoude, die betreklik~ algem ne kenmerk van verbeeldingsinhoude nl.

dat die objektiewe kontrole van die waarbeming (of selfs die bewussvn

van tn vorige waarneming BOOB b.v. in herinneringsgevalle) ontbreek.

Daardeur word die voorgestelde inhoude baiemaal so fantasties. Die

betrokke gemoedsaandoening ontstnan daar sterk waar die inhoude as

werklik voorlom. hoe fantastieo hulle ook al magt ees.

Gemoedsaandoeninge wat in verband met verbeeldingsinhoude ont-
staan stomp ook in party gevalle af eb in ander nie. Iemand, wat
hom di eselfde inhoud herhaaldel ik verb eel, wo rd b.v. gewo on daaraan,

soos aan w arnemings- of herinneringsinhoude, en die gemoedsaandoe_
ning stomp baiemaal af.

tn Student wat 'n stuk werk gedoen het atel hom b.v voor hoe
hy lof daarvoor inoogs en dit versterk sy tevredenheid met sy stuk
werk. Die bevrediging verswak egter nadat hy 'n paar maal aan di
moontlike lof gedink het en aan di~ gedagte gewaond geword het.

Daarenteen is daar gevalle waar di betrokke gemoedsaandoening

in verband met verbeeldingsinhoude nie so geredelik afatomp nie.

Iemand kan b.v. jarelank sterk gemoedsaandoeninge kry in aan-
sluiting aan die voortdurende inbeelding dat hy 'n belangrike per-
soon is.

Seker faktare wat o.a. afstamping in ulke gevalle teenwerk kan



genoem word. Daar is b.v. die verskvnsel dat die betrokke peraoon
in party gevalle elke keer onder In sterk indruk van die werklikheid
van sy verbeeldingsinhoud korn (l:iLcf.tltfJ.. Dan ook ontwikkel iemand
in party gevalle In sterk estemdheid vir oy verbeeldingsinhou~,
waardeur die betrokke gemoedsaandoening met groot re lrnatigheid

voortdurend tot bewus~yn kan korn wanneer die persoon aan die ver_
beel ingsinhoud dink. Ook kan gedurig nuwe verbeeldingsinhoude in
erband met 'n bepaalde K.P.O. sorg vir afwisseling in die intellek-

tuele inhoud, wQnrdeur aan die K.P.O. gedink word, sodat laasgenQemde
voortdurend helder tot aandag kom (bl. <d'o ).

Ons bespreek verbeelding in 'verband met afstomping (I) waar 'n
gemoedsaandoening met In denkbeeldige K.P.O. gepaard gaan, en (2)

~ofI2waar verbeeldingsinhoude in verband met 'il waargenome of herinner
K.P.O. ontstaan en die gemoedsaandoening vir laasgBnoemde befnvloed.

Die K.P.O. kan b,v. self 'n verbeeldingsinhoud wees: (a) waar
'n nuwe situasi e tot bewu evn korn op grond van bestaande assosiaei es
en disposieeies; (b) waar iets wat al tevore gebeur het as 'n toe-
komstige gebeurtenis voorge tel word; ~f (0) waar iemand iets voor_
etel wat beskrywe is of aan hom meegedeel is.

AFSTOMPINGSFM{TORE WAT GELD VIR AL DIE GEVALLE WAAR VERBF~DING
'N ROL SPEEL. Ons behandel eers die oorsake vir afstomping wat
waar is vir gevalle van denkbeeldige K.P.O.'e, sowel a vir gevalle
w ar In verbeeldingsinhoud invloed uitoefen op die gemoedsaandoening
vir 111 waargenome of herinnerde K.F.O. Daarna sal In paar afstom-
pingsverskynsela behandel word wat aIleen betreticing het op gevalle
van~die laasgenoemde klas.



DIE AANTAL VERBEELDINGSINHOUDE. Mense verskil nie aIleen
onderlinjwat hulle verbeelding betref nie, maar oak varieer di e
verbeelding van dieselfde pereoon op verskillende tyee

Die betrokke gemoedsaandoaning versterk, ceteris paribus,
;wanneer 'n aantal verbeeldingsinhoude halder tot bewussyn korn en
wanneer die K.P.O. self, sy waarde, of sy betekeniri"daardeur goed
tot aandag korn. Die verbeeldingsinhoude moet egter pie die be.
perkte omvang van die aandag vul nie. wat 'n afstompingsfaktor is
(hI. B~), dog kan in korte opeenvolging tot bewussyn kom.

Die liefde van 'n minnaar versterk b.v. wanneer hy allerhande
ideale voorstellings om sy beminde weef.

D i e t o e t a nd i s g u n s t i g v i r d i e b e •
t r 0 k k e g e m 0 e d B a a n d 0 e n i n g o m a.f t e
t o m p , w a n n e e r m i n d e r v e r b e e 1 d i n g s _

i n h o u d e , w a g u n s t i g i B V i r d i e b e -
t r a k k e g e m 0 e d s a and a e n i n g • t 0 t b e w u B-
s y n k a m. , E

'n ~isdadiger etel hom b.v. voor wat hy salAdoen as y mis-
daad b e1<:end wo rd. Hy dink daaraan hoe hy na 'n ander land sal
moet gaan en sy uiterste inspan am daar tn eerbare poeiesie te
verwerf. Hy korn egter onder die indruk van die moeilikhede wat
hy in 'n vreemde land sal he. waarvan hy nie die taal ken nie,
sander enige vakkennr, wat hy daar sal kan gebruik. i ke nou en
dan dwaal sy gedagtes na sy eie omgewing, sy ouers wat so diep
ongelukkig sal wees, BY vriende wat hom sal ne " r, en d~e moont.
likheid vir tronketraf, Hy voel byna wanhopig ongelukklg en vol
sterk berou oor sy misstap. Daarenteen, na 'n tydverlbop waarin
daar geen blyk is dat sy misBtap ontdek ~s nie, dink hy Born nog
aan die ongelukkiil..heid van youel'S as 8~t sou ontdek word, en aanverbanning, maar a:ie verb eela.ingsinhoude is bai e mindel' in beson-
derheda, en slegs swak angs ontstaan.



Die verskille in die ver"beelding op verskillende tye kan 0,0..

'n gevolg wees van veranderde uiterlike omstandi~lede of van ver-
anderinge in~die liggaamlike of gesstelike toestand. i6 verbeel-
dingsinhoude kan b.v. afneem, of verander, waar ver:noeidheid intree
of die persoon se stemming verander met die moontlike gevolg dat
die gemoeds andoening afstomp.

Die toestand sal ook gunstig vir fstomping wees waar behalwe
die vroe re verbeeldingsinhoude ook ander tot bewuss'rn kom wat ()n-

gunstig is vir di betrokke gemoedsaandoening, b.v. omdat hulle te~
oorgestel aan e K.P.O. is.

DIE OORSPRONKLIKHEID VAN DIE VERJ3"H:ELDINGSINHOUD. AIle verb eel-
dingsinhoude i nie oorspronk1ik in die hier bedoelde sin nie, want
sulke inhoude is baiemaal sleg getroue, of taam1ik getroue, kopis"
van wat waargeneem is dog nie op di oomblik sodanig herken word
nie,l) of hulle is baiemaal legs 'n oornam van iemand anders se
verbeeldingsinhoud, Die betekeni wat ons hier aan oorspronklikhein
heg is dat die verbeeldingsinhoud 'n resultaat van di~ betrokke per-
soOn se ei verbeelding is.

Nou leanverskillende verbeeldingsinhoude, wat almal gunsti.g is
vir 'n gemoedsaandoening wat in aansluiting aan In bepaalde K.P.O.
ontst an, by verskillende herhalings van die K.P.O. tot bevrussyn korn
onder dat daardeur die feit befnvloed word dat t n mens met die be-

wussyn van dieselfde K.P.O. te doen het. Die toe s tan d
i B gunstig vir t n gem 0 e d s a and 0 e n i n g
o m a f t e s tom p wan nee r v e r s k 1 1 1 end e
~------------- -- -- ---



v e r b e e 1 d i n g B i n d o u d e , w a t a 1 m a 1 u n ••
s t i g 1 s v i r d i e g e m 0 e d s a a n d 0 e n i n g
V a n d i e K. P. O. , b Y 1 a t e r h e r h a 1 i n g s
v a n rld1e K.P. O. t 0 t b e w u s s y n k o m d o g 1 n
s 0

, n v 0 1 g o r d e d a t d i e 1 a t e r v e r b e e 1-
d i n g a 1 n h o u d e m i n d e r 0 o r s p r o n k 1 i k i a
m i n d e r v a n n n u w e p r o d u k v a n d i e
e i e v e r b eel d i n g s v e r mo a. s d i e v r 0 e -

r e 1 n h 0 u d e .
'n Seun wat hom b.v. baiemaal as 'n groot redenaar voorgestel

het, het dan gedink aan allerhande moontlike en onmoontlike feite
at hy voor 'n gehoor ataan en bewys. Die radikaalste gedagt s het

by hom opgekom en soms vae voorstellings van wonderlike uitvindings
wat hy bekend maak of diepsinnige idees wat hy'verkondig. Sterk
trots n elftevredenheid het ontstaan by so 'n vooretelling van
homeelf as redenaar. Op ander ty • weer, het hy oak aan homeelf as
'n groot r denaar gedink dog dan was dit in verband met toesprake
wat hy ander mense hoar gee. Hy stel hom voar dat hy di inhoud.e
mooi en oorredend weergee. Die trots en selftevredenheid, wanneer
hy in so 'n verband aan homeelf ,as groat redenaar dink, was nag d.ui.
delik dog ook duidelik swakker.

VOORSTELLING VAN 'N WENSVERVULLING. 'n Mens stel hom baiemaal
di vervulling voor van wat hy begeer of wene, en h~e sterker die
begeerte na 'n voorwerp is, ,of die wens is dat iets in verband met
'n voorvlerp moet plaasvind, des te helderder is die verbeeldingsin.
boud. Oak Vlerk wen gewoonlik mee tot die ontstaan van gemoede-
aandoeninge, sodat; waar t.nverbeeldingsinhoud die vervulling .van
tn wens goed uitbeeld, die gemoedsaandoening sterk ontstaan,

t n Oar s a a k vir a f s tom pin g i s t n-
W o. olr dig naarmate die v e r bee 1 din g B _

i n h a u d i n verband met t n K. P. O. 1 ate r



m i n d r a a n d i e w e n s e i n v e r b a n d m e t
d i e K. P. o. v 0 1 d 0 e n 0 f n a a r m a t e , n
g ewe n s t e K.P.O. m e t t e r t y d m i n d e r b e -
v r e d i g e n d. u i t g e b e e 1 d w 0 r d , s 0 0 s b. v.
aa a r d i e v e r b e e 1 d i n g B i n h o u d. s 1 e g s
v a a g t 0 t b e w u S 6 Y n k o m 0 f 0 n g e Vi e n 6 t e
bestanddele i n .8 1 u it.

'n Cuteur wat 'n boek wil 8kr~ve om seker misbruike te openbaar
in al hulle afstootlikheid, kr vooraf 'n al emene idee van hoe hy dil
werk il inrig en die al.emene gedagte aan die inhoud en inrigting
wat sy do 1 sal verwesenlik gee hom sterk tevredenheid in aansluiting
a die gedagte van sy boek. Naarmate hy vorder, egter, en die
verh al wat hy fantaseer nie aa~y oorspronkli~e wens, nl. om teen
die misbruike te polewiseer, so goed voldoen nie, verminder sy t vre-
denheid met sy boek selfs as dit letterkundig hoog gestel word.

80ms egter word die verbeeldingsinhoude be nvloed deur veran-
deringe in die wens self, waarop afstomping ook volg (Sie Hoo~st. IX)

DIE INDRUK VAN WERKLIKHF..IDVAN DIE VERBEELD INGSIlffiOUD• Net
8008 'n afstompingsfaktor teenwoordig is wanneer 'n herinneringsinhcuc
ni as werklik voorkom nie (bl./50), so is dit nie gunstig vir 'n
gemoedsaandoening om te ontstaan wanneer 'n verbeeldingsinhoud vir
die persoon nie as werklik voorkom op die oomblik wanneer hy hom dit
voorstel nie. Sadra hy b ewus word dat 'n inhaud "somar verbeelding"
is, verswak di e gemoe dsaandoening. Dan i s , n f s t o m-

,.-.
p i n g s f a k to~ r t e e n w 0 o r d i g Vi a n n e e r d i e---
v e r b e e 1 d i n g s i n h o u d w a t e e r s a s w e r }
1 i k v 0 0 r g e s t e 1 i B 1 a t e r J;l i n d e r
w e r k 1 i k v i r d i e p e r s 0 0 n v a C7 r k o m •

Die p.p. H (I. 1. l.)word lJa.iebekommer en angstig toe hy dink
aan die~eksamens. Dit was vir hom asof hy by hulle is en BY werk



glad nie ken nie. La.ter egter dink hy \Teeraan eksamens maar baie
meer objektief, d.w.s. hy dink meer aan hulle as bestaande sonderdat dit hom soos tevore voorkom asof hy nou werklik in een betrokke
is. Daar was geen angs by hom nie.

, n A f s t 0 m p i n g s f a k t 0 r i s 0 0 k t e e n
w 0 0 r d i g i n v e r b a n d m e t , n K. P. O. w a a, n i n h o u d w a t v i r d i e gem 0 e d s a a n -,
d 0 e n i n g g u n s t i g i e e n d i e p e r 0 0 n

e e t w e r k 1 i k i a • 0 f w a v e r v a n g
w 0 r d d e u r , m i n h 0 u d w a t h y w e e t , n
v e r bee I din g sin h 0 u d

il~ 8 • (Vgl. ontroue herinne~
ringsinhoud, bl. l/fq ) •

Die p.p. B.(I. 6. 6. ) meld dat waar hy hom moes inlewe in 'n
toe tand van blyi_skap hy 'n geval gereproduseer het wat in 'n vorige
eksperimentele perisde die gemoedsaandoening verwek het, nl. 'n
seker voetbalwedstryd wat BY uniwersiteit gewen het. Hy kon hom
nie hierdie keer meer as die voorve.l en 'n paar beaonderhede, S008

die kleure van die spelers, ens., herinner nie, en hy atel hom toe
in sy verbeelding voor hoe hull e speel en BY kant punte behaal.
Hy was egter bewuB van die fiktiewe aanvulling van die situasie.Daar was slegs swak blydskap.

'n Gemoedsaandoening ontstaan dikwels sterk wanneer iemand
hom onwillekeurig in 'n verbeeldingsinhoud inlewe. Di e bewuBsyn
dat laasgenoemde 'n verbeelding inhoud is gaan "baiemaal gepaard met
die verandering van so'n onwillekeurige verbeeldingsinhoud na 'n
willekeurige fijr • Dan is claar 'n ooraaak vir die Bt tomping van
die gemoedaaandoening teenwoordig inr.over in Bo'n ge~~l die werk.
likheidsindruk verdwyn.

Iemand was b.v. woedffildtoe hv hom voorstel hoo In vyand homweer 'n slag beledig en hoe hy laasgenoemde verpletter. Net toe
merk die peraoon op Qat hy besig is om te fantaaeer, maar dit was
aantreklik om hom so die ondergang van sy ~and voor te otel, en h



dink weer aan die voorgeste~de grief, selfs in 'n slegter lig as
tevore, en weer hoehy die ander per oon ten onder bring, maar _
n t 'n algemene toorn het ont taan en glad nie die hewige woede van
toe hy onwillekeurig in y verbeelding gelewe het nie.

Die gemoedsaandoening, wat ontstaan in aansluiting aan 'n

denkbeeldige K.F.O., of in verband met 'n waargenome of herinnerde
K.F.O., dog gedeelt lik weens verbeekdingsinhoude, ontsta sIege
waar die verbeeldingeinhoude as in 'n definitiewe verhouding tot
di persoon self bewue word. , n 0 0 r e a a k v i r a.f
B t o m p i n g i e t e e n w 0 0 r d. i g n a a r m a t e
1 a. t e r a a n d i e v e r b e e 1 d i 11 g i n h o u d
g €: d i n.k w 0 r d s 0 n d e r d a t d i t i n t d i e -
e e I f d (} v e r h o u d i n g t 0 t d i e e i e p e r -
B 0 0 n g e n e e In w 0 r d •

'n P r oon wat aan die opvoering van 'n toneelstuk sou deel-
neem, het~hom voorgestel hoe die opvoering sou, wees en blydska~ entevredenheid het by diB gedagte aan die opvoerlng ontstaan. Vir
'n bepaalde rede, egter, het hy aIle aandeel in die spll.JR.~4
opg , sonder dat teleuretelling of 'n elegte gevoel tefln6or~die
opvoerder13 ontstaan het. Tog waar hy hom later weer die toe-
komstige opvoering net eo duidelik voorgestel het, aIleen nie in
enigs vernouding tot homeelf nie, was da r geen gemoedsaandoening
nie behalwe 'n swak nuuekierigheid.

Dit kan vergelyk word met die feit dat minetene ai maal geen
gemoedsaandoening in drome ontstaan nie, wat ook ni as die er-
soon se eie ervaring voorkom nis, dog meer ooree
skouing'van 'n gebeurtenis apart van 'n mens 1)

~em met die aan_
elf. Die dromer

neem m.a.w. amder persone, 'bewo deur gemoeds andoeninge, waar _
~lf homself as so'n aparte peraoon dog voel nik eelf nie.

1 Vgl 15.



DIE AFSTOMPING VAN 'N GEMOEDSAAlIDOEl'UNG VIR 'N K.P.O. WAT DI~NK1

BEELDIG'IS. Afgesien van di e algemene oorsake vir afstom ing in
v rband met verbeeldi,ngeinhoude at reeds opgenoem is (bl.fSS-16I). en
wat natuurlik geldig i8 van, hierdie tiepe van verbeeldingsinhoude.
nl. waar die K.P.O., self denkbeeldig is, korn verder hier in aan-
merking die genoemde oorsake vir afstomping by herinnering8semoeds-
aandoeninge. (@ A. en a). Daarby kan nog gevoeg word dat so'n
dankbeeldige K.P.O. g redelik uit die bewuesyn verdwyn as 'gevolg
d aryan dat sy plek ingeneem word deur die omgewende werklikheid,
of as gevolg daaT"van da't- di e betrokke peraoon van die no~-werklik-
hid va.n eli 've:r'beeldingeinhoud bewus word. In Bulke gevalle waar
die K.P.O. uit die "'e !Ussyn verdvryn. vind s1cyna,fetompi:ngvolgena
ons termin'logie plaas.

Die toeatand is gunstig vir die gemoedsaandoening in,verband
met 'n denkbeeldige K.P.O. waarin 'n mens hom inlewe. om sterker
te ontstaan hoe duideliker en meer in besonderhede die verbeeldings-
inhoud is. Daarenteen is 'n afetompin sfaktor dan teenwoordig
wanneer die voorstelling onduidelik. minder volledig, of verward
word (vgl. bl./#3 ~.v. en bl.II,tY(.v).

AFSTOMPINGSFAKTORE IN GEVALLE Wk~R VERBF3LDINGSINHffiJDF,DIE
GEMOEDSAANDOENING VIR 'N WAARGENOME OF HERINNERDE K.F.O. BE!1TVLOED.

Daar is verskillende faktore wat in verband met afatomping in aan-

merking kom. insovel" verbeeld:i.ngsinhoude die gemoedsaandoening vir
'n waargenome of herinnerde K.F.O. b fnvloed, en wet nie ook geldig
is in verband met In denkbeeldige K.P.O. nie. Di~ faktore behandel



ons du nou ap rt, maar die algemene oorsake vir afatomping in ver-

band met verbeeldir:gsinhoude (bl.ISS-I"'), korn ook in aanmerking by

'n varklaring van afst omp~ngsverBkyns els. waar verb eel dingsinhoud

gemoedsaandoeninge be nvloed in die tiepe van geval onder bespreking.

Dele van In waarnemingsinhoud korn gewoonlik sterk tot bevmssyn

as gevolg v n 'n gedetermineennde abstraksi epros es. ~ense kan egt ar
/\

die elfde voorwerp andere sien hoewel dieselfde beetanddele tot be.

Bsyn kame Hulle kan dit nl. in In ander lig sien omdat hulle op

'n ander manier, of van tn ander gesig punt, oplet (vgl. bl.11~~).
'n Waarnemingeinhoud kan op 'n eoortgelyke manier 'n ander

kleur dra op grond van die verbeelding. 'n Skilder sien b.v. 'n

natuurtoneel weens idealieering heeltemal andere as bloot realisties.

Estetie e aandoeninge ontstaan sterker by hom in verhouding tot y

groter verbeeldingskrag, d.w.s. in hierdie geval: ey vermo~ om die

natuurtoneel in die gunatigste en mooiste 11g te sien. Op di eselfde

manier kan In mens selfs alledaagse voorwerpe idealiserend waarneem.

Di e mani er van dinge waarneem, of d.ie teenwoordigheid van verbeeldi g

by die waarneming, kan vir allerhande redes verander of wegbly, SOOS

b.v. eens veranderinge in die betrokke persoon se materi~le omstBn-

dlghede, op tn verandering in BYpsie.ieee gesteldheid. Laasgenoemdl

vind b.v. plaaa by In kunatenaar wat na In groat teleurstelling mag-

teloos is om i ts te ekep. , n o 0 r s a a k v ir a f s tom,
pin g van die bet r 0 k k e gem a e d s a a n _
doening i s tee n woo r dig, wan nee r die
v e r bee 1 din g sin h 0 u d e v e r d w y n w a. t d ie



K. P. O. and e r B tot b e w usa y n 1 a a t k 0 m

waarvan
h e t

pIa a. s
d e u r

a e

d 1 t i J!1

g e vol g
, n and e r 1 i g

die
t e

gem e d

a n doe n i n g v 1 r die K. P. O. gunstig g e-

a f f e k tee r was e n wan nee r dergelike
v e r b e 1 din g Bin h 0 u d d u r verbe~l-
din g sin h 0 u d e v e r van g W 0 r d a t die

K. P. O. i n , n o n gun s t i g e 1 i g
l.

pIa a s} •

'n Innaar waa b.v. altyd v rheug as hy mooi blomme kon kry
en het erklik self baie van hulle gehou. Hulle het hom o.a. laat
dink aan die blydekap van sy geliefde as hy hulle aan haar gee, ena.
Vervreemding h t tu a n die twee gekom sonder enige bitterheid.
Da rna gter was blomme weI nog mooi vir hom, dog nooit meer so
aantreklik aooB tevore nie. Hy het hulle nie meer in dieselfde
l1g a vroe r gesien nie, nl. O.a. as iets om sy geliefde mee te
verbly.

In hierdie geval ia dit die aBsosiatiewe faktor waarop Fechner
die andag gerig het,l} wa.t wegval. Die assosiatiewe faktor bestaar.
Bier uit 'n verbeeldingsinhoud.

Die toeetand v e r d e r gun a t i g

vir a f B tom pin g waar e e r gee D v e r -
b e el din g Bin h 0 u d met die K. P.O. v e r b a n-

d e w a B n i e, dog later weI e n w a a r
d i later v e r bee 1 din g sin h 0 u d die K.P~
i n n 1 i g l' 1 a a B w a t o n gun s t i g vir
die v 0 0 r t b est a a n van d i gemoeds-
a and 0 e n i n g is.

Die verbeeldingeinhoud in verband met 'n K.P.O. het egter nie
net die ge' 19 dat dit die K.P.O. andere laat Ip:k nie.

~t12: 330.

Die K.P.O.



kan nl. dieselfde voorkom terwyl die verbeeldingsinhoude in verband
met die gedagte daaraan tog die gemoedsaandoening affekteer. Dit
gebeur dat wanneer iemand in atmraking met 'n K.P.O.kom hy dit ~a-v

d ursien en 'n seker waarde d araan heg, of dat hy kan insien watter
gevolge dit kan he. (Vgl. beoordeling lit. ~g-,t.V£)• Op 'n soortgelyke
manier kan iemand hom allerhande moontlike en ook onmoontlike dinge
voorstel, wat in verband met. of op grond van, die K.P.O. ial gebeur,
wat die gemoedsaandoen1ngsal versterk as hulle daarvoor gunetig ie.
t n o or B a a k vir a f s tom pin g i s tee n -
w 0 0 r d i g r a a r v e r b e e 1 d i n g s i n h 0 u d e
w a t 6 1 e g 8 b Y d i e 1).. P. O. a a ng e B 1 u i t h e t
e n d i t n i e s e 1 f a n d e r s t 0 t b e w u 6 B Y n
1 a a t k 0 m h e t n i e, g u n B t i g w a s v i r d i
b e t r 0 k k e g e !n- o e d s a a n d 0 e n i n g 0 p , n,
s 0 0 r t g e 1 y k e nl a n i e r s 0 0 s w a a r d e - 0 0

r _

d e 1 e 0 f i n e i g i n d i g e v 0 1 g e v a n 'n
K. P. O. g u n s t i g i s e n w a a r d i e i n h o u -"
d v e r d w y n 0 f d e u r o n gun s t i g e s v e r ~

v a n g w 0 r d •

Die gemoedsaandoeninge by korrekte en foutiewe reaksi s is
sterker by die ppe. in verband met(reeks V, wanneer ge~agtes )veoraf aan moentlik atraf ontvang Skyf B) of toedien tSEyf "
teenwoordig is, as wanneer die gedagtee afwesig is. Die voldoe-
ning by sukses in die eerete geval, en teleuretelling by fout indie twede geval is terker in die gevalle waar die ppe. hulle voor-
af verbeel dat hulle foute maak of korrek reageer.as waar hulle
nike voorstel nie. ( ~.«..,..t. ~~~ U.f,+o).

Die geleentheid vir erbeeldingeinhoude om die bewussyn van
elieICP.O. te vervals word veral verskaf by herinnering", waar die



herinnering Boms onvoll dig i '::>in 'n opsi g waar,pnder ons ni e ~e-

I~

gewoohlik aan die K.P.O. kan dink nie, BOOS b.v. 'n man Bonder 'n
neua 1)• Die ontrouheid ven 'n herinnering word natuurlik verhaog
waar die leemtea deur die verbeelding aangevul word. Vantevore
(b1 ./If 1) het ons meer gedo e1 op die gevalle waar del evan di e in-
tellektuele inhoud vir 'n K.P.O. deur dele uit komplekse vir ander

K.P.O.'e vervang word, en afatomplng dan p:aasvind.
, n o or a a a k vir I n gem 0 d 6 a and 0 e _

n i n g o m a f teat 0 m p 1.8 t e s n woo r dig
w a a r • n dee 1 v n die i n tel 1 e k tu e 1 e
inhoud waardeur a a n , n K. P. o. g e -

din k w 0 r d vergeet o r d e n a a r 4 i e
1 e m t e d e u r , n " e r b e 1 din g SiD h 0 u d
aangevu1 W 0 r d VI a t i n sover van die
oar B pro n k 1 ike b e B tan dd e e 1 v e r ski 1
d a t d i t o n gun 8 t i g i B vir die b e -
trokke gem 0 e d s a and 0 e n i n g •

Daarenteen vind geen afstomping weens ontrouheid van die her-
innering plaae nie in gevalle waar 'n deel van die intellektuele

inhoud vergeet word en waar die aanvullende verbeeldingsinhoud in
sover ooreenstemming met die oorspronklike bestanddeel tooh dat dit
die betrokke gemoedsaandoening op dieselfde manier u.!nvloed.

1) 37: 63 t 64 t

38:30.



HOOFs'rUK VII e BEOORDELING EN ~2S~OMfING.

,6'1.--.

Die beoordeling van 'n K.P.O. of van verwante bewussyns-
inhoude oefen 'n besonder .invloed uit met betrekking tot die
afstomping of bestendigbeid van die betrokke gemoedsaandoening,
d.w.s. van die gemoedsaandoening wet in aensluiting aan die
K.P.O. self ontstaan an nie van 'n gemoedsaendoening wet in
eansluiting san die oordesl ontstaan nie. Die groot belang
van beoordeling blyk uit die eksperimentele gegslons n uit
die ontleding van gevalle uit die daelikse lewe, en word ook
deur indinkingseksperimente bevestig. In die vorige hoofstuk
is reeds aangetoon dat inhoude wat saam met die K.P.O. tot be-
wussyn kom invloed op die gemoeasaandoening ken uitoefen. Die
inhoude sluit in baie so nie in aIle gevalle nie oordele in.

Weer in hierdie hoofstuk die terme " 'n oordeelll of
ff 'n beoordelingYl sal gebruik word, deer word op waardeoordele
gedoel. Die oordeel van 'n p.p. dat sy reaksie reg of ver-
keerd is kan In dubbele betekenis vir hom he, n.l. (1) as 'n
blote konstatering van die feit det die taak nie of weI uitge-
voer is, en in sover is die oordeel nie 'n waardeoordeel nie;
(2) as 'n reaksie wat goed of sleg is wBardeur die p.p. se
oordeel 'n waardering 1nsluit. Weens die vlugtigheid wearmee
die oordele by die pp • plaesvind is dit aan ta naem dat hulle
dikwels ongeformuleer is. Die oordele ken egter geformuleer,



,~
halfgeformuleer of ongeformuleer wees sonder dat, sover uit die
data kon vasgestel word, die manier verskil waarop hulle die ge-
moedsaandoeninge beinvloed. Ongeformuleerde en halfgeformulaer-
de oordele kom waarskynlik dia meeste voor in die tiepe van geval
onder bespreking, n.l. waar die oordele die gemoedsaandoeninge vir
'n K.P.O. belnvloed.

Die beoordeling ontstaan nie noodwendig op grond van 'n be-
luit om die K.P.O. te beoordeel nie. Meestal ont taan dit

spontaan volgens die protokolle en so'n beoordeling hat dan ook
die sterkste invloed op die gemoedsaandoeninge. In Beoordaling,
wat die persoon willekeurig uitvoer met die duidelike, of gedeel-
telik bewuste, doel om die gemoedsaandoening te versterk of te
verswak, dog sonder In warkplike in~erlike oortuiging, hat geen
of weinig uitwerking op die sterkte van die gamoedsaandoenin~g.
In so'n gevel waar die egte oortuigingskwalit~it gemis word, is
daar baiemanl by die betrokke per oon 'n bewussyn van kontra-
diksie met 'n onderdrukte eie oordeel waarmee weI oortuiging
gepeard gean.

In Indinking in 'n geval van die volgende aoort salons be-
doeling verduidelik. Iemand hat 'n vriend op 'n onbillike ma-
nier behandel en skaamte en verwyt ontstaan in aansluiting ean
die gedagte aan sy handeling. Hy probeer meer of minder doel-
bewus om homself van dii)gemoedsaandoeninge te bevry deur 'n pro-
ses van rasionalisaaie. Die afstompingseffek van die beoor-
deling is nie so sterk in die geval waar self$energieke beoorde-
linge gevel word, dog met In onegte oortuigin@sindruk, as in In
geval waar die beoordeling spruit uit oortuiging,- veral wa~eer
in die eerate geval tegelykertyd die min of meer onderdrukte oor-
tuiging tog in die bewussyn teenwoordig is dat sy handeling on-
billik was.

nit is heeltema 1 moontlik det die onderskeid tussen egte en
I

~~egte gemoedstoestandeberus op hierdie verskil tussen ~oorde-
6. ~~ra~~~argumen e eenvoer om fou e te reg- l~



booordelinge, n.l. die met en die sonder egte oortuiging, iBsover
o.a. 'n onegte gemoadstoestand in teenspraak staen met die dieper-

I) ~liggenda egte gemoedstoestend op In blykb~ soortgelyke manier
/as die beoordelinge mekaar soms weerspreek, en insover die onegte

~)~gemoedstoestende beiemaal berus op 'nbesluit oos die gevel is
met 'n beoordeling waarby 'n onagte oortuigingsindruk teen oordig
is 0

WAARDEOORDELE \"AT GUNSTIG IS VIR GEMOEDSAANOOENINGE. Aa fn

K.P.O. goedgekeur of efgekeur word dan ken 'n gemoedsaandoenlng ont-
stean wat in ooreenstemming met die oordeel i • Dan is daar ander
gevalle waer daar reeds 'n gemoedsaandoening in verband met die KP~.

is, en waar 'n oordeel wat ontstaan die bestaande gemoedsaandoening,
wat nle in ooreenstemming met die oordeel is nie, laat afstomp.
'n Derde tiepe van gevel is waar tenspyte van die beoord~ling geen
gemoedsaandoening in verband met die K.P.O. ontstaan nie, omdat die
gemoedsaandoening reeds afgestomp ia, omdat die beoordeling nie ag
is nie,omdat die beoordeling self met betrekking tot In gemoeds-
aandoening vir die K.P.O. n utraal is, of omdat ander faktore, wat
die bestaan van 'n gemoedsaandoening teengaan,oorweeg.

'n Ooreenstemmende gemoedsaandoening ontstaan feitelik altyd
waar iemand 'n goad-of afkeurende waardeoordeel OOI' 'n K.P.O .vel,
i at vir die eerate keel'teenwoordig is. A s die s e 1 f d a
\7 a a r d e o 0 r dee I d e n b y e 1 k e h e r h a 1 i n g
ewe d u ide 1 i k i n v e r b a n d m a t d i e K. P.O.
1 n die b e w u s s y n o n t s t a l3 n, d a n s a 1



J10,--
gem 0 e d s a and 0 e n i n g n i e a f s tom p n i e.

Een tiepe van liefde vir iemand anders berus b.v. deels op
die duidelik erkende innerlike waarde van die persoon. Die liefde
is duursaam waar die beoordeling van die persoon se innerlike
waarde korrek is en dit gedurig in verband met hom of haar ont-
staan. As iemand sa opvatting oor die persoon egter nie altyd
in hoofsaak ooreenkom met wat hy van die peraoon mettertyd onder-
vind n1e, dan sal die opvatting, d.io sy waardeoordeel, verander
en die liefde kan daerdour heeltemal of ten dele afstomp.

Die waardeoordeel hoef egter nie noodwendig 'n hoogskatting
van die K.P.O. te bevat nle - dit kan 'n nagatie.e waardeoordeel

ea of 'n veroordeling van die K.P.O.@ Die soorte gemoedsaan-
doeninge is natuurlik anders aar die waardeoordele so verskil.

'n 1ens veroordeel aanhoudend 'n slegta en hinderlike e1 n kap
wat lamand anders blykbaar permanent besit en gedurig openbaar, en
die afkeer vir die persoon stomp nie maklik af nie.

Ons vind baiemeal nie In oor aak vir die permanensie van 'n
gemoedsaandoening in die uiterlike om tandigheda nie, b.v. by'die
K.P.O. waar iamand die gemoedsaandoening herhaaldelik in verband
met 'n K.P.O. ervaar. Doelbewuste introapeksie teon egter dan
in baie gevell di beoordeling as deelooraaak vir die beatendig-
heid van die gemoedsaandoening aan, hoewel die perseon di be-
oordeling onder gewone omstandighede moontlik nie eu opgemerk
het nie, wallig omdat die waardeoordeel ongeforrnuleer is en dan
nie maklik as beoordaling herken word nie.

Waar die P.P.D (III. 1. I-a) 'n grap herhaaldelik ganiet, dear
kerndit vir iemend anders oppervlakkig voor asof die grap baie bater
moet we s aa die ander wat ns 'n pear herhalings verve 1. 'n Verge-
lyking van aierdie geval met die uitwerking van die grap op ander
ppe. teen egter dat juis hierdie grap hulle eerder verveel as party
van die ander grappe. In Vergalyking van die introspekti we verslae
toon dan aan dat die ppe. se beoordelinge van die grap verski~ en



en dat hulle gemoedsaandoeninge in ool'eenstemming daarmee variesr.
Dit blyk verder dat ean die begin van elke herhaling van hierdia
grap die oordeel by die gp. D. ontstaan dat dit een van die anaakse
grappe is. Hy geniet dan die grap elke keel' sodra die inhoud tot
bewussj-"'Ilkom.

'n Oordeel kan later maklik weer tot be~ussyn kornwaar dit die
eerate keel' prominent tot aandag gekom het. Dan kom in beoorde-
ling ook o.a. hel'haaldelik goed tot bewussyn waar iemand se oordeel
dear and r mense bevestig is.

Di t as b.v. die geval waar die P.P. F. (III. 3. 3-7) 'n seker
gr p geniet het (self wam eel' hy vooraf besluit het om onvarskillig
te weewl of vooraf verwag het dat dit hom sal vel'veel)_omdat die
gedagte elks keel' opgekom het dat dit 'n baie goaie grnp is. Die
oordeel het v ral elka keel'helder ontst an ne hy die grap aan ver-
skillende ander m ns vertsl het vir wi dit baie neaks was. Daar-
deur het die grap blykba r sy guns of voorkeur verwerf, en het die
oordeel en die gemoedsaandoening herhaaldelik duidelik ontstaan.

Di gunetige invload van 'n wa rdeoordeel op die gemoedsaan -
doening is agter uie net beperk tot 8y dirakte invloed daarop nie.
rn Mens let nol. gewoonlik noukeuriger en met meer belangatelling
op 'n K.P.O •• wanneer 'n waardeoordeel, wat hy vantevore daaraan
geheg het, ear ontstaan. Die feit dot die besonderhade dan goed
tot bewussyn kom, en dat daar belangatelling is, is gunstig vir tn
gemoedsaandoening om te ontstaane (bl. 9~ ).

Die p.p. C (III. 6$ 1-3) dink elke keer aan die begin van die
grap dat dit een is wet hy b sonder geniet. fly vertel dat hy dan
met bale belangstelling luister, 01 die fynigh de oplet en gevolg-
1ik dit weer baie soniet met aangename tevredenheido

Die gemoedsaandoening is blykbaar des te sterkel' hoe duide-
liker en besliBte~ die oorda 1 is; en die gemoedsaandoeninge was
besondar sterk in die pear gevalle in die protokolle waar daar seker
held is dot die oordele geformuleerd.wa •



Die p.p. I (V. 2. 4. Skyf D.) was dadelik daarvan bewus dat
hy die straf nie verdi en het nie volgens die p.l. se taak, en
roep onwillekeurig hard uit : II Waarom doen jy dit nou?" Hy se
dat hy die handelwyse ten sterkste afkeur en h t sterk ergernis
en toorn geKonstateer.Die p.p. 1 (V. 2. 7. Skyf D.) .ontvang met verbasing weer
'n onbillike straf en dink II in woordell daaraan volgens 8y mede-
daling dat dit darem te veal is om die straf drie keer agter
mekaar te kry -dit is tog onnodig. sterk ergernia by die beoor-
deling van die p.l. se bandelwyse ontstaan.

Die volgende feit toon verder aan dat 'n waardeoordeel oor
die K.P.O. gunstig is vir die gemoedsaandoening vir die K.P.O.@
'n Betraklike lang tyd gaan somsverby sondeI' 'n beoordeling van
'n K.P.O. wat in die bewussyn is, an sonder die ontstaan van tn
gemoedsaandoening. Die gemoedsaandoening ontstaan egter sodra
'n oordeel oor die K.P.O. opkom.

Die p.p. A. moes b.v. die p.l. pynig (V. 2. 3,4. Skyf D.) en
doen dit volgens 8y getuienis sondeI' om sy mislukking as 'n skanda
of as slag aan te sien en sondeI' tn gemoedsaandoening. tn Oorn-.
blikkie daarna egter, terwyl hy nag besig was om die p.l. to
straf dink hy daaraan dat die hele situasia aint1ik komies is,
en In duidelike 1e dvermaak ontstaan in eansluiting aan sy ge-
dagte aan 8y mislukklng en die toediening van strafe Dit ont-
staan blykbaar weens die oordeel in verband mat die K.P.O.@

tn Gemoedsaandoening kan dua sterk ontstaan op grond van
die teenwoordigheid van In waardeoordeel oor die K.P.O.@ Dit kom
nie in aanmerking of die waarde ten onregtel of enig ins ten on-
regte, van uit tn objektiewe standpunt beskou, toegeskryf word
of nie. Die gemoedsaandoening se sterkte hang nie af van die
waarheid van die waardeoordeel nie, dog van die mate van oor-
tuiging waarmee die persoon self die bepaalde waarde aan die K.P.O
toeken. Twyfel of toenemende twyfel in die beoordeling bring"
afstomping teweeg.

tn Tiepe van gavel waarin In vaardeoordee1 enigaina ten



onregte ontstaan, is wear iamend In handeling, wet hy slegs met
iemand anders se hulp kon regkry, by In later herhaling as korrek
beoordeel en a sy prestasie erken, earoor hy meen dat hy met reg
bly is.

Die ppe, sooa b.v. A, wat saker raaisela in reeks IV nia kon
oplos nie, Bodat die p.l. hulle die entwoorde meegedeel het, het by
die volgende galeenthede toe die raeisels weer goatel is met ewe -
veal blydskap die antwoorde aangegee asof hulle die raalsels toe
elf opgelos het. Die sterkta van die gemoedsaandoening was deels

to danke san die feit dat die SUkS6svolle herinnering van die ant-
oord met sotn aangenamfunksiegemoedsaandoening gepaard gegaan bat,

dog ook deels omdat die ppe. san die kry van die korrekte ant oord
as 'n prestasie gedink het. Die eintlike onregmatigheidJen tog
invloed op die gemoed aandoening} van die waardeoord el blyk duide-
11k uit negatie e gevalle soos dle volgende. Die p.p. A (IV.12.2)
het die antwoord wet hy by die herhaling gegee het as regoerken en
st rk tevredenheid en blydskap het ontstaan by die gadagte (oordeel)
dat dit reg en goed ~as. Daarna dink die p.p. daaraan dat die
oplosaing met bahulp van die p.l. aangelear iSften dat hoewel hy
die antwoord reg herinner het, hy tog nie die 'reg wees" van die
antwoord as sy prestasie ken aansien nie. Die blydskap het toe
aanmerklik verswak.

In 0 o r s a a k v i It e f s t o m p 1 n g i s d u s

t a e n w o 0 r d i g w a n n e e r 1 e m a n d i n s i e n

d a t In o 0 r d e e I, w a t g u n s t i g v i I' d 1 e

g a m o e d s a a n d 0 e n i n g i1 a s , t e n o n I' e g t e ,

o f e n 1 g sin s t e n o n r g t e, o n t s t a a n h e t.

Die gemoedaaandoaning wat ontstaan in verband met 'n K. P .0 • hang

nle deals direk van die oorsaka wearom die waardeoordeel toe-
geskryf word nie, maar slegs indirek insover di6 oorsake die
waardeoordeel tot stand bring. Die aard van In waardering
(positief of negatief), die nadruk waarmea di.t tot bewussyn kom,
en die warkl ikheid flat dit vir die batrokke paraoon hat, is n.l.
van belang vir die gemoedsaandoening en sy sterkte, afga ien van
wat ook a1 die aanleidende oorsake vir die a rdering mag wees, ot



of mat watter reg die wanrde mag toegeken qord.
GEVALLE V1AAR 'N K.P.O. TEENWOORDIG IS SOlIDER DAT DIE

BETROKKE PERSOON DIT BEOORDEEL. I e man d k a n v 1 r
ud 1 see r s t eke e r 0 f b Y h e It n h win gin

a a n It a king m e t 'n K. P~O r.l S 0 n d e r 0 m
'n i e w a a r d e o 0 r d a e I" t a v e 1. D i B t 0

s t e n d i s d e n a n r:r U n s t i g v i I' 'n g e m 0 e d s-o

a and 0 s n i n g o m i n v a r b a n d m o t d 1 e K. P. C

t e o n t s t a a n, i n s o v e r 'n g u n s t i g e f a k t c
v i I' d i e o n t s t a a n v n d 1 e g e m 0 ads a. a n-
d 0 e n° i n g a f w e 1 g i • So korn dit voor dat iamand
ne 'n bari ping lui ter, dog lidit gl3.sn by die ean oor 1n an by die
snds!' oor uit ..n Die gesegde doe1 o.a. op di~ geval1e waar lem nd
'n veroordeling aanhoor sondeI' om dit as waar san to sien en sondaI
om daaroor ns te dink, en waar gaen gemoadasandoening dan ont taan
nle. So ls daar oak geva1le waar ons se dat 'n oorwerp of ge-
beurtenls on koud laet, met die bedoeling dat ons dit nie met
betrekklng tot ons elf baoorde 1 nle en dat go n gemoadsaandoenlng
ge 10k word nle. Die protoko1le bevst oak baie gevalle aar die
K.P.O. nle beoorde lord nle en waar geen gemoedsaandoening ont~
staen nie.

Die p.p. D (111.3. 5.) deal b.v. mes dat hy ne die grap luis-
tar en net op1et dat die onderde1e bekend is wanneer hulle tot
be ussyn kom. Verde!' is dit vir hom 'n berhaling van wet hy weet,
wet hy megan~es sanhoor sonder eie gedagtes of beoordaling ansander enige gemoeds andoaning.

Gsen oordeel dot "die val vermyf In pre teais is ontstaan by
die pp _, soos b.v. A, a r hulla by akyf F. dadelik en sondeI'
twyfel die val herken as 'n plek waar hulle nle hoef te raageer nle
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Die vraag ontstaan nou waerom part~rmasl geen beoordeling
plaasvind nie. Dear is 'n tendens vir 'n beoordellng van 'n
K.P.O. om v ag of glad nie tot bewussyn te kornnie wear die
betrokke per oon die inhoud van die K.P.O. sens vorige herhalings
goed herinner.

Diep.p. G. vel# volgens sy mededeling, ns 'n paar herhalings
geen laardeoordeel maer oor sy antwoord by party reaiaele (b.v.
IV. 1.) nie. Hy sa dat hy dit te ~Qed ken en onthou. Gsen ge-
moedsaandoening is teenwoordig nie.I} (Vgl. ook Hoofst. VIII:)

'n lndruk dat hy dit alIas 91 \'lest,dat hy die K.P.O. a1 waardee
hat en dat verder beoorda1ing tog nie sal baat nie, is baiemeal
by die ppe. teenwoordig in ander protokolle wear geen b oor-
daling of gemoedsaendoeninge gekonstateer word nie.

Dan ontstaan in dia protokolle geen beoordellng wanneer
die K.P.O. of die dele daarvan wat hoofsaaklik vir die waarde-
oordeel verant oordelik was, slegs vaag tot bewussyn kornnie.
(vgl. Hoofst. VI.)

Beoordeling vind ook nie plaas wanneer iemand se aandag met
die K.P.O., of met die K.P.O. en meegaande inhoude/gevul is nie.
(vgl. bl. .)

Die p.p. C (V. 4. 1. skyf D.) sa sondag ia so gevul met al-
les wet hy moet doen dat hy aan al die bosonderhede as pligte
dink wet hy nie meg vargeet nie; en sy candeg is gerig ap die
anthou dearvan. fly straf die p.l. vir sy (p~pose) fout as In
blote t elwervulling sondeI' enigo beoordeling. Geen teleur-
stelling by fout of jammerte by strar was teenwoordig nie. Na
'n paar herh lings (V. 4. 6.) toe hy die pligte ken sadat hulle

1) ;-Ona hat by die aanvoer van hi-ardie protokol- reke!1ing gehou
met die voorwaardes vir dit) gebruik van 'n negatiewe eksister:sie-
oordeel insover die introapeksie onmiddaDik ue die proses plaas-gevind at deux' gecefende ppe .ien insover by die hernal ing van dieraaise1 die ant cord onmiddel ik gereproduseer word as gevolgvan 'n eenvoudige kennisaktueliserlng en in sover die verslao
van die ppe. met betrekking tot die punt ooreenstem. VgI.26:108.



~~ sy aandag nie mae!' so in beslag neem nieg korn die idee tot
bewus yn dat hy weens 8y slegtighe1d In rout ma k, en sterk te-
1euratelling ontstaan; ook is dOH!' In_bietjie jammarte by die ge-
dagte dat die p.l. vir sy (p.p.se) skuld moet 1y. .

VerdeI' ontstaan geen beoordeling in die protokolle ni ~aar
daar min opvo1gande aandeg is (vgI .bI%:len bI.133)_

Die p.p. B (IV. 30 1 en 3) sa aandag word gevul met allerhande
gedagtes, wat vir hom belangryk i6# odra die reaksia verby is. Oor-
dale oor 5Y prestasies is daardeur uitgesluit, volgens y eie be-
waring. Geen gemoedsaandoeninge hat ontstaan nie. In IV. 3. 2.,
egter, het hy bewus ge~ord daarvan oat hy reg as, en hat gedink
dat die p.l. hom gelukkig nie daarmee gevang het nie. Daar was
blyd kap of il terk Is ie", SOOS hy dit noem. Die aandag het 'n
hela tyd ns die reaksie verby was daarby gebly en ander inhoude het
ni , soos in die ender ge~alle, tot bewuseyn gekom ni#. .

Dit wa In groter prestssie ss gewoonlik waar die P.P. A. (V.5.
7.Sky! D.) byna deur die val gevangford en net betyds die reaksie
inhibeer. Tog het geen gemoedsaandoening ontstaan nie,blykbaar
as gevol daarvsn dat geen beoordeling van die reeksi plaasgevind
het nie, tndat sy aande.g dallI'van afgetrek is deuX' die k10uro van die
oortbewegenae sky! en die idee dat hy goreed moat eea om enige

oomblik te ken re8geer. Toe BY aan.dag by die .uitoefening van.
introspeksie rn bietjie langeI' op die voorgaande prestasie gerig
was, ontstaan die idee dat dit goed ToSS. Tevredenhaid het by hier-
die herinnering en beoordeling van die reaksie ontstaan.

Geen oordeel korn verdeI' tot be ussyn nie in gevalle waar die
K.P.Oo 'n taak inalult wet baie maklik uitgevoer kan word, of 'n
taak at nou deur die betrokke persoon weens vorige oefoning rnak-

11k uitgevoer word. Die aandag word daarentean meer dafinitief
op die K.P.O. gerig wanneal' iemand vir die eerste keel' opmerk
dnt 'n taakwet ears moeilik was !lOU tnsk1ik kan uitgevoar word,
en wenr.eer hy dan die task so beoordeel, of ocrcleel oat dit geen
prestasie meer is ",n~thom eel' aandoen nie 0 Die kcr~oktheid ven
di tas.kvervullir.g wOI'd in sulka gavalle egter oak bster opge-

mark as wanneel dear ie oordele SCDS die voorgeande 1s nie, en
wa~~eer die gedagte aon die K.P.O. maar algemeen en veag 1s.
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Daar is In oorsaak teenwoordig wet volkom~ afstomping teen-
wer~ in sulka gevallsp hoewol die toestand weI gunstig is vir
die afstomping van die oorspronklike gemoedsaandoening woens
die toekenning van geringer waarde as tevore aan die K.P.O.,
waarvan die tankuitvoering in reeks V die belangrika deal vorm.
VO}.kona afa). omping word n.1 a teangewerlr ina over die oordeel goad

tot bewussyn korn dat die .tank reg uitgevoer is en 'n sekera waar-
de besit hoewel d e uitvo ring maklik is; en i .Lsover d:Le toestand

gunstig is vir auder oeoordeling van die p.p. om te ontstaan,
b.v. dat hy maar altyd korrsk sal r ageer. Dit; fstomping is
egter gewoonlik in die protokolle volkome wer;.neel' die '~aakver-

vulling so maklik p1aasvind dat die .oetrokke persoon nie ears

merk dat dit betreklik meganie p1aaavind nis, haswel h tog e1-
gemeen en vaag bewus is van die K.P.O.0

P1stomping v~n die gemoedsaandoening vir 'n K.P.G. wet In

taak insluit word op die lange duur aangehelp deurdat die per-
soon oplet dat hy die taak mak1iker as tevore uitvoer, want as
hy onder die indruk bly dat die taak nog net so moeilik is, dan
b1y hy dieaelfde wearde aan 8y prestasie heg, ueardeur die ge-
moedsaandoening die tendens het om elke keel' ewe sterk to ont~
staen, insove~dit!I waardebapaling is at van bel ng is (b:.~cS~~

en ~/S" e-""'. ) •

VERMIlmERING Ii D1E BE00RDELIHG ViJ:~ 'n Ke P.O.

staan om fn IC.?0. wat baie belmnd i en herh'~ 1 1,'lOrd, of ','Vot

lank ge1ede gebaur hat en herinner word en nie van belong in die



die toenwoordige lowe is nia" mat mi.nder nadruk of glad nie te
beoordeel nie. D i e t, 0 a s -l- a n d i s n i e g u n s t i gl~

V i r 'n g e m 0 e d s n a n d 0 e n i n g o m i n a a n-
''1,.-

s 1 u i t i n g a a n"b e k e n d a K. P. O. t e 0 n t -
s t a a n n i a 0 m d t s o'n I{. P. o. v a e r 0 f i n

m e e r a 1 g e m e n e t I' e k k a t a t b e u s s y n

k 0 m (bl. ) e n 0 m d a t a a r d e 0 0 r d e 1 e
i n v e I' b a n d d a a r m e e m 1- n d e r d u i d e 1 i k

o n t s t a a n, 0 f m e t min d e I' n a d r u k h e r h a a 1

W 0 r d, 0 f w e g b 1 y.
'n Vermindering in die beoordeling van 'n K.P.O. kan n.1. op

verskillende maniare plaasv1nd n.1. (1) detlrdat die oorde1e metter-
tyd vaer in 0.1 bewussyn ontstaan)
(2) deurdat mindar oordala ontstaan as eers, waar toe fn aantal

teenwoordig \'1a9;

(3) deurdat mindaI' nadruk as tevora op die positiewe of negatiewe
waarde van die K.P.O. in die oo1"o.aolgale word; of

(4) deurdat net die inhoud van die vroeer oordee1 gereproduseer
word sander dat daardeur tn werklik herhaalde waardetoekenning
uitgevoer if1ord.

In die 1aatate geval word 'n werklike oordeel vervang deur in
akyn-~aardeoordeel.

Die beoordeling verminder onder aekere omstandighade by 'n
later herhaling van die K.P.O.~Die oorspronklike waardeoordele
kan later wegb1y onder invloed van 'n insig in die nutteloosheid
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aga nde inhoude 1 tar va!'ndel' of verdwyn (vgl.

p ••

tn Weardeoordo 1 ken ardor v rdi'yn (if di t or pronkl ik

ontsta€L~ hat ond r in loed van skare u:tt rlike 0 t ndighe
t

r buos~~ inhoud, t am mot di K.~.O. tot ewuss}~ gekom
htJl en as di
bl. /.2~./:2.1 ).

Die g valle;- er 'n oord 01 ni n t verdwyn nia msar it ar

tn onder oord 1 of 00 d 10 di p1 k d ryan nne m word later
b h n al.

A f 0 tom pin g v u n die b I' 0 k k
gem 0 e and 0 e n i n g g a n due by di

f fl e s 1 g he 1 d van t n r k a n d e f a 1{ -

t o r g p r d me t In t 0 n a m e n d e r-

m i n d a 1" i n g 1n d i e b 0 0 r d e 1 i n g a t

e , g e VI e r k h e t t o t d i e o n t t a 1) n a n

d i e o 0 r s p r n , 1 i k g e tn 0 e d a e n d 0"L

n i n g • en die varakillend
.ence~de ora k pl a :tnd.

Sol-snk die p •• D. di straf by kyf' D. aa onbillik
aa lSion n ••"'tean stark ergern1s~ \'l.t egter 1 tel' nie meer "J.



ontstaan nie wanneer die oordeel dnt dit onbillik is nie maer ont-
staan nie omd t dia p.p. dit eenvoudig a 'n pynlike deel van die
ak perimant opneem. (p.p. D. V. 2. 16,17)

In sulke gevalle korn dit, uitwendig beskou, baiemanl voor asof
die afstornping weens die herhaling van 'n K"P.O. plaasgevind het,
maar introspeksie toon hier die verdwyning van die per oon se 001'-

deel as een van die vername oorsake vir die afstomping aan.
Soms is 'n voorafgaande of te vro a oordeel oor 'n K.P.O., of

deel daarvan, belangrik vir 'n gemoedsaandoening om sterk in ver-
band met die K.P.O. te ontstaan. Deur ondervinding leer iamand
am ao'n oorbarige oordeel na te laat, en naarmate dit gabeur kan
die gamoed aandoening af'stomp, a die nder 0 tandighed by die
herhaling die lfde is. So'n voorbarige oordeel is b.v. teenwoor-
dig waar die K.P.O. In ta k of proble m in luit en waar die per-

aorat a1 dink dat hy sal op grond ., auk-oon reg eas van roe ere
esse in sulke gevalle, of aar hy dink hoe goed dit van hom al

waes ,anneal' hy dit netnou rag sal kry, maar waar hy dan net na
o'n oarda 1 'n f(JI:r(,rna ka Die teleur telling of kaamte 1 dan

baiemaal baie sterk, maar ontstaan wakker in later gevalle van
rout waar da r nia so'n oor fgaande oordesl was n1 0

Afstomping van gemoed,aandoeninge weens die varmindering in ba-
oordaling traf ona aoral in die daelikse lewe aan.

Die oldaat s vrees vir koaela of gev ar armlnder naarmate
die oortuiging by hom poavat deur gelukkig6' ervaring of and r in
dat hy nia s 1 gewond, of in elk gavel nia sal gadood word nie.l

1) vgl. 23 : 165



Een peraoon kan in ander bale liefhe omdat hy mean dat die
persoon aekere baminlike of agbare eienskappe besit. As aers-
genoa de die tw de persoon daarna beter leer ken en y opvatting
of beoord ling oor die persoon verdwyn sonder dat 'n nu e oor-
deel ontstaan w t juis direk ongunst1g vir 1 a genoemde i , dan
ken die liefde ook fstomp.

Iemand wet vir die e rate keer 'n leuen vertel voel daarna
terk berou, ma r a dit herhaa1de1ik plaa vind dan laat dit hom

mettartyd onver killig. Die e rate kear was di vertel van die
10uan in tryd met a1 die ati 01 e at hy a n hOI elf gestel
hat, aodat hy die vertsl van die leuen bal terk veroordeel h t.
Sy b gins 1s word egter 10 or d ur 'n herhaling van soleta, hy
plait sy dade r g en last uitsondering toa, odat hy eindellk
o1et ni me r veroorde 1, of li 0r beoordeel, nic.

Di6 fstompingafaktor kom ook in aanmerking by Storringl) s
oorbeeld van wear 'n mens 'n woning met 'n pragtige uitsig sian
maar ns 'n tydjie nie ovesl statio e genot erv ar nia; nook
by 8y oorbeeld van die afatomping van die est tieae genot van
kun werk in on omge ing. Die afstomping vind nie aIle n plass
omdat ons la~ nie ao goed op die voorworpe let ni , . arop hy
klem le, dog";orndatmettertyd die waardeoordel verminder (in die
in aarin vermindering in die beoordeling hier gebruik word, sooa
angegee op Bl. 17~), - i t waarop hy tog weI in peel. 2)

DIE VERV rGING VAN SEKERE OORDELE DEUR ANDER OORDELE.
Soma verdwyn nie lle beoorde1ing wannaar die oorspronklike oor-
deal nie leer by 'n herhaling van die K.P.O. ontstaan nie, maar
word dan 'n ander oordeel oor die K.P.O. gevel. Dit kan b.v.
gebeur dat 'n ander oordeel gevel word orndat die meegaande om-
standighade verander w t saam met die K.P.O. tot bewusayn kom~
of omd t die aarda van die K.P.O. vir die persoon verander
weens In verandering in 8y eie algemena verhoudin tot persona
en dings. Die verandering van omstandighede of verhouding kan
warklik waes of slegs vir die betrokke per oon a werklik voor-
kom.

1) 39 : 104

2) 39 104, r. 13-10 v.o.



Dan ontstaan In ander oordeel ook waar die persoon by 'n her-
haling van die K.P.C. op In snder sy daarv3n let as tavora.

Die p.p. D. (III. l.~ oordesl b.v. dat die antwoord van In
s ker per oon in die grap b is ergernis ir die ander voorga~
stalde per one kon aroor ask hat n ergernis ont t an in ver-
band met die gedagte san die situs 1 wet die gr p we rgee. D1
olgende kaer ont taen geen ergernis nie toe die p.p. net san
die ant oord koud n gevo 1100 dink, hOGW 1 hy be u wevan die itua ie. '.

'n Ander oordeel oor die K.P.O. vervang ook die voriga ~aar
dear In varandering in die per oon s algemene gamo dstoeatand
1 asv1nd en anneer die verandering odanig i dat die K.P.O.

in In suder lig gasian, of van ult 'n snder t ndpunt baoordeel,
word.

Die p.p. H. (V. 2. 9. skyf c) ws sle~-gehumeurd n prikkal-bear en het daaraan gedink dat die aituas~e sleg is omd t hy dia
tr f nie ken vermy nie hoewel hy dit wil doen, enomdat hy hom'
ook nie onvarskillig kan hou nie. Ergernis ont taan to in ver-
band met die aar ku ing kleure en die geaagte aan die traf by'
per. Vantevore toe hy in 'n goale temming a hat hy da ren-
te n n di otraf a ppnlik en onp1asiar1g gedink, en vreea het
in verband met d1 waarskuwingakleure en die gedagte aan dIetraf ont taen.

D 1 e t 0 tan d i a gun s t i g vir 'n
and erg e moe d s a and 0 e n i n g 0 m teo n t-

t a a n en vir die v 0 ri g e om aft e
s tom p, h 0 w e 1 d 1 e K. P. o. a elf 0 n e r -
and e r b 1 Y, w a a r 'n n u w e 0 0 r dee 1 0 0 r
d 1 e K. P. O. die 0 0 r s pro n k 1 i k a 0 0 r -
dee 1 v a r van g. Tog is dit nie altyd die gava1 dat
di~ toa tand gunstig is vir die oor pronkmike gemoed aandoening
om af te stomp en vir In nuw e n om te ontstaan nie, n.l.



waar die vervangende oordoel net so gunstig is vir die oor pronk-
1ik gamoedsaandoening soo die voorgaande wasp 600S b.v .1sarin ear ••
genoemde eweveal waarde san die K.P.O. gaheg word aa in lasagenoemde.

A t s tom pin g v a n die o 0 r l3 p r 0 n k 1 ike g e-
m 0 e d s a a n d 0 e n i n g v i n d d a a r e n t e e n p 1 a a s

0 0 r d e e 1
e n Vi 0 r d d e u r die v e r v e n g e n d aj v e r s n e l~
m a a It S 0 n d e I' d a t 'n n u Vi e g e m 0 e d s a n d 0 e n-
i n g o n t s t a a n~ V1 n n e e r d i e v e r v a n g e n d e

oorda a 1 n i e g u n s t i g v i r d i e o n t s t a a n
van tn g e moe d s a a n d o E. n i n g i n v e r b a n d

ill e t d i a K" P.O. 1 s n i e, a n VI a n n a e r d i a
o rig a oms t a n dig h e d e k 0 n s t a n t b 1 y.

Die p.po I (V. 2. 4. skyf D) was vol argernis en toorn by die
gedagte daaraan dat dia p.l. hom onbillik gastraf hat. G n gemoada-
aandoening ontstaan egter toe by 'n volgende her-haling van die onver-
diende straf die p.P. ni meer san anige onbillikheid in verband met
die straf by korrekte reaksie dink nie, maar wel daaraan dat die
atraf 'n vari aie van die p.l. is, dat dia p.l. die reg hat om die
inrigting van sy kspariment te verander, en dat variasiEh selfa goed
is.

Soms bastaan tn oordae~ op grond waarvan geen nuwe gemoedsaan-
doening ontstaan nie, net uit 'n weerl gging van die vorige baoor-
deling an bevorder so die afstomping pro as.

Die p.p. D (V. 4. 1. Skyf D) maak 'n fout en sy gemoedsaandoening
in verband met die fout ord al hoe sterker hoe meer hy daaraan dink
dat dit nie goed is dat die p.l. vir sy (p.p. s ) fout gepynig word
nie. Na 'n paar fout agter ontstaan-die oordele nie meer ni dog
in plaas daarvan die 1d~~_dat diestraf dia p.l. to~ nie ont tel nieten-aat fiy dus nfe vir d1e ~1. sa onti11 hoer sle~ e voel nie. D e
gemoedsaandoen!nge van teleurSteIling spyt of me ely wat tevor ont-
staan het volgena die gedagte wat die prominent te in bewussyn was,
n.l. san die fout, aan die feit dat die p.l. vir 8y (p.P. se) rout
gepynig word, of a n die pyn van die p.l., ontstaan later nie meer
nie.



Die toestand is agter die gunatigste vir die afstomping van
die oorspronklike gemoedsaandoening wanneer die vervangende oor-
deel oorsaaklik verbonde is met 'n ander tiepe van gemoad aan-
doening as die oorspronklike.

Die p.p. A (V. 2. 3,4. D.) het b.v. 'n duidelike leadvermaak
gevoal toe hy foutief reageer en die pel. moe pynig, en hat ~
as snaaks beoordeel. Toe hy egter mark dat hy die p.l. lank py-
nig dink hy daaraan dat dit nie billik is nie en die leedvermaak
in verb and met die toepas lng van die straf word vervang dour jemme:tee

Dia p.p. I (V. 2. 5,6. D.) erg hom toe hy daaraan dink dat
die straf onbillik ls, mBar toe die straf die volgende keer wear
gegee word, ontstaan ffen lsglus by die gadagta dat dit tog
eintlik snaaks is dat ne el 13y strews om rag te reagear hy nog-
tans gestraf .ord. Later (V. 2. 16) ns 'n pear gevalle waar geen
onbillike at af g gee ls nie beskou die p.p. die straf as 'n poets
wet die p.l. hom gobak hat en dink dat hy hom mooi beet gahad het.
S~ak bewondering het toe ontstaan.

'n Oorsaak vir afstomping is veral warksaam wanneer 'n hoog-
akatting van die K.P.O. deur In geringskatting daarvan vervang
word.

Blydskap oor die regte raaksie ~ord b.v. baie terk by die
gadagte daaraan det sy onherroepbare daad reg is toe die p.p. C
(V. 4. 2. Skyf D.) vinnrg reageer maar eers ne die reaksie sien
dat hy rag wa. Die gemoedsa ndoening verswak egter wear Sou
toa hy daarna met 'n bietjie minagting daaraan dink dat die regte
reaksie tog mBaI' geluk of toeval was.

Soms worddie oorspronklike waardebepaling egter nie deur die
nuwe oordeel ontkennie, dog korn aIleen nie tot bewussyn uie om-
dat die nuwe oordeel op iets anders in verband met die KoP.O.
gerig iSi soos b.v. op 'n ander waardevolle of alegte eienskap.

Eindelik kom nog in die verband in aanmerking dat die ver-
vangenda oordeel en die oorapronklike oordesl 'n tydlank, of vir
'n aantel herhelings, seam tot bewussyn ken kom. Die t 0 e-
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toe s t a n d i s g u n s t i g vir die o 0 r s pro n k-
l'i k e g;e m 0 e d s a a n d 0 e n i n g o m a f t e s tom p
e n vir die n u w e r e gem 0 e d s a and 0 e.n i n g
o m t e v e r s t e r k n a arm ate d i e v e r v a n g e n-
d e o 0 r dee 1 p r e d 0 m i nee r t 0 t d i t all e e n
o n t s t a a n, w a a r die g e n 0 e m d e 0 0 r del e
o 0 r s a a k 1 i k v e r bon d e ism e t gem 0 e d s-
a and 0 e n i n g e w a t v e r ski 1.

Die p.p. B. het iets inkerk gedoen waaroor hy baie skaam ge~
word het 'omdat hy gemeen het dat'hy daarmee homse1f be1aglik ge-
maak het. 'n Bietjie later kern die daad hom nogtans tegelykertyd
as snaaks voor, en lag1us ontstaan.' By die vo1gende herinnering
het skaamte weer ontstaan dog swakker'eri.die situssie het hom baie
meer vermaak verskaf as die vorige''keer. Dit het hom voorgekoni
saof die idee dat dit snsaks is 'die'skaamte'laat verswak'het deur
ge1eide1ik die idee dat hy 'n gek.figuur geslaan het tevervang. ,

DIE WYSIGING VAN 'N OORDEEL. Soms word 'n oordee1 slegs ge-
dee1te1ik verander sodat dit nie as 'n nuwe oordee1 kan beskou word
nie. So 'n wysiging van 'n oordee1 kan nogtans die intens~teit
van die gemoedsaandoening vir die betrokke K.P~O. be1nvloed.

Die wysiging van 'n oordeel kan p1aasvind o.a. deurdat die
persoon wat die gemoedsaandoening ervaar later op ander bestandde1e
van die K.P.O. let. of deurdat hy verder informasie omtrent die
K.P.O. verkry.

Die p.p. B (11. 1. 2) het 1iefde gevbe1 vir iamend"wat hy baie
hoog geskat het. Laterhe~ ~y aan sekere eienskappe gedink wat hear
nie minder hoogsteand in sy 06 maak nie dog waardeur hy haar tog
as minder bemin1ik aansien~ Daarna het hy met iets in aanrakirig
gekom wat sy moas uitvoer as gevo1g wearvan hy tot die insig gekom
het dat sy we1 'n goeia persoon is, maar'dat'hy haar nogtans te '
hoog geste1 het. Ge1yktYdig met die wys1g1ngs van sy oorspronk-
like oordeel hat sy 1iefde afgestomp.



Die betrokke persoon kan die verder informasie omtrent die K.P.O.
deur mededeling of ervaring opdoen, maar hy moet die gegewens as
wear aanneem, of minstens sy oordeel soos dit eers was betwyfel.
tn Oordeel kan egter ook ge.ysig word op grand van 'n verandering
in die uiterlike omstandighede in verband met die K.PeO.@

Di t is b.v. die gevsl ,'laar'n faktol", wat hoofsaaklik verantwoor-
dolik was vir die waardering, wegval.

Die peP. A hat dit moeilik gevind om by die skyf B. reg to reageer
toe dit met In sekere snelheid omspring. Sterk tevredenheid by suk.
ses en teleurstelling by mislukking het ontstaan, o.s. weens die be-
wusayn dat hy 'n moeilike taak het waarin dit 'n ear is om di moei-
likhede te oorwin. Toe die p.l. die sky£' stadiger laat draai was
die gemoedsaandoeninga~ker omdat hy nie maer soveel waarde aan die
reaksie heg nie.

Die wysiging van die oorda I en die afstomping van die gemoeds-
aandoening vind dus in laasgenoemde geval plaas deurdat die p.p.
minder waarde a n die K.P.O. heg. Hiermee kan vergelyk word die
geval waar die waarde self verminder en waar die feit in die paraoon
se oordeel we rspieel word. ( . bl.'79 )

'n Wysiging kan egter ook plaas vind deurdat iets aan die oor-
spronklike oordeel toegevoe~ word sodat as gevolg daarvan die toestand
gunstig vir afstomping word.

Dit is b.v. die geval waardie p_p~ onverdien by skyf D gestraf
ord en hulle hul vererg as hulle aan dia straf as onbillik dink.
Dieergernis stomp af in die gevalle waar die idee daarby kom dat
die pyn tog onvarmydelik is a1 is dit onbill ike Geen gemoodsaan -
doening ontstaan wear die ppe. heeltemal in die onb11liko straf bo-
rus, d.i. dit nie ears meer as onbillik beoordael nie.

'n Ander soort wysiging van dle beoordeling vind plaas wanneer
die waarde van In K.P.O. soos eers vasgestel voor an herhaling van
die K.P.O. vergroot of oordrewe word.



Die p.p. C het elke keer by III. 6. 1-3 ean die begin gedink dat
'n goaie grap aangebied word wat hy be onder ganiet. Die grap hat
ook werk11k elke keel'genot verskaf. Hy was egtar later (III. 6. 4)
teleurgestel daarmee wear die oordeel aan die begin herhaal is dog in
die orm dat dtt 'n baie goeie grap is. Die p.p. w a bewus dat hy
to veel van die grap-ve¥wag het. Sy genot het du in die geval afge-stomp.

'n Oordeel kan egter ook gewysig word deurdat dele daarvan weg-
bly, of deur ander dele vervang ord. Eind lik sal so'n oordoel dan
verdwyn a die verbrokkeling daarvan vool'tgaan, of a dit soveel ge-
wysig word deur ander dele dat dit duidelik is dat In nuwe oordoel.
ontstaan het. 'n Oorsaak vir die afstomping van die oorspronklike
gemoedsaandoening is teenwoordig waar die oorspronklike oordeel bp
hierdie manier verander.

Die p.p_ F (V. 2. 2. Skyf D) voel b.v. baie jammer vir die 0.10waar hy daaraan dink dat hy hom moet straf vir 8y (p.p.se ) skuld.
Die jammerte verswak egter waar hy nie meer cHe volle verantuooraelik-
heid vir die fout op hom neem nie, omdat hy oordeel dat dit ook
deals die p.l. se eie skuld is daar laasgenoemde die taak so moe11ikgamaak hat. .

Die gemoedsaandoening stomp healtemal af waar hy nog later die p.l.
die hale skuld vir dia foute gee an oordeel dat die pyn die p.lo se
verdiende loon is omdat hy die taak so erg moeilik gemaak het.

DIE INVLOED VAN VOORAFGAANDE BEWUSSYNSINIDUDE OP DIE OOR-

DEEL • Iemand het baiemaal saker idees, wense, verwagtings of ge-
moedsaandoeninge in verband met In antisipasie van die K.P.O.~ As
die K.P.O. daarna tot bewussyn kom dan vind die beoorde11llg onder
invloed van die voorafgaande inhoude plaas, wat gevolglik die ge-
moedsaandoening vir die K.P.O. indirek be'invloed (vgl. bl. /34 en
Mst. IX )0

Die p.p. C (III. 3. 1,2) val In negatiewa waardaoordeel oor 'n
grap waarmee hy meermala inganome was, waar hy gehaoP hat om 'n
nuwe grap te kry maar waar die bekende herhaal wor -.---By hat-aie
grap daarenteen weer gunstig beoordeel en geniet waar hy ~r



later (111.303,4.) sonder soin voorafgaande hoop na die grap ge-
lu1ster hat.

'n Oorsaak vir af tomping is dan teenwoordig w nneer sakere in-
houde san 'n herhaling van di K.P.O. vooratgaan en waar as gevolg
van dib inhoude die oar pronklike baoordeling verander. Die toe-
stand 10 verder ook gunstig vir afs+.omping waar oorafgaande in-
houde, wat oorspronklik teenwoordig was en di~ baoordeling van die
K.P.O. belnvloed het, by In herhaling van die K.P.O. afwesig 1s.

AF3'rO .F"I'm '<'EENS 'I10E:N:EftMENDE BEOOR 'ELING. Di t is reeds

aangetoon dat oord le soms gunstig 1s vir die ontstaan van gemoed _
aandoeninge in aansl ui ting san 'n K.P.O. J en dat die toest.and

gunst.ig is vir dle gemoedsva:ndoening omi af" t stomp wannesr die

oOrdele by harhaling~van di K.P.O. wegbly, og gewysig word of
deur ander vervang word. Dit gebeur gter ook daj 'n gemoed aan-
doening ontstaan in g6vSllle WSSL geEil1 beooreling is nie en oS.t af-
stomping juis deur beoordeling veroor ask word op 'n Boortgelyke
Insniar as diE! vel" sngend6 oordeal sfstompi~g bevorder. Die gemoeds-
aa!lcioer~ing kan €Irs mk wa.nne l~ die K"P.0. self, of die gemoedsaandoen-

so
1ng vir die K.P.O./beoordeel word.

I(a) Afstomping eenr. die beoordeling van die K.PoO.~Olns is i6-
mand bswus dat as hy 'n sakere K.P.C). nElgean en eerlik beoordael dit
baie onaangenaam sal weese Gevolglik probeer die persoon,baiemaal
onwillekeurig, om die beoordeling te vermy, maar by €lIke herhaling

al1 die Ko?O. ken ditJ hom voorkom dat hy meer en meer in 'n hoek

gedrywe word, d.1. dat dit meer tot tn p nt kom wanneer hy die K.P.O.
in die gaaig sal moet sidn en beoordeal. Vrees. ang of toenoin



teensin ontstaan teenoor so'n K.P.O. wat 'n mens wil vermy, maar wat
toa elke keel' herhaal word, an die toestand is gunstig vir die inten-

gemoedsaandoening om te groai hoe meer die paraoon.Siteit,~an die
I

tavargeefs die onaangename K.P.O. probeer wegdring. Daar kom agtar
dikvlals In tyd llanneer die paraoon dit nie meel' ken volhou nie, en
dia K.P.O. deurdink an beoordaal, en wannael' dia vrees, angs en teen-
sin dan verdwyn, of moontl"lk deur tn snder gemoedsaandoenin., S008

spyt,berou of vel'ligting very ng,word. 'n 0 0 r s a a k vir
a f tom pin g van die o 0 r s pro n k 1 ike
o n a a n g e n a m e gam 0 e d 8 a and 0 e n i n g i s

d u s tea n woo r dig wan nee r 'n per S 0 0 n
n i e m e e r gad B g tea o 0 r 'n K. P.O. P 1" 0-

bee I' o n t v 1 u g n i e m a a !' die K. P.O. i 11

a 1 s Y' b e son d e r h e d e a e r 1 i k b a 0 0 r dee
Ry aian die K.P.O. dan in die nUI6 lig wat 8y beoordeling d 9rop
werp. (Hiermae ken vergelyk word die "abreageren" van die Psiego-
Analiese •...»

~ So b.v. kan iemand in vex'band met 'n bepaalde efkeurenswaardige
voorval insien dat hy bang was om sy skuld in verband daarmee helder
te verstaan. Hy kan berou oar die voorval he wannesr hy daaroor na-
dink en dit beoordeel, dog oak bewus word dat die voorval onherroep-
lik v€.'rbyis. Die angs n gejaagde vreesagtigheid of teensin vir die
K.P.O. van die onderdrukkingsperiode stomp egter af. .

Die p.p. G het in reeks II tn woord gekry 1St hom san 'n onaan-
gename K.P.O. last rink hat wat hom in 'n minderwaardige lig plaas.
Die prikk lwoord is met haat en teensin ontvang en die p.p. pro-
beer am nie aan besonderhede van die,K.PoOo te dink nie, am sodoen-
de die onaangenaamheid in die eksperimentele periode te vermy, en
om te vermy am die K.P.O. by die verslag gee weer to/herhaal. Byelkemoathe:rhaling van die prikkehvoord hErt die hact en teensin teen die wGord---_._-_. __ ._--,~'--~-------------_.-----_._-_._,-------' ---



woord on die KoP.O. wBarhean dit oy gedagtGs lei, gegroei omdat
die p.p.voel asof' stukkie vir stukkie die be onderhede tot sy san-
dae; gebring word, scdat hy as 't v/are in In hoek gedryf wOl"ld. fly
,'ord vaag bevlus daar\~an dat as sake so aangaan hy tog eandag Ban
die K.P.O. sal moet dink. Eindelik by nog 'n herhaling van die
prikkel-wocrd, besluit hy om eens 9n vir altyd die soak lJitta pluia.
fly probeer eerlik elke hssonderheid in die regte lig sien, en dit
onbevooroordee1 beoordeel in verband met sy aandeel in die K.F.O.e
Spyt ontstaan, en die hast teen die K.P.O. verdwyn. By 'n loter
herhaling ontstaan net vir 'n oomblik teensin, maar hy dink aan
syontleding in beoo~deling. Spyt ontstaan toe weer en die teen-
sin verd:'lynweer. Daar was geen teensin die volgende keer nie
dog eerder 'n tevredenhaid dat daar nou n1e meer 80'n hinderlikeweggestote of onder~ukt6 iats is nie.

Dia gevel van 'n .hopelose liefde is baiemaal soortgelyk. So-
l ng die persoon in die gevalle waarop ons doel nie die hale situa-
sie eerlik beoordeel nie, 1y hy onder a1 die ellende van 8y hope-
lose liefde, maar sodra hy met oortuiging die er~like situasie
ingesien het, n.l. dot daar nie dio g ringste kana vir weerliefdeis nia, $amp sy liefde af.

D i a t o e s t a n d i s gun 8 t i g vir f e i t-
1 i k vol k 0 m e a f 8 t o m p i n g a s d i e p a r-
s o 0 n die K • P • 0 • i n a 1 y b e so n d e r-
h e d e g o e d d e u r d i n k e n a e r 1 i k e n
m e t 00 r t \A i g i n !l b 0 o 0 r d e e 1. 'n Onvolledige
of halfhartige beoordeling kan 'n tydalike verswakking van die
gemoedsaandoening teweeg=bring, maar die taanain vir die K.P ••
of die vreesagtige poginga om die onaangename K.P.O. te vermy,
ontstaan weer sodra die persoon die gebreke van sy beoordeling
besef.

Die toestand is ook gunstig vir afstomping weens beoordaling
van die K.P.O. wanneer die peraoon 'n negatie a waardeoordeel
daaroor vel (1) wear die K •• 0. vantevo~e hoogg ag was (sie
vervang van oordale bl. /$:1,; ) en

(2) wear die K.P.O. tevore nie beoordeel was nie.



Vl'ees ontstaan by die ppe. in v6!,band met sky! G. by die gadagte
aan str~f. Die p.p. H (~. 2. 3. C.) vel In minagtende oordeel oor
die stl'sf om die onaangename vrees te varmy. Daar\.4eur versW'lilk die
gemoedsaandoenlng. Sadra die geringskattende oordele egter wegbly
ontstaan die gemoedsaandoenlng van v~ee9 weer sterk.

In verband hiermee kan opgenoern wOl'ddat,iamand andel's later 'n
oordeel in verband met 'n K.P.O. vel wasrdeur hy santoon dat hy-geen
negatisw6 of positiew6 waarde meer san dieK.P.O. hag nie. 'n Oorssak
vlr afstomping is dan ook teen~oordig.
Die p.p. H. oordeel dat,hy sonder inspanning ken reg reagaer. Dan

beoordeel hy 'n korrekte reaksie nle as goad nle;-maar slag is dit
vir hom tog oak nie.

Dan 1 s 'n a f s tom pin g s f a k tor tee n-
ii 0 0 I' dig w a a I' d a a r 'n k I' 1 e tie s e o f

o n t 1 e dan d e b e 0 0 I' del 1 n g van die K. P. o.
i s. So'n beoordeling ken b.v. plaasvind wsar iemand In K.P.O., of
In belangrike deel van In K.P.O., wet hy eers benadsr het sondeI'
In vooropgestelde doal om te kritiseer of fyn na te gssn, later
baie krieties beakou, b.v. met die oplet-taak am to sien of dit reg
of uerkeerd, goed of s16g ia.

Die ~.p. D (III. 4. 1,2~ 3.) luister eers na 'n grsp sonder 'n voor-
gestelde doel om dit te ontleed en te beoordeel, en beoordeel dit
s sneaks. Die grap het hom genot verskaf. Geen gemoedsaandoening
hat daarenteen in verband met die grap ontstaan nie toe ny hom in
'n herhalingsgeval die taak stel om ns te gaan of die grap reg her-
haal word en werklik 'n goaia grap ls, en toe hy na die grap krie-
ties luister met die doel voor oe., en die grap in aan luiting hier-
alanbeoordeel.

'n Deeloorsaak vir afstomp_ng in sulka gev 11e is waaralC"'J11lik
aat die int llektuele inhoude dan grotendeels die aandag vul tot
9itsluiting van die gemoedsaandooning (bl.90 )

I

Wetenskapllke navorsers hat b.v. baiemaal die naem dat hulls
gevoelloos is omdat hulle nie so opgewonde word oor hulle ~ -



ontdekkings, die waarde waa1"van hullo b~sef, as di gewone man \'e1"-
~g nie. Die rede daarvoor 18 sekerdeols omdat hulle die uitings

van hulle g mo dsaandoenin@ cnderdr k, . a1" saker ook deels omdat
hulle te ve1"vul i van die inhoud en beaonderhede van hulle ontdek-
kings om baie sand g te ken gee san gedagtes aan die uiterlike waa1"-
de daarvan, of eie roam, wat hoofsaak1ik die aandeg van die gewone
man trek en wet gunstig vir gew~edBeandoeninge is.

n
Die gevolg van die inneem van/krietiese houding teenoor tIl K.P.O.

is dat besonderhede ba1emaol later reek esien nord r.at die K.F~O.
in 'n 1ig ste1 vrat ongun tig vir die oorspronklike gemoed .•.s£lndoening

is.

Die p.p. B (I. 1. 1. verwondering) dink aan aakera dw sa dade
van In ander persoon flat. hom, toe hy ears daarvan hoor, baie ver-
'"onder- het.. Die oordeel dat Itd~t.- tie piea van d:ta peraDon 1s,
net wet 'n mens ken verwagll ontstaan egter toe hy begin nadink
of die dade erklik dnsas is en wesrorn die paraoon hul1e dan gedoen
het, en die v rwondering stomp af.

(b). !!'E..t:9~~plngwee!1s _die .beoc!,del lng van die ,e~oedsaand~ening~ In

Ooraaak 1 s tee n woo r dig vir 'n gem 0 e d s a a n-
doe n i n g o m a f t e s tom pas i e man d die
g moe d s a and 0 e n i n g s elf lQ a f. i e t s m i n-
d e r \'1 a a r d i g s b e 0 0 r d e 0 1, 0 f b a i e m a a 1
s e .. f a ... i e m a n d d i e II 1. t d r u Ie k i n g g e eJ. .;>

a a n d i e g e m 0 e d s 9 a n d 0 e n 1. n g v e I' 0 0 r-

d e e 1. ( In Onderdrukking van die nitings het, egtar soms die
teenoorQ:e~.telde t.~1.twerking veral ws r dle !CorP.O •• nog gedurig goed

tot be uasyn korn, vgl. bl •. 28{,) .•

Die ?••p. B (I. 6.~.) baTl'Eler dat, wasr hy ears ongtui1llig bl'y was
oor die oor1rf:i.nning van sy Un1- ors i t.e! t in die 1nt.erlmi wc;rsi t,e"it,a-
vDetbAl~9 stryde, sy belangstelling dssrin, en veral sy blydakap
oor die uitslali:, bale verminder hat van hy op die b1ydskap van y
medaat,udent.e op so 'n ualZ begin nearsien hat as !fnfev-n--rii baia
ho" geeatesgehal te nle. ri

Afstomping vind in party gevalle pleas wanneer 1ernand



bewus word dat hy 'n sakere gamoedsaandoening hat, hoewel die K.P.O.
neg goed tot bewussyn kern ( I. z,. 2 ). Hiervan moet 'n tiepe van

skynafstomping onderskei word, n.l. wear die andag op grand van
die beoorde1ing van die gemeedsaandoening so op die gemoedsaandoen-
ing gerig ord, dat die K.P.O., en dUB ook die gemoadsaandoening
uit die bewussyn verdwyn.

Die beoordeling van die gemoedsaandoening is soms ook meer
krieties as gewoon waarde t~eke~end en neem dan o.a. die vorm
aan van 'n aoek ns 'n antwoord op die vraag of die gemcedaaan-
doenine; met reB in aansluitin~~ aan die K.P.O. ontstaan hat.
D1.a toestsnd is gunst.ig vir afa t.omping, wat ook a1 die oordae1 van
die persoon hieroor mog .aes.

Die p.p. B (I. 7. 1.) herinner hom 'n voorvalvan die vorige
dag toe sterk veragting ontstaan het wear iamand, van wie hy nie
hou nie, 'n opmerking oor hom in 'n vergadering gemaak het. Nou
het geen gemoedsaandoen1ng van veragting ontstaan nie toe hy ge-
soek hat ns die redes waarom die vernglJing die vorige d'g so sterk
on'tstaan ht3t en toe hy probeer nagaan het of h so'n gemoedsnan-
doening met reg aan so 'n daadkon hag. Net, 'n aekal"e intellektuale
v€roordalin~ van die daad het ontataan.

In verband met. die ar~tompil1g in so'n geval korn seker ook in

aanmerking dat die aandag moontlik gevul is met die intellektuele
1nhoude (soos die soek na die redes vir die gemoedseandooning, die
beoordel iug daarvan, en di.e bewussyn van ander besonderheda of

sye van die K.P.O. as wat belangrik vir die gemoedsaandaaning is)
tot uitsluitlng van die gemoedaaandoening (bl. 10 ). 'n Verde!'
af'st,orn. ingsfnktor Yfat baiernaal teenwoo:rdig is, i ... dat die beaonder-

hade van die K.f.O •. w t belangrik is vir die ge£noedsaandoening

ook nle dan so holder tot bewussyn korn nle.



DIE VERS'fERKING VAN 'N GJ%fOEDSAANDJENING' WEENS BEOOR••

DEL ING BY Ii!:':. IL4L INGE VAH DIE K. P.O. Beoordel:i.ng by
herna2.inge van die K.F.O. is nle aIleen gunstig vir ~omping

van die betrokko gemoedaaandoening nie, insover dit reeds aange-

'n 0 0 r s a a k vir die v e I' s t e I' kin g

van 'n gemoeda and 0 e n i n g s b. v.
tee n woo r dig 1 a a I' 'n gem 0 e d s a and 0 a n-
1n g i n a a n s 1 u i tin g a a n 'n K. P • 0 •

o n t s t a a n h e t, son del" d a t d a a I' toe
In o 0 r dee 1 t a a n woo r dig n a a r
dan 1 ate r In 0 0 r d a a 1, w a t gun s t i g
1 s vir die o 0 r s pro n k I i k a gem 0 e d s-

and 0 e n i n g, g eve 1 w 0 1" d.
Die gemoedsaandoening vir 'n K.P.O. versterk egter ook by-'n

herhaling van die K.P.O. waar dnaI' wal oorspronklik 'n oordaal teen-
Noordig was, wat gunstig vir die gemoedseandoening was.

Die gemoedsaandoening vir die Ie.p.O. kan versterk wal~eer by
'n herhal ing van die K.P.O •.nog meal" nadruk op so In gunst ige
wearde ordeal gele For, b.v. daurdat 1 asgenoemde bet r, of met
grater oo~tui6ing tot bewussyn kom.

Die p.p. I (V. 2. 10. Skyi' D ) kl:1y weer onverdiende straf en
oordeel dat dit glad nia rag is om hom so te behandel nie an dat
die p.l. dit mag niemag doan nie omdat hy geen kans hat om ~



die pyn te verrny as die ~traf sander inagneming van sy reak~
toegepas word. S'terker erg~rnis het nou ontstaan aa in a:ie
orige gavalle toe die p.p •.probeer het am verskon.ings te soak

vir die onverdiende straf of dit half tw felagtig era rdeel hat •.
Die sterk v~roordelilg het in hierdie gevel ontataan nadat die
p.l. 'n oomblik met die straf g wag het en die p.p. net begin
bly lmrd het: omdat hy gemeen het dat hy di.e pyn vermy het, en
dUB go d presteer het,.

Die waardaoordeel ken vir versk1llende rades met maar n -
druk tot bewussyn kom. Dit ken geneur omdat iats onverr~eds
plaas-vind wet met 'n bestaando oord 01 of gemoedsaando6ning
in verband met die K •• 0. bats, met die gevolg dat die voriga
toestand di.e oordeal, list in vcrband met die veranderde K.P.O.

ontstaan, belnvloed en aksentueer ( sie voorgaende voorbeeld).
Dan kan di laardeoordeel, m.t by die hel'haling ontstaan,

be lemtoon wo d juis omdat daar by '~harhaling weer rede,of

meer rede, is vir dit om te ont taan.
Die p.p •.B (IV. 1. 1,2.) ken die raeisel nie oplos nie, wat

hy as 'n a ende eskou omdat die raaisels kinderraaisels is.
~terk skaamte was teenwoordig. Die volgende keer het hy die
meeg deel e antwoord vergeet en kon ook«nie die ra isel elf
oplos nie. Hy dink toe dearean dat dit nou 'n grater skande
is as die vorige keer. Die skaamte was baie sterker.

Varder gebaur dit det die oordeel by 'n herhaling van
die K.P.O. die eteun l~y van 'n snder gedsgte at die eerate
oordeal beva~t1g, waardeur die beoordeling met meer klem tot
bewussyn kom.

Ergernis ontstaan b.v. by die p.p. D (v. 2. 7. D.) wear hy
die straf as onbillik beoordeel. Dio volgende leer (v. 2. 8•.)
was die ergernis baie terker toe hy dasraan dink dat die straf'
eintlik 'n taken van verkse.rde reaksie 1 en 'n vEn~geldi118d r-
voor, rodat dit dubbel ohbillik i om straf by die regta
reaksie toe te pas. Nie alleon is dit onbil1ik omdat hI dlt
nie kan vermy deur reg te reageer nie dog ook omdat "az.af' en

l! korrek wee 11 vanaelf teenstrydig is.



Dan is daar gevalle waar in paraoon by In herhaling van die
K.P •• groter poaitiewa of negatiewe waarda Ban die K.P.O. toe-
kr¥w (d.i. aarda van dieaelfde sard as tevore), sodat die ge-

moed aandoening versterk weens die gunatige verandering van die
waardeoordeel.

Die tevredenheid ont~an b ie sterker waar die p.p. E (V.4.20.I)
nie alle n sy reaksie a reg beoordeel nie, dog ook k1em op die. ,
waarde daarvan Ie, deurdit ta prys op grand van 'n bewussyn van
die moeil1kheda w t hy oar in hat, en deur dit as baie waarde 01
ir ~~ ontan p aan die straf te beoordeel. Die tevredenheidw dL~ntaan nie so sterk toe hy 8y reaksia net a reg baoordeelhat nie.
Die sterkte van die betrokke gernoedsaandoaning taan n.l. dik-

wals in verhoud111g tot di mata van waarde wat die K.P.O. in die oe
van die bepaalde parsoon het.

~ie p.p. F ( soos 21 die ppe.) be kou dit as 'n groteI' prestasie
om aan die;val ta ontsnap as om gawoon r g te reagaer op 'n regte
kombinasie, Die voldoen1ng of tevredenheid in verband met eers-
genoew~a ( voor efstompingintrae Vo 4. 1.) is ook baia starkeras by laa genoemd (V. 3.1.)

Die p.p. F beweer ook by Skyf F (V.3.15) dat die vo1doaning
by 'n korrekte reaksia in die gavel baie wakker is a by skyf D
omdat die p.p. in verbend met 1aaagenoemde skyf die p.l. vir sy
w.p. e) fout moet ~af, sodat 'n regte reeksie vir hom in die
1aasgenoan~a gavel In be onder weerda het, wet dft mi s hy vir

y aie skuld moet boat.
Die gemoed aendoaning bly

eindal1k
!Rt~!k ook sterk waar by later har-

halings 'n e e groot waarda san die K.P.O. toege kryf word daur
nder oordele wat die vorige waardeoordela vervang.
In teenstalling met die gevella waar dia gemoadseandoenlng ver-

sterk wa r groter nadruk op die waarde van die K.P.O. gale word,
daurdat die waardeoordeel duideliker of met mear oortuiging tot
bewussyn kom, i s die toe s tan d gunstig
vir- die gem 0 e d s a and 0 e n i n g om ewek



s w a k k e r teo n t sua a n VI ann e e r i n die
b e 0 a r del i n g n

n i d u 1 del i k g e n 0 e g n -d r u k a p die
p 0 ai i; 1 ewe o f neg a tie w e 11 a r d a a n

d 1e del e d a a r a n gal e
W 0 r d n i a, d. 1. wan nee r d 1 e waSl'de ni

s 0 d l:l 1 del 1 k m a a r tot b e w u a s y n k 0 m
n i e ( bl. 17~ ).

'n Oorsaak vir dia versterking van die gemoedsaandoening is
verder teenwoordig snnaer Bnder bestanddele van die K.P.O. ook
beD rdeel fiord, of die hele ...•.•P.O. met nog 'n aordeel beoordeel
word, en wsnneer die verder oordeel of oordele wat saam met die
vorige ontstaan ook gunstig is vir die oorspronklike gemo dsaanQ
do:1:lning •

Die p.p. C (II. 6. 2,4) het hom b.v. vererg toe hy eel" 'n
sekereprikkelwoord kry omdat hy daaraan dink dat die betrokke voor-
val~ir hom on~angenaam is. Die ergernis en teensin hat die vol-
gertde keel'b ie sterker ontataan toe hy by die idee "dat die voorval
onaangenaam is ook dink dat dit gemeen is van die p.l. om met 'n
oorval san te hou wet p.l. weet vir hom onaangenaam is.

S me vind gean versterking van die gemoedaaandoening plaaa
op grond van ander oordele wet die aerate oordeel bevestig nie~
masr word net afstomping verhinder.

Die p.p. II (III.7. 1-5) het b.v. die bepaalde grep as 'n mooinalawe vertalsel beskou. Die oordeal het elka keer in verband met
die grap ontstaan omdat hy elke keer 'n ~er puntjie raaksien, wat
hy tevore n1e opgemerk het nie~ wn roor hy 'n aoortgelyke oordeel
val en at aodoenda die oord el oor die hale grap baveatig. Sy in-
genomenheid en tevredenheid met dia"grap was aan die end volgens
hom net so sterk as die eerate keer.

Dan lei 'n foutiewe beoordeling in party gava 16 ook tot die
versterking van dia gemoadaaandoening - 'n Persoon ken b.v. ~



, LIn K.F.O. ten onregte geringskat en as gevolg dearvan hoer eiae san
hom 1f atel as wat hy ken vervul. Op grond van sy verwag~ings, wat
onredelik {an wees sander dat hy dlt eet, kan sy gemoedaaandoening
by mislukking st:erker ontstaan as toe daar nie ao'n fou"Giawe beoor-

deling was nie. (vgl. bl. /~g. )

Die p.p. F b oor-dee1 sy taak met sky! F (V.4.1,2.) s maklik en
ver ag dus om reg te reagaer. Waar hy elks keer in die val gevang
word, sOl1der dat hy egter sy oordeel dat die taak maklik is prysgee,
ontstaan die skaamte al sterker. (Di taak is nie werklik maklik
nie want 81 die ander ppe. be ear dat dit hulle ee~ moeite geges
het) •

'n.Ooraaak vir 'n gamo dsaandoening om sterk te ontstaan i

teenwoordig, waar iemand oniatend 'n fGut in verbaDd met 'n K.P.O.
begaan het en 'n verkeerde oordeal dearooll gavel het, sodrahy insian
dat sy beoordeling foutief wasl omdat dit hom dan voorlrom esof hv
'n dubbele fout g~maak het.

Die
toe die
skaar-Ita
reaksi
onregte

p.p~ F (V. 4. 7. F) meen b.v. nadruklik dot hy reg was maar
p.l. sa dat hy in die val gevang is sien hy dit in. 3y
was baie starker s in voriflge'foutiewe gevalle omdot sy
nou nie lIe n foutiet wa~ til , maar hy bonop dit nog t na korrek beoordeel het oak.

Di~ tiepe van geval toon 'n soortgelykheid met gevalle waar e n

para Don 'n ander iets iysmnsk rn t~e gevolg dct laa&gcno rde later
besonder ska in voel wa~nne6r hy agt6T'lWrn dat h,y beet,€!; ne m is. Hy

word dan bewus daarvan dat hy nie alleen onkundig WBS met betrek-
king tot die sekeresaak nie, maar ook bonop hom nog enigi.ts in ver-

band dearmp,e last wysmaak het. Die skaamte is baie starke!' as in 'n
g'~v.al i'l'Oal' die persoon eenvol1dig agterkom dat hy in tn selmreopaig

onkundig is.

Soms agter beoordeel iemand die K.P.O. verkeerd. A die . _ _



Iwaarh id an die oordeel oo!' die K.P 0., of van dia teanoorgestelde
/VAn die cordeel vir d e p••• 11 Brde het, dan a' dle in ig d t sy

beoord 1ing verke rd 'le. , di:3 et:ro \{1 e g ,moedaa~l1doel1ill s't.el"kar

last ontstaan a=s wunneer daar' nie eel'S so 'n foutiewe baoordeling

was nia.

Blydskap ontstaan b.v. sterk waar iamand iats doen w t vir bom
waarde hat wanneor y n die dead meen d t 'lY 'n fout in vel"bBnd
daarl e gemaak hat en dan letel" inalen dnt hy tog reg was. DiG
lyd koP is n.l. dan ater.ker aa in 'n gevel \7lUH die per oon dadelikby die begin ingesien het dot sy dead reg was.

Die toestand i.s nie gun tig vir die gemcedsaandoening vir 'n

K.P.O. em st:e It te ontsta.an nl waer '79.&1" iellla .•....d 'n K.F.O. foutie!

beoorde 1, dog die oorde 1 nie 3e1_ e verkeerd ~nsien nie en weier

om iemand anders so opien1e dat dit vol"keerd is aan te neem (bl.~l~~
DIE .J9:JORDEI, ING VAN BYIDItEl]..lE' mr;B'l'lH-D...GHEDE '\".ilT In V~R-

B .ND J.E'f 'N K. P • 0 • STAAN. 'n Oordesl oor 'n bykomende
omstandigheid wat seam met Tn K.P.O. tot bewucsyn korn en in verband
daarmee stann help oms ook om die gemoedsaandoening wot in ann-
al uit,ing san die K.- .0. ontstaan, te versterk 0 to ver's7;ak. Die

toestand is gunstig vir dio gein'edf. .andoenirtg om te ver tel" as so'n
i"lordeel '1'1vorig oore eel oor die K••• O. beve tig of ',6 :~al:'de

V:i:n die E.I i:.:. verdeX' 'u:!.tb ing. 'n 0 0 r s a k i s e g

g e g e w e v i r d i e g e m 0 e d s a a :n d 0 e n ~ n g 0 m.•.
a t t e t 0 m p 'i'i a e r 'n 0 0 r d e e 1 c 0 l' 'n
~~&e 0 rn ....: t a n d i g h e i d i e w a r d e-
r i n g v a n d i e p e s 0 0 n 0 0 r d ,f €I 1: P 0... • • •
t 0 e n g a. a n. 'n A f s t 0 m p i n g s f a k t 0 r i e

v e r del" t a e n o 0 r dig d a a F



d a a r o 0 r s pro n k 1 i k a 0 n b e 0 0 r del i n
a n m e ega and e inhoude t o 0, r -
a k 11k e r bon d e 'IV a s met d i El

gam 0 e d s a and 0 e n i n g, tee n woo r dig was
d' 0 g b Y 1 a t El r herhalings v'a n die

e I' d ';'1 Y n. (Vgl. hiermea bl. /80 waar melding
g~waak ~ord van die invloed an die meagaande inhoude op die 001"-

dee1 0:::01" die K.P.O.)

DIE VERNIDVING VAN 'N WAARDEOORDEEL. Die geval waar daar
die blote herinnering is dat 'n oordeel vroeer gevel i moet onder-
ske! word van die gevalle waar ook nou nog in die sin van die
vroeere oordeel werklik geoordeel word. Dit ~eek van elf dat in
die eerate geva1 'n invloedryke faktor,vir gemoad aandoeninge wegva:
at in die twe de geval teenwoordig is. 'n Beoordel1.ng moat weer

definitief as.waar aangeaien word en dus as 'n hernuwde beoordeling
hom laat geld. Die per oon ken wal herinner dat dii dieselfde
oordeel is as hy tavore oor die K.P.O. gehad het, maar om anige
invloed op di.e gemoedeaandoening uit te oefen moat daarby die
oortuiging kern dat diesalfde oordeel oor die K.P.O. nog vir hom
erklikheidswaarde het odat dit e1ntlik weer as 'n beoordel~ng

van die K.P.O. moet ontstaan. Soms ontstaan die beoordeling nie
by 'n herhaling van die K.P.O. n1e, maar is daar tog 'n indruk
van 'n saker serda van die K.P.O. t enwoordig, g~woonlik taam1ik
veag, as 'n nawerk1ng van die rocers beoordeling. Dit hat \701

In mate van invloed op die sterkte van dia gemoedsaandoening,
maar baie minder as 'n definitiewe, hoe a1 ongeformuleerde, eeoor-



beoordeling sou he.
Die indruk word in party gevelle verwek dat afstomping plea -

ind, of nie p1aesvind nie, ~enspyte van die feit dat 'n oord e1
teen oordig is, wat ongunstig of gunstig vir die gemoedsaandoening
is. 'n Onverwagte verswakking of versterking van die gemoed -
andoening i egter nia noodwendig in die gaval van so'n indruk

teennoordig as gevolg von die oorhee,sing van nder faktor nie,
maar die indruk kan self foutief ees deurdat die oordesl nat In
objal~iewe harinnerlng 1 van 'n vorige oordeal sondar waardabepale
de krag vir die betrokka paraoon.

'N BEOORDELINGSGEIDOHTEOF ALGEMENE BEOORDELENDESTAND_

PUNT • 'n Oorsaak vir afstomping ken in sommiga gevaI1e vard r
terug bepaal word a die varandaring van 'n beoordeling, h.l.

a r die beoordeling vloe! ult 'n algamens baoordelenda t~ndpunt,
do .s. 'n gebruiklike manier van akare ding te beoordeel. Die

b
gebruiklike manier van baoordeling kan b.v. 4 taen omdat die
persoon sakera beginsel huldig wet dan aa maatatawwe dian by die
beoordeling van 'n sakera tiepe K.P.O., of dit ken b.v. bestaan
omdat In parsoon s keregee tas~t llings het t, sy beoordeling in
tn bepaald .,soort geval1e real.

Dan is die to stand nie

Soms is die algemens beoordelanda standpunt~uit sy a rd
taa.m11k permanent, sodat as gevolg da~rvan In K.P.O. by her-
haling net soos tevore baoorde 1 word.
gunstlg vir afstomping nle.

Elke mens hat b.v. akere vasta sedelike begrippe, die skendln~
waarvan altyd veroordeling en veront aardiging opw k. DUB ontstaaI
dieselfde waardeoordeel hier elke keer op grond van die algemene
beoordelende houding wat die persoon met betrekking tot die klasgevalle inneem, en die gemoedsaandoening vir sulke geva.lle ~~



stomp ook d urgaans nie af nie.
'n o 0 r B a a k vir d i a g e m 0 e d s a a n d 0 e n-

i n g :lLr 'n K • P • 0 • o m a r t e stomp i s
t e e n o 0 r dig wan n e e r d i e b e t r 0 k k e p e r-

s o 0 n B e a 1 g e m e n e b e 0 o r d a 1 e n d 6 S t a n d-
pun t a ran d e r, b.v. 0 m d a t die b epa 1 d e

beg ins e 1 S 0 f s Y g e a B t a s tel 1 i n g s In

v era n d e r i n g 0 n d erg a a n h e t, ins 0 v a r
die era n d e r i n g In V era n d e r i n gin s y
b e 0 or d ali n g
s a a It.

and i a K. P .0. v a roo r -

Die beoordelende houding w teen per.oon teen In ander mat be-. .

trekking tot iets lat laaagenoemde doen, inneem, bo'invloed die oor-
dele at oor hom, en die gemoedseandoening wet in v rband mat hom,

ontstaan.
Iemand kry 'n kaam verlae 1 ggie waar hy In ander per oon wet

hy hoog g (of w t hy minstone s gelyk ande'met bomself ag) en wat
hy niegraag hom 11 sian be po~tik mask ni , 'n slegte grap hoor
vertel. By word al me r verlac hoe meer wak.grappe die paraoon
verte!. Die verlaentheid varswek agter as eeragenoemde"se agting
vir die p raoon vir een of ander ge one rede gedael het, of as dit
daal omdat die per oon gedurig swak grappe vertsl sodat dit vir die
hoorder voorkom dat daar darem lets met die persoon verkeerd moet
" as as hy dan nie kan agterkom dat hy gedurig 'n gek figuur slean
nie. Die vorige aimpatieke beoordeling word d ur 'n meer onver-
skill ig beoordel ing (b .v. dat 'n mens kan ver.tag dat hy hom be-
spot11k sal maak), of dour 'n meer spots1eke beoordeling vervang,'
naarmate In mens die paraoon later algemeen minder hoogag of alge-
meen meer v rag. .' .(Die verleentheid kan egter ook afatomp,(soos b.v. in die gavel
van p.p.a. III. 3. l-5)sonder dat die algemene baoordelende stand-
punt verander, n.l. wannesr die hoorder mettertyd opmerk dat die ver-
teller b wus is d t hy 'n swak grap vertel, en dat hy dit met 'n
definitiee doel doen, b.v. vir eksper1mentele doeleindea. D~e al-
gemene hoogagting verd~n nie maar wel die oordoel dat die persoon.
onbewus ho lf bespotlik rnak omdat die hoorder gc n dat die ~-



verte11er van die swak gehalte van die grap bewus is, en"dit mat
'n seker motier verte1. Dan is daar natuurlik ook geen reds virverleentheid nie).

DIE 11TNEEM:VAN 'N Il'fllELLEKTUELE HODDING WAAR AFS'l'OMP1NG
""' ~

PLA A SGEV1IID RET. Baiemaal is dit nie rnoontlik om uiterfik
'-" ---

te sien dat 'n gemoedsaandoening afgestomp is omdat die gemoedaaan-
doening deur 'n intel1ektuale houding verveng is. D.w.s~ die
persoon het eers in verband mat 'n K.P.O. 'n saker gemoedsaandoen-

ing gel d wet sy gedrag of houding teenoor die K.P.O., of andarsin I

in s ker op te gereel het; en wanneer die gemoedsaandoening afaton
da~n neem die per oon miskien wil1ekeurig, maar mesasl onwil1e-
keurig, 'n soortge1yk houding in of volg dieseIfde gsdrags1yn
as voorhaen kenmerkend ~as van die teenwoordigheid van die gemoeds-
aandoening. Dit is vera! die gevel wann~er oorsprony~ik 'n be-
oorde1ing van di~ K.P.O. plaesgevind het.

Die p.p~ B (1.3.3) dink san sekeremense se dade wat hom sksam
gemaak het. Hy kry riou egter ge n gemoed aandoening ni , maar ord
bawua daarv n dat die dade hom tevora aka m gemaak het. D it korn
hom oar aaof hy, op grond van die bewussyn"daarvan, nou in 'n
SODD @c ko Boortgelyke gaestestoestand kom, wet egter suiner inte
lekt eo~is, en"aaof hy hom nou teenoor die mense sou gedra 00
toe hy apa til Ws:::::s. "

Die P.P. B. (wet meer dirok oor die vel' kynsal intro paksi
gages hot hoe el dit "in a1 die ppe. a ppotokolle aangetref word)verte1:: ook in V. 3.8. dat hy feitl1k gevoelloos teenoor die r ak-
as staan. Hy deel verder mee dat hy by ~ oordeel d~t die re kala
reg i ook Bo'n 1ndruk gekry het dat dit "blyfl ma k, an dat seam
met die indruk 'n geestastoestand teanoor die sukse volle reaks1e
by hom ontstaan hat ~at vir hom soortgelyk was aan die algamons "
bewus ynstoestand Vi t by hom ontstaan wanneerhy bly 1s oar iets.

Uierme ken die g~v$i vergelyk word waar 1emand, wat weet d t
hy sy ouars liefhet, baiemaa1 geen gemoedsaandoen1ng in verband
met hull voel nie annaer hy san hulle dink. 11'1 is be.us d t
hy in ay gedagt le~a en uitarlike dad 'n houding inneem wet
1iefde eoI' pieel. Sy bewuesyn toe tend is egter uiw r lntellek-
tuael. A1leon in aanaluiting san 'n buitege one K.P.O. sal die
gGmoedsaandoening van li fde teenoor sy ouare werkllk ontata n,
b.v. n~nn er hulle in moeilikheid, of in gavaar, ens. is.



Blykbsar ontstean die intellektuele houding op grond van die
oordeal dat dser geen gemoedsaandoening is nie en dat in die
be u syn tog 'n K.F.O. is in aansluiting aaraen gemoedsaanro:en-
inge vroeer ontstaan hat, en nou ook behoort te ontstaan.

Die inteIlektual houding ord o.s. aengetraf enneer 'n
oon 'n K.F.O. beoordeel waarvan hy in algemena trekke of abstrak

gevolg wearvan die gemoedsaandosn1ng nie ontstaan he
nie ( bl. '/4 ).. Hy !perk op dat die gemoedsaandoening nie
ontstaan &&t nie, an neem~ hael waarskynlik on l1lekeurlg, 'n
houding in teenoor, of in verbend met, die K.F.O., wet hy weet
deur die omstandigheda geregverdig word, omdat die houding in
elk geval uiterlik ooreenstem met dt uitdrukklng go san die
gemoedseandoening w t tevore onder die omatandighede ontstaan hat.

BEOORDELINGE \VAT BETREKKING BET 0 F 'N VERHOunum TUSSEN

DIE K.F.O. EN DIE PERSOON WA'r DIE K.P.O. ERVAAR. As lamend -'.'n

ekel' wsarde aan 'n K.P.O. toeken, dan is ctit belemasl 'n waarde

~.t dit met betrakklng tot homself het. Dit is b.v. die gaval
wamle r 'n prest ale d ur iamend as goed beoordeel word omdet
di't El is ~ Ii korrek ga~andel hat of omdat .::x. baJnvaa11lheid of be-
hendigheld daa~ui~ blyk. Dus word die tiepe van beoordeling
nou behandal waar 'n liens wsarde aan ~n K.P.O. beg omdat ~a s-
genoamde to'" sy eie lot of voordael~ of omgekeerd. strek. lioawel

die voorbeelde hoofsaaklik an pre tasles is en dUB op funksie-
gamoadaaandoenlnge b tr kking hat, tog geld dia be.srings van
enige inhoud wat 'n sodanige waarda vir iemsnd hat, en dfl ook

vir illhoudagemoodaaondoening •



Die toe s tan dis gun s t i g vir 'n g 9-

m 0 a d s a a n d 0 n i n g 0 m s t e I' k i n v e r b a n d

m e t 'n K. 'P o. b y .e. m a n d t e o n t s t a a n,... .1.

VI a So r y b e 0 0 I' de 1 1 n g v .n d i e K P.O. 'n
1 t h e f f i f h 0

~
1- re e r n g , 0 r 0 e m 0 0 l' m 8 e- .

0 f Y a d e e 1 . n d i K. P 0., $ a 1 i t,11 J. e n u

d a d i II

hu s U a r n !J. 0 e v e r 0 0 g.
In Korrekte r skaia het b.v. maar waarde vir iemand wanr die

ta k moeilik i aar dit makllk ia,omdet by sy regte reak ie
in eersgenoamda geval a=a meal' prysenawaardig voe_~ . aarom ont-
staan o.a. terker bavrediging by die ppe. (soo b.v. A, en F)
as hu 1e die val vermy as wa~~eer hulle op die regts kombina 1a .
korrek reageer. (Die idea van groter moeilikhoJ.d kan deur die p.l~
by die p.v bewerk te11ig ord deur laaag noamda sy 06 to In t' toe-
mask en deur die kyt dan 'n ent te 1 t bee g. Die P.P~ me n
dan dat hy noa glad nie e t mt gaen korn nie endatdia p.l.
1111g 'n 1 van e n of ander oort ko voorb ~ i h t, b.v. d ur
disskyf n t voor die reak iep1ek te 1 at stilsta n;t of dan."di
val varvo1gens te 1 t vel" kyn, of d ur by hom di v r gtin van
'n val te b erk od t hy d n to last by di a ragt,e kom.in aie e.lr ago r, en .~ . .
Dour 1 die adagtas voel die p.p. verw rd n ba~kou ili~ as 'n
gretar e l' hy dan kerrek raaga r a nnaar die p.1~ d:J.a lryf
net gawoon.8 mat die rota:: 1e laat sang an het,' n dUB nie moont-
like moel11khede in p.p~ sa pad kon gele hat ni. Groter bevre-
dlg1ng' ontst angevolglik by die korrakte reaksia wa~ieer die .
om tandigheda in die p.p. e oe vermo ilik is as in ndal' gava11a) •

...Ander f ktore a grater moeilikhade ken agter ook ar nt 001'-

dalik ir d~ elf erheffende b oorde1ing aas.
Die P~P. F (V.?12,14 Sky!' Q) it b~v. ingadagte en word nat

betyds ba¥ius van sy pIig, om to reugoor~ Toe hJ sien d t diB reeksie
reg we dink hy daaraan dat dit da~em maar goed van hom was om
so gou to reagaar, en aterk tev:.."sdenheid ~ die ko:t'I'ekte rook i6
,g,nt t,aan.

Die bewussyn van die betrokke par oon van w t di K.P.O. vir hom
betaken is gun tig vir die gemoedsaandoening om nog by hom te
ont t an selts waar daar taken is dat saker afstomplnga~akto~e
teanwoordi iEe



Die p.p. G (IV.l.3.) hat b.v. uie Ius vir d;.e ark nie en hat
teenain teon "16 weorgee au die antwoorde op dia raa'sols oadat
hulle a~ 0 goad bakand i. Tog antwoord hy mat c' beset
uat dit teen hom S8_ tel s hy uie die lomekte antIToo!:d gUll nle ..•
vel' 1 daar dit vo gen die Ciksperit ntele r ala 'n oO!''li,iruu.ng is
o .1 die korrokte antrlOCJrd ta g e,. Tevredenheid ontJHtaun, hoe~61

wak, by die bSfiu8Syn daii die'nt oord korrek ide

Die insig ~n hoaver die K.F.O. vir hom van positioNS of nogs-
tie 19 wIHU"d is vind gel'7oonlik omiillekeur:i.g p"as , r,UHli,...• d' , be-

trokke pel' 00 1an 8y aandag wlllokellrig op die beoo .•.de ~ng estig,

en dan

ersterk.
In oor ask teonwool'dlg Vill die gemoedsaand en' ng om ta

Die p •• C (V. 1.9,10.B) at ne die korrakte r akaie 'n gewone
mate van tovredenhei ondervi d, dog naarmate hy y san 8g maar

aarop gev6stig hat dat 8y reaksie reg we , en dat Ez dit 0 bewerk
het# hat al sterker tevradenheid en blydskap met die korrekt,
re kuie ont tin.

i e toe s t n d i e g t 6 r & u n s t i g vir
a f s tom pin g wan nee r d i 0 i=de~ an die

a a r d e and . e K. P • 0 • vir die b e---_._---,
.t__~_C?_J_k 3 per S 0 n e r d d Y no! wan nee r

G i d 6 e van die a f trnuntend i n
erband met die K.P.O. vardwyn.

D e p.p. D ( .3.5. D) he~ die bewpss]n geh'd dut sy reakcle
reg w s maSr hy hat nie, soos in die voorgaande gevrillo, die ideo
gehad d t hy uit amurrt net in 'n soort edstryd :riie. HJi' at b. v.
e rs ~evoel, shy, SDOS iemand.wat 'n w~dren en, maar hie die
keel' we hy net eWUB dasrvan dat die reaksie reg en duo goed was,
sond~r d t hy dit as 'n ele voortreflikheid ean~esie he • Hy'v e1
tevrade maar op 'n bala kalmer mariier aatoe hy die be\ussyn ge-h d het dat hy self uitgemunt het.

As afstompin; plsaavind a gevolg van die verd.~yn van dIe + iape

van VI ardering, dan is dl~ afstomp~ g s1:egs go eolt, 1ik so1 n,'k.

die algemene waardeoorce 1 nog bly,n.l., in Bo'n gaval, dat ~



die reaksie reg an good is. Gewoonlik verdwyn die basef van die
narda van die K.P.O. vir homseli, of die tverheffing in verbend
met d1 K.P.O., naarmat dis betrokke paraooD san die K.P.O. ge-
oond word, of Ie genoemdo bekend r ak.
In die volgende gevsl treehierdie fstompingafaktor nl. die

verdwyning van die waardeoordeel, in werk~g na.as die ander faktore
QO die afneam van die int llektu 1 akti iteit. Toa die p.p.G.
(IV. 1. 1-3) d.t:33 aerate keer die raaisel elf korr k oplo wa~ d1t
vir hom ~s tn ontdekking w t hy elf gomaak hat. Baie groot
bevrediging het ontstaan in verbend met di korrekta antuoord wet
hy elf bereik het. Waar hy die olgend keer die raaieel op
dieselfde manier opgelos"het en ook bewus as dat hy d1a korrekte
antwoord elf bereik bat, daar het d1t hom nogtan nia eer voorga-
kornas so'n groot pre tasie ni , d.!. iets groots wet hy gedoan
hato Die bavrediging was ook wekkar. --

I~n p a .r 1~...~/lgJ)1 vall!3i e g.t e.~, b e a.}.{ 0 U
£to .J.M,t Tvrv""""""'1'''1 n. ~~(( ~-(tv'~ ~ ~ ~q~"" ~. P., I I1 a m 0 n d n K. P • 0 •1\ 0 p g ron dan a y" a a n-
d a ali n, 0 f v a rho u d 1 n g t o.t, d 1 K. P • O.~
So'n b e o 0 r d a 1 i n g i g uns t i g vir d i 6
~t e r k o n t s t a a n v n o n a n g e n a m ~re-
moe d s a::::an d 0 n i n g 1 n e r b n d m e t d 1 a

K • P 0 0 .~

Die s~lvarnedering kon vir ellerhande rede ontstaan soo
die volgande voorbeelde toone

Die p.p. C (V. 1 ••4. B) besef dot sy foutiew reaksie slag is,
an sien die foutie e r kaie verdeI' aan a 'n gevol van 81' oie
alegtlgheid. Die teleurstelling"ontstaan sterkel' s wanneer hy
net di reaka1a as slag beoordeel. ~

Stark teleurstelling ontstaan weer ( hoewel dl& tavors reeds
afgestomp was deurdat dia I'eaksie feitlik meg nle geword het) waar
die P.P. F, (V••3. 7-9. F) dia taak as maklik beoor e 1 en d n 'nfout maak, en die oordeel ontstaan dat dit '"ragtlg legt! is vanhom om by so tn makllk~taak tn fout t begaan. " .--

Sterk teleurstelllng an skaamte ont taen ook by die p.p. F
(V. 4 ••3. F) toe hy daaraan dink dat hy fout Ina k soos 'n.klein
kind, en to hy gavol lik sy slagtigheid sterk veroordeel.

Di P.P. mean in party gevalla da~ di fout ult. 'n inhar nt
wakhaid van hom elf loel. Die p.p. C (V. 1.9. B.) gee ~



bov. die skuld aan sy senuagtigheid on dit 10i tot di. oordoe1
dat dear 'n gebrek in hom is wat~ie gragg 7i1 he nio. Dear we
in aansluiting aan die oordeel selfvernedering en sterk te1eur-stalling met die fouta

sterk skaamte weans 'n foutiewe r~Sie was teonwoordig by
die p.p. C (v. 2.3. B) aar hy die in iostroom in die letter-
like sin van straf opneam an beskoll as iets vernadaren vir hom-self.

Die nega~tiewe oordeel van iemand neem oms die vorm dat hy
mean dat hy in verband met die K.P.O. 'n slegte ~ertoning in
nder mensa S oe maak, of homself belag1ik maak.

'n Oordeel dat hy 'n slegte vertoning maak in verb and met.
die K.P.O. versterk die teleurstelling by die p.p.F (Vo4.4.F).
Toe hy nog 'n fout maek (V.4.5.F) dink die p.p. daaraan dat hy
nou baie slog vertoon voor die p.1. an die te1eurstelling wordaerker.

Die negatie e aardeoordeal kom mat baie maar nadruk tot
be us yn ann er dit die vOrm van elfverwyt in verband met die
K.P.O. aanneem. Daardeur word die toestand baie gunstigor vir
die botrokko ~e~ daaandoanin om to versterk.

Die p.p.l (V.3.23.A) begaan tn fout uit onversigtigheid waar
hy dink dat hy die taak maklik sal regkry, en baie sterk ta-
leurstel1ing met die rout ontstaan ear hy homself die onver-ffgtigheid verwyt.

So'n elfverwyt het egter weini of geen invloed nie a
ieman~ soos baie gebeur in die daelikse lewe, sy gemoedsean-
doening in verband met 'n K.P.O. willekeurig deur 'n self-veroor-

. ~ -
del ing probeer aksentueer, 800S b.v.",te dink, trek verdien dit It

of "dis my verdiende loon as ek so sleg is om dit verkeerd te doe!l
of om die nadeligheid van die voorwerp of toestand nie in te sien
nJ.e.1t

'n 0 0 r s a ak i r die f s tom pin g a n tn
v 0 rig e a a n g e n a meg e moe d s a and 0 e n 1 n g
i s g g e Vi e ann e e r 0' n elf' v ern d e r d

b e 0 0 r del i n g b Y 'n her hal i n g van ~



{J.. , 0 '--"

die K • P • O. tee n tV 0 o r d i g i s. D 1 e t 0 G-
t a n d i s d a a r e n t e n u n s t i g i r d 1 e

a::::f s t 0 m p 1 n g a n o n a=a n g e n a:::m e g e -
I 0 e d a a n d 0 e n 1 n g e i n v e r b a n d m e t d 1 e
K • P • 0 • n a_ a r m a. t e i e m a n d s e b e 0 o r' d e-
1 i n g d a t d 1 e K • P • 0 • n a d e 1i g\i vir
hom a elf vel' d w y n. 0 f n a rmate die
neg a tie w e a a r d e 0 0 r dee 1 0 0 ~ h 0 8 elf
i n v e r ban d met d 1 K • P • 0 • verd.~yn.

Die p.p. D (V. 4,5,6. D) val herhaaldellk 1n die v 1, en hoe
meer hy besef dat die legte presta ie eena sy eie &DId en on-
bevoegdheid plaa vindil des te .sterke'r i die skaamte. Sodra sy
&.uldb sef verminder soos b.v. aar hy die p.l. die kuld gee
omdat hy ( die P.l.) in sy (nl. p aloe die taak to moeilik maak,
dan stomp die kaante in verband m t die slegte prestasie af.

Soms vind afstompir..gvan die tele\Jrstelling by mislukking egter
plaasaar die negatiewewaardeoo~deel oor lwmself nie ve~ ~
n_6. Die toestand is n.l. gunet! vir fstomping van Bo'n g_
moedsaandoenir~ naarmate iemand duideliker rken dat hy die taak
nle ka~ uitvoer ule; d.w.s. naarma=ta hy sy onvoldoende varmoe
in verband met die K.P.O. i ian. Die persoon word dan onver-
skillig d.i. hy steur hom nie maer daaraan nie dat hy in verband
met die I(.P.O. minder"l1Sardlg is nia, hoewal hy daarvan bew-us 1 •

Gs n ins panning om sy gebrekkigheld te oor in en geen gemoedsaan-
d ening ontata n dikwels maar nie ear dit bloot tn erkende feit
by otn persoon word dat hy iets nie kan do n n16# en a r geen
v rdar afkeurend beoordeling ~eenwoordig i3 nie (P.p. E IV. 10.
2-4) • Iema~nd word ook onversk1111g ln verband met In ~~.
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K.p.O. wet tot sy vernedering gelei het - d.i. geen gemoedsaan-
deening ont taan dikwels wear hy insien dat 8y verhouding tot

ere K.P.O. hom met reg in ander men e ..•.a 0 varnadeI' he'li

(d.i. dat d3.e K.P.O. 'n negati we vaerda vir hom gehad het) an

dat dit tog 'n volgonge feit is waaraan nike te doen is nie.
As hy egter die ,ens !roaster dat hy nie so gemil1ag was nie, of
en om weer geag te word, da=n is die toeetand nog gunetig .11'

gemoadsaandoeninge om t onts'liseninaover wanse gunstig i vir
gemv dsaandoeninge. (Hfst. IX.)

Die toestand is gunsti~~r vir 'n ona ngename gemoed a ndoening
in verba~d met d.ie K.P.O • om wak te ontstaan wenneer iamend
wel 'n fout met betrekking tot die K.P.O. geTnaak het, do a:Dar-
hande veron kuldiglng maak~.~~t ho,~_aelf'b!vredis en sy fb llt in
In gunstiqa, d •• s. nie vern derende, lig ~n y 0« plea, s wanneer
daar 'n direlde negati a waard oordael is.

ie p.p. I (V. 3.64A.) reagaer te last an ~eat dis varkeerd en
leg,maar oordeel °det sy bedoeliilg reg wa om opodia pIal:::te reag-
eer en dot hy og, a1 1 dit slegs op In ma:nier, 8y taak vo1bring
het. Die teleurstelling was nie so terk 00 in die gevalle w or
hy dit ondubbelsi~~ig veroorde 1 dat hy 'n fout gemaak hat nie.

---BEOORDELINGE ~AT A~ I~~~IGo IS --.VA~ 'N BUITESTAANDE
PERSOON. Di.t is reeds opgemel'k (bl.'1:l.,en ook . . kJ dat

dit gunstig vir 'n gemoed aandoening is a~ die oordesl vir die
b trol~ke oreoon 'n VTerklike baoordel ing i aarmeo hy hom elf
vereenselwig, en 0 da::.t,dit h:i.e van soveel belang i of die 001"-

deel waar is nie, as die paraoon dit maar net ae aar aanai n.
'n Beoordeling is agt r nia altyd oorspronklik fkornst1g van die
paraoon wat di gemoed aando ning rvaar nie. 'n Oordeel ord
nl. in party gevalle van iemand ander oorgeneem. W or die ~-



beoordeling ie.and se eie is, dear ba~nvloed dit sy gemoedsaan-
doening in vorband met 'n K.P.O.p OOS reeds behandel i80 'n
Paar verdeI' fa:ktore korn egtar in aanmerkingannear die oordeel
von iauana anders afkometig is. 'n Bel a n g r

.
(,
k e o D r-

a a a k v 1 r 'n gem 0

o n t s t a a n 1 s tea n
d a and 0 e n i n g 0 m t e

o 0 r dig a
d e r par s 0 0 n sao 0 r d a 1 d G U r die b G-

t r 0 k k e per a 0 0 n a s w a a r a a n gas i e n
W 0 r den 0 o.r g e n e a m W 0 rd. Dia moontlikhaid
vir iamand andel'S e oordael om oorganeem ta ord, n dUB ir
ao 'n oordeel om invloed op die gemoedasandoening ir die K.P.O.
uit te oefen, hang b 1e a~f va~ die algemene agting at die be-
trokke peraoon vir die beoordal ar het, en maer bapa 14 van die
reg of bevoegdheid om 'n oordael uit te apr sk, at hy aan dt per-

.5. n toeken. Da::arby m nog die indruk w t die ander par'oon
S oordeal op die batrokke paraoon mask met b trekking tot die
waarde of jui theid daarvano

Inaover aan di~ is voldoen word het dia oordeel van ian~nd
e medamens b ie in load op sy gemoed ndoeninge. 'n Harhaling

van diesiBlfd lof' in v rband met 'n . or KoP ",00 deur iemand ( at

die per oon e t b voeg i am in die gavel to oord 1, ot wat hy
hoog g, of wi Q..l iding hy vir een of and r red in dergelike

U
ake olg, of wat hy ~ ier in verband met die K.P.O. arken) al

afstomping va n die tavr den~eid, blyd kap of trot , ens, in ver-
band met die K.P.O. teangaan.

Die baoorde11ng-. "korrek~ van die p.l. in verband met di .t.•.
woordevan die ppe~ op die raaisola in IV, en in verband met ~



die re ksie in V. (vgle p.p. A. IV. ~~1,3,4, ) varhinder die af-
stomping van die tevredenheid. _/Die P.p. F ba,ITeer b.v. (V.7.10.G) t'
dst BY gemoedsaandoening versterk by die p.l. se "korr kff omd~:t di
hom die idee gee dat hy-lof van die p.l. inoes.

Die p.p. B. (IV.4.3.) deel mee dat die idee dat hy in iemand
ander sa oe goen iedcan hat, altyd tn soort selfverheffing opwak
(vgl.v riga ). n Dnad VSn hom w t sotn oordeel by iemandandar
last nt teen gee hom volg ns sy madedeling altyd baie genot •. ,

Die invloed van die p.l. sa oordeal is in reeks V met die p.p. F
getoets deul"dat, na die p.p. sa gemoedsaendoen:i..ng afgestorhp'J_..;S en
hy nie meer aan 8y reaksie &a 'n prestasie gedink het nie, die p.l.
aan die p.P'.g6Sa hat' dat dit 'n go ie presta 1s is om betyds reg te
reageer wsnneer nodig, al is dit maganies, omdat hy tog nog die val
moet ontsnap en dUB moet oplet, en orndat dit altyd goed is am so 1n-
gaoefen te wees dat tn mens sendel' rout ken r1eg reageer wsar ver-
skillende moontlikhede in aanmerking korn. Die p.p hat die oordeel
oorgeneem en elke kesr wat dit tot bewussyn gekom het, hat di _
redenheid, en blydskap, selfs, taamllk terk ontstaan.

Iemand se aia oordeal DOl' 'n K.P.O. wet herhael word en wat 1n
varband met hom steen in baiemaal meer verganklik as die oorda 1 van
lemand anders daaroor. Dit ken wees omdat, aar so'n K.P.O. herha 1
ord, dit gou vir die betrokke persoon bekend ~ord, of, ae dit fn

taak bevat, ma2kllk word om uit t voer, sodat hy dan gean waarde-
oordale daaroor vel n1e dog dit eerder baskou ~s "nik om oor p-
ge onde te !'sak n e. It of IIniks orr.oor te roem nie.1I Da renteen bly

lemand at die K.P.O. uiterlik beoordeel, die daad, of tn ander K.P.O~
soos b.v. tn wasrdevelle beBitting aan die bas it waarvan di a"fanaar
gewoond geraak het, as waardavol beoordeel omdat hy die daad self nle
ka:h doan nle, of nle bewus word daarvan dut dit d ur oefenlng ir
die persoon makllker ge ord hat,nie, of omdat hy nie die voorwerp"
at hy graag selt au wil basit, het nie. Dit i begrypllk dat

iemand a:::nder e uaardeOOl'deel in verbend met 'n K.P.O. langeI' ely
waar die persoon nie so direl{ van ~n verband met die
KoP.O., soos die makliker uitvoer van tn taak, bewu word nie, en
oak nle aan di K.P.O. self so gewoond word OOS die paraoon wet die
gemoad ndoening ervaar nie. Bultendian ken die K.P.Oo op~-



~/4-,-----
verskillende tye deur verskillende personebeoordeel word, wat die
afstomping van die gemoedsaandoaning in verband met die K.P.O. lank kaJ
teengean as die persona en hu11e beoorde11ng nan die gestelde is
voldo n. Dit verklaar dUB party gevall aar b die herhallng van
In K.PoO. 'n gemoedsaandoening soms afstomp en soms nie. Die 001'-
saak 1e o.a 0 in so'n uiter1ike omstandigheid soos die b oorde1ing
van iernand andel'S.

Die oordee1 van die buitestaande par oon hoef ook trouens nie
noodwendig gedurig harhae1 to tord om inv10ed op iamand se gemoed _
aa ndoeninge uit te oefantnia. Die harinner1ng dat die akere
peI oon die K.P.O. Op 'n bepaa1de manier beoord 1 hat is ba~iemaa1
voldoende, veral as die herinnering gepaard gean met die oortuiging
dat die oordee1 aar, of min tens g deelte1ik waar, is. Dit is net
a~aof die betrokke .persoon ns die beoordeling verwya as ns In gessg-
hebbende uitspraak.

D 1 e gem 0 ads a and 0 e n i n gin v e r ban d
m e t die K • P • 0 0, S l' e r s g e n 0 m d e
d e u l' d i e o 0 r d e e 1 v a n:~>fn b u i t e s t a a n de
p e r s o 0 n g u n s t i g b a'inv 1 oed i s, t 0 m p
e g t €I r a f, o e t a r i p a I' 1 b u I d :!. b a-
t r k k e p e r o 0 n die n d e r p e r s o 0 n b s-
g i n m i n a g, 0 ria s h y Y b e v 0 e g d h e i d o m
t e o 0 r d a e 1, o f die aarhe i d n y o 0 I'-

d e e 1 001' die K ;J () bet w y f e 1.• .. .. •
Iemand nders. sa oordeel is dlrek gun t.ie vir die betrolk ge-

moed aandoening die betrokke peroon waarde daaraan heg as In



as 'n werklike oordeel en as eerlik gemeen, maar nie as hy die
ander persoon se.eerlike bedoelings betwyfel en 'n gunstige oordeel
oor die K.P.O. b.v. as vleiery aansien, of 'n ongunstige oordeal as
bitage kr1tiak of a:s onwaar. Dan ook neem die betrokke persoon
nie 'n ander persoon se oordeel as werklike beoordeling aan n~
waar hy meen dBt die ander persoon dieoordeel vel uit formaliteit,
gewoonte of pligsvervulling. So'n beoordeling belnvloed ook nie
sy gemoedsaandoening in verbamd met die K.P.O. nie.

Die P.P. A (IV. 1.3.) hoor b.v. die p.l~ se "korrek" a:an met die
idee " dit is somar In formal te1t5 een van sy eksperimentele p11gte,
en nie In werklike beoordeling nie Geen gemoedsaandoening ont-staan nie.

Die p.l. se beoordeling word b.v. nie deur die p.p. as werklik
~angeneem nie waar die P.P. bewus is dat die p.l. weet dat by nou alt
korrek reageer sodat die oordeel "korrek" nie vir die p.p. voorkom
as gegrond op die reaksie nie,dog.as 'n balf meganiese pligsvervul-
ling. Dit kom die p.p. ook voor asof die p.l. weet dat by (P.P.)
bewus is daarvan dat hy korrek is en dat die oordeel dus nie eintlik
nodig is nie, maar volg uit die eise van die eksperimentele metode.

Die oordeel van 'n buitestaande persoon word dikwels as onaerlik
of as 'n formaliteit beskou, b.v. as 'n formale pligsvervulling,
waar iemand aan 'n taak gewoond word, of waar 'n K.P.O. bekend word.
D u s i s I die t 0 e s t a n d g u n s t i g vir die
a f s tompi n g van 'n g a m o a d s a a n d 0 a n i n g
o 0 k vir d i ,red e w a a r 'n K • P • 0 • b eke n d
W 0 r d, n. 1. d a t i e rnan d d a n a 1 min de r
w a a r d e a a n d i e and e r par s o 0 n s e OJ 0 r-
dael heg.

DIE BEOORDELING VAN 'N ANDER PERSOON IN TEENSTELLING
.r--

MET DIE EIE BEOORDELING VAN D~E BElRO~~ PERSOON. Dit kan
gebeur dat iemand 'n K.P.O. self beoordeel, en dat dit dan ook deur



'n ander persoon anders beoordeel word. Twyfel ontstaan wanneer
d~e betrokke persoon nie vertroue ia sy eie beoordeling bet nie.
Dit gebeur baiemaal in verband met 'n heeltemal onbekende of on-
gewone K.P.O.@ 'n Gunstige toestand word sodoende geskep vir die
oordeel van die buitestaande persoon om aangeneem te word tenkoste
van die persoon se eie bordeel, en dus vir die eersgenoemde om 'n
groter invloed as die laasgenoemde op die gemoe4saandoening vir die
K.P.O. uit te oefen.

Die p.p. D word onbillik gestraf (V 2.I.E) w:flar hy m~en dat hy
reg reageer. Die straf staan egter vir hom vir die p.l. se oor-
deel dat die reaksie verkeerd is., Hy neem gevolglik aan by die eersi
paa5~~rffr~~ dat hy maar moes verkeerd geweeahet in sy mening dat
hy reg w s a~ kon hy dit nie versa an nie. Eers later beoordeel hy
die straf as onbillik. 3y teleurstelling met sy reaksie het in
die eerste gevalle sterk ontstaan deur die idee dat hy maar sekerverkeerd was.

Die persoon neem dus iemand a2nders se oordeel oor tenkoste van
sy eie waar hy weet dat hy nie in ~aat is om die K.P.O. goed te
beoordeel nie, en meen dat'die ander pers~on se oordeel reg is,
of meer kans het om reg te wees as sy eie. Hoe meer iemand die
oordeel van 'n ander persoon bo sy eie oordeel stel, des te guns-
tiger is die toestand vir die persoon se oordeel om eersgen~emde
se g moedsaandeening' in vel'band met die K.P.O. te bei'nvloed~

Waar die p.p. A (IV.l2~3) se prestasie in sy eie oe minderwaar-
d2g is, hoewel hy vroeer aan sulke re ksies 'n hoe waarde toege-
ken he~voel hy tog ingenomeen tevrede, al~_is hy bewus dat dit ten
onregte is, wa:nneer die p.l. die reaksie goedkeur, omdat hy
nogta~ns so'n vae idee het dat die goedkeuring tog 'n seker waar-he:J.d bevat.

'n Me:n~ het egter nie altyd meer vertroue in iemand anders seoordeel as in sy e:ie nie.
Die p.p. C (V.2.2. B.) beoordeel sy mislukking nie as sulks nie

omdat hy meen dat hy in die gees reg reageer. Tevredenheid ontsta~nin aansluiting aan die bewussyn van sy reaksie hoewel die p.l.
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dit as erkeerd beoordeel volgens die gewone kenmerke, soos 'dieposiesie va:n die sl~f.
Die persoon se eie oordeel het in baie gevalle die oorwig wat be-

.tref die invloed op die gemoedsaandoening wear daar botsings tussen
twee persone se beoordelinge pleasvind. As die a.:,nderpersoon se
oordeel 'n groter invloed op die eerste se gemoedsaandoening uit-
oefen, dan is dit deurgaans omdat die betrokke persoon die groter
juistheid van die ander een se oordeel ingesien het, o~ dit minstens
a"'angeneem het.

'- Tegelykertyd ~oet ook rekening gehou word met die
feit dat daar gevalle is waar beoordelinge van ander mense iema:nd
se gemoedsaandoeninge beinvloed, b.v. soms gunstig is vir efstomp-
ing, selfs waar die persoon die ander mense se oordele as verkeerd
eansien.

Iemand voel b.v. treurig wanneer ander mense hom verkeerd beoor-
deel. Ander mense se beoordeling£ is ook b.v. s~oms gunstig vir
die afstomping van sy ingenomenheid met voorwerpe, soos iets wat hy
besit anneer sulke beoordelinge daarteen gerig is hoewel hy meenda~t laasgenoemde ongegrond is.

Die oorsaak vir die invloed van ander mense se beoordeling in
sulke gevalle is nie die inhoud van hulle oordeel nie want die be-
trokke persoon sien nie die oordeel as waar aan nie, maar dit is die
feit ~die mense hom, of iets waarby hy belang het so beoordeel.

'n Student ,is b.v. teneergedruk weens die gedagtes aan d~e eksa-
mens. Sy vriende vertel hom dat hy seker goed sal deurkom. Hy
weet wellig dat dit heeltemal onmoontlik is an stem dus glad nie met
hulle saam nie. Tog het die feit dat hulle so'n oordesl het die
gevolg dat die teneergedruktheid verdwyn. (Ons s1~n hier af vangevalle waar die gtudent tog 'n geheime hoop het ~wat versterk worddeur die beoordelinge).

Die volgende geval is 'n voorbeeld van hoe iemand se eie beoor-
deling invloed op sy gemoedsaandoening uitoefen, en nie die van 'n
buitestaande persoon wie se oordeel nie aangeneem is nie. Dit



toon ook aan-boe die kanse vir die oorname van die oordeel ge-
ringer is naarmate die ander persoon die betrokke persoon min-
der ontsag inboesem.

'n Skoolseun voel nie berou oor iets wat hy gedoen het nie,
b.v. 'n kwajongstreek, boa stark 'n meester vir wie hy nia baie
on~sag of lief'de het nie, dit ook al mag afkeur, as hy dit self
as iets snaaks of'knap skou, of iets wat born in die agting:v~
sy maters sal laat " 'Daa::renteen ontstaan berou of skaamte
ma~ik ~ 'n meester van wie hy baie bou sy daad sterk veroor-
deel, en hy daardeur die verkeerdheid van sy daad insien.

Lehmann noam die geval van 'n mooi meisie wat daeliks vleitaal
boor en wat later onverskillig daarteenoor word. Dit is wellig
deels offidatsy op grond va:n erva~ing die opmerkings as nie eer11kbedoel of as van weinig betekenis beoordeel.

Selfs waar 'n mens die ander persoon hoogag en 'n gunstige oor-
deel van bom oor die K.P.O. op prys stel, of' sleg voel oor 'n on-
gunstige oordeel van bom, daar sal, as eersgenoemde besef dat die
beoordeling verkeerd of nie verdien is n1e, sy eie oordeel in
ba~ie gevalle die oorwegende invloed op sy gemoedsaandoening
in verband met die K.P.O. he. Di t is nodig om hier van die oor-
wegende invloed te praat, omdat 'n mens tog maklik onwillekeurig ~
'n seker waarde aan die oordeel van so'n hooggeagte persoon heg,

wear dit natuurlik nie formeel of na vleiery vir born klink nie,
sodat dit darem altyd 'n mate van invloed op die gemoedsaandoen-
ing sal uitoefen. Da:arby kom natuurlik in aanmerk1ng die feit
dat die a:nder persoon so oordeel, wat mee kan werk om verswakking
teweeg te bring van die gelnoedsaandoening, wat in aansluiting aan
die K.P.D. deels op grond van die ele oordeel ontstaan boewel die
betrokke persoon die ander een se oordeel as verkeerd aansien;

Die halferkende waarheld van iemand anders se oordeel is vol-
doende om volkome afstomping teen te gaan van 'n gemoedsaandoening
wet eers in aansluiting aan die K.P.D. op grond van 'n vorige
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s:oortgelyke eie oordeel ontstaan het. Dit is b.v. die geval
dwaar die persoon self eers oordeel gehad het wat verwyn het, of minder

beslis geword hat, waardeur afstomping van die oorspronklike gemo~ds-
aandoening sou pla;asgevind be I dog nou nie plaas ind nie weens
die halferkende waarheid v
soon vel.

'n soortgelyke oordeel wat In ander per-

'n Gemoedsaandoening ontstaan in party gevalle in verband met
'n K.P.O. onder invloed van die oordeel van iemand anders wat die be-
trokke persoon oorgeneem het sonder om dit te oorweeg. As hy dan
l~r 'n eie oordeel vel wat van die vroeer oorgenome oordeel verskil,
dan kry sy eie oordeel die oorwig en is 'n oorsaak teenwoordig vir die
oorspronklike gemoedsaandoening om af te stomp.

Die tevredenheid wat in aansluiting aan die p.l. se "korrek" en
aan die p.p. se eie vorige oordeel dat hy dus reg was ontstaan het,
scmp nie haeltemal a:f nie w~ar (soos b.v. by die p.p. C V.I.13,14.B)
'n later oordeel van die p.p., nl. dat die reaksie sleg is tenspyte
van wat die p.l. ook mag dink, nie in die bewussyn tot insluiting
van die oorgenome oordeel van dre-p.l. heers nie, d.w.s. waar die
p.p. net twyfel of hy inderdaad res was.

Dit gebeur egter ook dat iemand hom direk kant teen die oordeel
van iemand anders. Dan kan die hele aandag in beslag geneem word
deur die teenkanting self en die verbonde gemoedsaandoeninge, b.v.
van verontwaardiging, teenoor die persoon, a1s gevolg waarvan die
K.P.O. moontlik selfs uit die bewussyn kan verdwyn, sodat daar nie
van werklike afstomping volgens ons terrninologie kan sprake wees nie.

Die p.p. A. besluit b.v. om by 'n seker raaisel tog sy eie ant-
woord te gee en nie die van die p.l. nie, en doen dit. Ui~ie pro-
tokol blyk egter nie dat die p.p. verder aan ~ antwoord edink het
nie, terwyl hy verder uitwei oor hoe die bewussyn van teenkanting oor-
heers, en hy gemoedsaandoeninge van triomf, bevresiging en trots het
dat hy teen die p.l. gaan.



Op dieselfde manier gebeur dit baiemaal dat,waar 'n raoon
ae oordeel oor 'n K.P.O. met die van iemand bots, die aandag
daardeur van die K.P.O. afgetrek word. (vgl. bl. ~I en bl.

Soma is iemand so seker dat 8y oordeel reg is, dat hy glad
nie op 'n ander se oordeel let nie, of dit verwerp~ Dan het
so'n oordeel van die ander persoon geen kans om invloed op die
betrokke gemoedsaandoening uit te oefen nie; Teen Ie tyd
dat iemand so seker is van die korrektheid van sy eie opvatting
oor die K.P.O., i~ie K.P.O. en sy beoordeling' gewoonlik al so
goed bekend dat g~en gemoedsaandoening in aangluiting daaraan
meer ontstaan nie. Dit is egter nie altyd die geval nie en

ebaiema2al is iemand oortuig da2t sy oor~l oor 'n onbekende of
betreklik onbekende K.P.O. korrek is, en dan betnvloed di..2tdie
gemoedsaandoenin& van die betrokke ~rsoon in verband met die
K.P.O. sonder dat buitestaande beoordeling in aanmerking kom~

71' '*' -#Die.opvatting wat in die voorgaande hoofstuk oDtwikkel is,
nl. dat beoordelinge belangrike invloed beide op die versterk-
ing en op die afstomping van gemoedsaandoeninge uitoafen vind
'n interess nte b~vestiging by Ludwigt) Hy varwys nl. na ver-
skillende soorte inhoude op grand wa rvan die vrees vir ge-
vaar by soldate verswak. Hy noem b.v. die feit dat sedelike
oorwegings,b.v. van plig of eer, vrees teenwerk.2) Verder word

1) 23.
2) 23: 154.
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8T :]1\fPING IN AA"J'M:?'<K1NG KOM.-- - - -..-

~A.Die manier waar:p an die K.P.9.~3.edin~_word.
Afstomping word in hie:rdie kA:'OittolbehA.nde:,in verband m€'t no •.,

i"'Tn."'ndaan die K.P.O. di.}l~,in die sin van beg;!:'p, oorweea en bes:ul.t,
en afgesien van onthou, verbeel, ~andag gee f beoordeel. daa laas-
geiloemd.efaktore al tevore behandel is.

Die volgencle alge.mene re~l kan in 11ierdie verl)and aangegee \~ort.

I n oorsaak vir A f E t 0 ill pin g i s tee n -
woo r dig la-ar die dinkakti iteit i n

verband m et I n K. P. O. v e r min d e r •
Die gemoedsaandoening in verband met 'n ra isel stomp in ons

proewe af naarmate die oorspro.k:ike oplossingsdinkprosea en later
die herinneringsproses vervang word deur ,~ onmiddell ike reproduk_
sie van die antwoord weens sterk assosiasies.--- -

DIF BFiT S:KENI 8 VPJ'J, DINKAKTIwlTEI T. In 1. tellektuele aktiwiteit
vind o,a. plaas waar ie~and "dink" in die sin van begryp, oorweeg en

besluit. Daarmee word egter nie 'bedoel dat die dinkproses wi lekeu-
rig ~oet plaasvind n - dit kan ok willekeurig weese lIie "dink-
aktiwiteit". SoOS die int.ellektuele aktiwitei~ kan genoem, word, is I
edete!'r.1i.eerde proses. Dit is nl. In geval van die tot bevm svn

kom van inhoude op grand van 'n antisiperende skema.1) Dus v 01".:1.

s.g. vrve reproduksie van inhoude, o.Y. weens sterk assosiasies. nie



o J0pr die tenn ingesluit nie.

Daar kan verskillenne ~oo te Di kaktiwiteit in verband met ver.
ski11ende K.P.O.'e ees. ilkaktiwiteit vind b.v. plaas (veral
',va&rinhoudsgemoedsaand::Jeninge ont staan) in die vorm van die "verstaa.

van 'n K.P.O., d.w.s. waar die pers on nie net 'n "bewussyn van ver-
staanll het sonder dat die volle beteJ:::enisvan die K.P.O. t't bevuss,rL
ko~ .ie, en waar die K.P.O. nie so bekend is dat sy betekenis olmi _
dellik gereproduseer word nie, m ar wa.ar die persoon die ver au inr.

van die dele tot mekaar n tot ander inhoude moet insien en oorweeg.
In die laagenoemde tiepe van geval moet intellektuele' akt'witeit
pI a.asvind. Dit kan "akti ewe verst aan" gFmo em word in teen atelli'fl,;)
met vprst aan van die inho d eens 0 idde11 i:ke reprod: ks ie op grand
van sterk besta.ande assosiasies tUBsen die disposiesies vir die Y.P.ll,

en sy bet ek eni s •

Di~ soort dinkaktiwiteit, nl. aktiewe verstaan, korn veral bv
branpies in aanmerking.

Dinkaktiwiteit vincl verder plaas waar claar 'n oorweging van die
besonderhede van 'n K.~.O. is,

D't kornC.V. voor waar iemand aan een sy van 'n K.P.O. na die
ander dink, beide waar 'n K.P.O. herinner word, soos'in reekse 1 en
11, en waar 'n K.P.O. ervaar word.

Dinkaktiwiteit i. verband met 'n le.p.O. vind ook p:aas by 'n
beoord.eling van die K.P.O,) d.w.s. 'bv 'n nadink oor ::3.iewaa.rde of
belang van 1aasgenoemde, of 'n insien van die gevolge waurtoe die
K.P.O.K~i, of 'n insig in vat in verband met die K.P.O. staan en vat1'\

met d'e K.P.O. k~n gebeur.
Die soort dinkaktiwi teit) n1. d.ie beoorde:L g, kan in veroan'l fr••..
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enige soort K.P.O. ontstaan, dog is veral opmerklik waar 'n fun'sie
~r~rrig word, "b.v. in reeks V, waa die beoordeling die vorm van
din~aktiviteit is wat die ~eeste voorkom.

Dinkaktiwiteit vind eindelik ook'Plaas waar daar In "soek" na
'n onbel<:enleiets is, met behulp van bestaa,nde kennis, op grand -van
seker take of probleme.

Die soort dinkakti~iteit is veral te nwoordig bv produk e~
dinkprosesse. ~it k m b.v. voor in verband met raai2els.

Dinkakti vliteit 81uit dus vir ons in: di e a.ktiev:e ver8t aan van
die K.P.O., die oorweeg van besonde hede in verband met die K.P.O.,
die insien van die waarde, ~evolge, verhoudings en moontlik~ede i~
verband met die K.p.O.; en die "soekil na it"!tsin verband met die K.J?~

Die algemene relH kom dus daar':l:9neer dat: 'n f)r....aak vir a stu:,L.-

ing teenvo~rdig is waar enige, of verskillende, van die s erte dink_
al<:tivdteit '~rs teenwooJ~dig was en mettertvd vermind'::)r,terwyl d'e
K.P.O. dieselfde '

Die dinkakt'witeit verm'nc1er b.v. terwyl die K.P.O. dieselfde bIv
waar die antwoard op die raaisel nag gegPR word, dog sander die ap-
loss i.ngsproses)ofdie [ran gehoor word en wellig verst an, dog sorder
i tellektuele inspanning, oorweging, ens.

AKTIS'N~ VE.RSTAAN Vft3DIE K.P.O. Akti ewe verstaa; is by seker
K.P.O.'e, 800S grappies, absollut

~ni~g om orspronklik te ~staan.
doe n i n g

m e e r

s tom p

noodsa.aklik vir In gemo edsaand ae,

D i e g e TIl 0 P d s a a n -
a f c e t e r i s p a r i -
d i n k a k t i w i t e i t

d i e K. P. O. t e v e r -o m

dan

gee n
i snod i g

naarmatesb

s t a a n n i e; d. w. s. w a a r die betekenis
o n m d del 1 i k g ere pro d use e r w 0 r d i n



a a n s lui tin g a a n die tot bewussyn

k 0 m van die K. P. O.

S b.v. verdw'Tn die genot in verband met 'n grapp n arma,f,e d'",
p.p. dit roeer passief aanhoo. Dit gaan by die een 001' in en by
die ander uit, d.i. sander beoorde:i~g (~. Vff) en sonder werkli~e
verstaan apart van die herkenning van d'e grap as een wat il tevore
verstaan is. Soms (b.v. p.p. F.Ill. 3.4.), nadat die p.p. In paa
maal so di e grap aangeh or het, prob eer hy weer di e punt werkl ik
verstaan, of die punt korn self tot be'lIT..lSsyni .p.v. die vori~t'; bevrossv.
v&n verstaan. Da. ontstaan die £emoedsaandoening weer.

D i e k 0 n d i e s i e i s g u n s t i g i .•. , rl.•.

g e ill 0 e d S a a n d 0 e [j i n ,... 0 m h e e 1 t e m al a fC~

t e s t 0 r:J. P w 8. a l' 0. i e a k t i e w e v e r S t a G.. n

d e u l' n b ,
0 0l- e b w u s s :: n v a n v e l' s .•. a.l. " lJ C"" ••

vervang i 8 • Ons bed:Jel deur die blote bevmssyn an ve:r-

staan dat. daar slegs die bew~ssyn i8 cat die besonderhed en bptp~:e'(}'::

kan gereproduseer word wanneer nodig; die persoon is be'vVUsclat die

1~.P.O. teenv;'Jordig is, dog is nie bewus van die inhoud daarvan nie.

:Daar is ook t n tende:;;s vir iemc"nd om mind.er na te din~: oO.t iets

'{{at hy go eel ken. Dus 83.1 daar 'n tendpflS wees vir die bE:"NUSSVnvan

verstaan i.p.v. die aktiev7e verstaan om meer \"oor t," k ill naarmate 'r.

=~.P.:). herhaal 'NO rj.

HJe t:.roter die nodi,;,e intellektuele akti"viteE vir die versta.,,:'1

lS, des te sterker sal die ge:moedsaandoening ont3taan, ceteris ~ari-

bus, wanneer die ak:tiwiteit suksesvol is, d.i. '.vanneer die inhoud -;s,n

die K.P.0. goed verstaan word. Daarom ontstaan die gemoeds~andoeni~_

gewaonlik sterkfr in verband met tn grap waarvan die nunt so te s~

"weggesteek" is, soda~ die dinkproses waard ur dit "gevat" word In

p:-estasie is, as in verband ;net tn grap waar die persoo::1 b~r die eerc:t,...



hoar dadelik sander verder eie dinkaktiwiteit die punt kan vat.
(::'.r). F. 111. 2. 2, 4). Daarom stomp ook In gemoedsaandoening e _
woonlik nie so gnu af nie, wat ontstaan in verband met die soort
g aupe aarvan d'e snaa s11eld daarin setel dat hulle iets suggerep.:::'.
I sul~e gevalle moet 'n mens herhsal~elik weer e~lf ineien waarcp
gedoe1 wo rd. 'n Dinxaktiwiteit vi~d in sulke geyalle plaa~ om die
grap te verstaan en die dinkaktiwiteit word nie so gou deur onmiddel-
like reproduksie vervang nie as waar die grap Det bestaan in die in-
houd self wat moet verstaan word.

Die gemoedsaandoening wat deur die tot bevvussyn kom van die
betekenis 'lan 'n K.P.O. (b,v. 'n grap' sou ontstaan het, antstaan .-:le,
hoe~iemand oak al oar die K.P.O. (b.v. die grap) nadin~, waar hv die
K.F.O. nie werklik verstaan nie. :nie K.P.O. korn dan tot be 'J.ss~rn in

'n seker sin, d.w.s. die vorm, b.v. die woorde, kom tot be'ussvn d G
nie die inhoud of b~te~~~is nie. Die be~rokke femoeds andoening sal
p&:'t.erant Btaan en versterk naarmate die persoon die :..P.O. wer~.;:lD;:
verstaan. Die afstompingsDroses beF";in eers nad~at 11V die K.p.n. j.:oec.

verstaan het, omdat daarna h' erd: e.soort dinkak iwiteit afneem.
Gemoedsaandoening ol1tstaan egter ii']party &:~valle Orsp::l. l<.::i~

juis waar die K.P.O. nie goed verstaan word nie, d.i. waar die volle
Dit pebeur son's

We ens onkunde, s::.os b.v. waar die bara a.r 'n gew er vrees, v:at hv i3.fi

'n misterieuse wonder'verk beskJu. Dit toestand is blvkbaar gUD$ti6
vir so'n gemoedsaandoening om af te stomp naarmate d'e K.P.O. beter
~~ffersta3.11word. ie gemot1;..1aaai1doe.ing stomp dus blvkbaar af i:'1party



£"P'.T~lle waar die dinka.ktiwiteit vermeerder~ Wat hi er geb eur is . at,

waar iemand nie die K.P.O. verstaan nie, h~, aan a:Ul'>rlei din.c::p i'J.ver_

and daarmee dink, allerhande moontlike en onm 0 tlike verwagtinbe

in verband daannee koester, dit beoordeel, en moontlike voordele of

nadele daa .van oarV/eeg. Naarmate die K.p.o~staan word verd"!yn

~..er ie ngegronde 'ciagtes en beoordelinge. LaasEonoemde was egter

f~xtore wat met sukses in die rigting van die versterking van die oor-

spronk:ike gemoedsaand.oening ge-.verk het,,- M.a.Vi. die gemoedsc.a' oe ir.,

wat weens die teenwoordi:heid van di~ be'Oaalde d'nkaktiwiteit in

verband met die K.P.O. ontstaan het, stomp af naHrmatn die dinkaktiwi_

t;eit verdwVD. D.+l~ is dUB oolc in ooreenstemri:lincr m t. die algemene re~:'.

l)ie grot,~r mate va.n betel' verstaan van die K.P.O., In later dinkakti_

witeit, help am die '.Troe8r dinkakth-riteit onrnoo tlik te maa.K, 8n is

inscver indirek aorsaaklik verbonde met die afstomping vru1 die betrok~(

In die verband kan nag net ongemerk word dat

gemoedsaandoe inge on die manier 0.90. ontstaan in verband met iet.s wat

vir 'n mens neel ternal yreemd en onbekend is en wat h:v nie verstaan ni e.

Dit is dan a-of die 'Oer600n deur die genoedsaandoening in nouer aanra-

king met. die K.F.O. ~p.bring word. Die toestand is ee:ter gunstig vir

afsto~npii1g sod1'a die K.F.O. verstaan w:;rd, dUB sodra die nuwe kennis

verkr]L i s.~

Vg~.41:2(9. "Intelligence dJes always in some measure curb the fe _
~ings ••.... ~here is something apnroaching a mental law, namely that,
w'_en myst ery is replaced bv scientific un(1erstan(L.ng, oiften the s'PPll
is broken ••.. If in reality objects do not become 'l)!"\werl.'28Swnen t.i--,p.i.t'
C<l,ilseS hA,vP' b"'en l."'d tare tl"..ey cprtainlv cease for many 'Oprs ns to
sway the feelings after tle older mann9~."



NADINK OaR DI~ A.P.O. Die nacil'1k oar' die K.P.0. kan bloat 'n

00r\'iAging van die ops'"'nderheile van die V.D.G. wees, sander dat dR.ar

benordeling tppnwosrdiG is, I:,f'woonlik, Agter, vlnd 'n onwilleke'~r:;';::"l

dikwels 'n ongeformuleerde, beoordeling in a~nR:uiting aan die dink

aan die besonderhede nl~as. nie A.P.O. ko~ halder tot aanda~ ~R.ar
claar so'n oorlJ'Teging van di e 1Jpsoncl erhecle van die K.P n t eenVlO ar::H 6• 'v •

is. 1) i t i s d a n b e g r y p , i k d a t d i p t 0 •..
s ...

l:i n d g u n s t i g i s v . r a f s t 0 m p i n 0 ::nv .•.
::.-"';

"9 1 a a- s t e v i n d w a n n "" e r d i e d i n k a k t .i -
'! i t e i ~ i n d i e 8 i n v a n ('\ ') r V! e g i n g y a "('"

b e s 0 n d e r h e de v e l' ....-" i n rl e r (~1./"t.~O,'1l(//1>'e.;v>\ - t e -v_

rrl ':l e r v' a n n e e r d a a r e e r s n 0 g , n b p -
n n r d e 1 i n g v a n n i e b e s " n d e r h e d e w a ~

t d ~ 1 , i k l' i cl2e r (H f s t. • V:L~:w A- a n &C p V 0 g .J. V e m n
1\

81') b.v. voel bele mense nie 'n beledigin& nie, d.w.s. nit maa:-
:ru~le nie knJ"ad nie, tot hul:e daaroor na-dink, d.i. die b"'RonJ.'3r'r't'!ll,'::l
oorw~et' en b oordee1. D.w.s. die gernoedsaandoening ontsta(~Xl net
wann e er eli ~ din~:t'..kti .....1.t ei t t e en'v\" 0 0 rdi g is.

In BeIan(~rike vorm van dinkaktiwiteit in ver1.Jand met (Ue Z.D.T

is rlie it! ian van die waardp, geyol~_eJ verhoudings en moontl:i.khede Y'-,.~

die K.P.O. 'n Insig in die ~arie, ens., van die E.P.O. word soms

!Amand kan nl. wan~eer hv In K.P.O. ver taan en daaro~r nadink, on

,?:!'onrJvan die gpdagtes wat dan ontstaan, tot gevolp;trekkings korn

waardeur l~y die gev')lfe of belang van die K.P.O. insien. Hier(ie

V'Jrm van dinkal:ti " teit, nl. gevolgtrekkings maak oar die :r~.P.O .. of



in die vorige hoof8tuk behand~ lB. 'n ~e! s krv ~ arby 0 • .'1. te
doen net waardeoordel , en afstompin~ v"nd dan plaas soos i: die
vor~ge hoofstuk vas~ stel.

nit is verstaan_
haar dat die toestand gunstis is vir 'n €e~oedsaandoeninG om te ver_
SWt::l.k waar die gemoedsaandJening in aansluiti:ng .'landie lI~oekll_pro~'3s
in ~erband met 'n K.~.O. b~staan het (SOOS 0.7. die genet v~n die
:po('iY"~ tot O'PloBsing van In "pr"'bl~i')m), en waar h' ardie soort d1

aktiwiteit ophou. hoewel die persoon nog van die F.P.O. bevrus is.
'1 "e' , t" k

lVl ns ne In suI e g""valle met tn f '
Ui1.K:sipp-emoedsaandoening te ct)erj,

v.at in aan luiting aaD die pO€drlk: t t oPlOSSi:lg- valJ die -problcA':':

be2ta-an, en die PoC'.ing tot oO'_'"'SSl""'<:. l' d 'f d" .
~ -~. ""0 an se~ le eetrokke X.p r

Daar is ectr;.' 'Jok gemoedea::-'.ndcenin[e Hat 0Jtsta.:...n in ac~ns::'.l':t'.e.,

aan die p cbleem en die tot be~~ syn kom van die resultaat van 'n
suksesv)lle dinkaktiwiteit i~ hierd~e sin nl. van "soek". 11, A f _

6 tom pin g s f a k tor tee n WOo r dig
e r e ultaat

i s
later tot OCWUssyn

VI a <:"_'

k n m son d e r Sod ani C e v 0 0 r f a and e d i J _._

a k t i wit e i t. d. i. G 0 n d e r die " s e k" n a
die res u 1 t a at. Dit kan gebeur a.v. dat die oplossL.;

direk :Tlet die probleem geazsosieer raak en gerepr)duseer i;,' r~. s n'~,cr

twyfel en sonder n" dink in die beps:rkt~ sin. (bl..2.2.&).

Die fa.ktor speel 'n r 1 in verband. metS-die l"aa.iRels in ree}:s:v'.
Die [,c'T;oeds a:1d;)6rjing '113.:'1 bly'skap het baie ster£ ontstaan was.r Ac..Cl.-l'
eers sterk intel:ektuele inspan~ing was em die oplossing te soek, en
waar iit verkr r 1as tp.P. I. IV. 1. 1.) Die blydskap of tevreden_
heid or:tsta.an nag taamlik sterk by later herhalinge ~:aar die p.p. 'ie
up1rssing eers na In bie~ie nadink heri ner en dit dan a~n die nro-
bleem toets. (P.p. T. IV. 1.. 2.). Geen gemoedsaandoeni'l[S )nt~'ta.an
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n':'e Y'8.mleer hybdi ant',7oorcl (Jirak a.angee s:;nde ... n2..din~:, t ••vyfel uf
t, u:;S.(P.l:;. 1. "-V.I. 5 ••

D1L lJ:YtC dus dat die algeLe!.~

relH, 1'11. dat die tocstand gunsti.g is vir a:t"stor'lping aa die di.k_

d.i.t.>. versl:i"-lende vor;ne "Tin din1-;::akti".it it.

~Bndcc~inge ryord verder deur die vclgende verg-ly~inc aang too~.
'n Vermindt:ruJl:; van dinkakti-v:iteit vilJ.2 .etterty.d. plaa.s wannee!' l,::':ar;,

diese:'fde soort taak ~r..oet do~r. met dieselfG.e VOQrVierp, nl. xd&.t :":E

i~Laud later onmldde::ik g reprodusee!' 90rd, soos b.v. ty 'n rul:u~"
0: arr:<,!i=-t die uitvoel'j',g meganiec ges:t.:ied,' "roor-- b.v. by 'n rea.ksie.

-;-JieiJet:l"ok't:e gemoeCl.saandoening verSi 6,.;. a 'k b~.iemaal in su"-ke be'Tv.lle.

Sulke gev~lle het ons b.v. waar di sa1fde ra~iBel herhaal
of we.a.)" die::~e:frl.e ta.a-' van reeks V herhwi.lc.elik gegp-c word.

In sommige gevalle, egtAr, m.oet. iemand dieselfde soor.t taak ,or
..,.

en 00\ doen dog elke keer met ander voorwerpp., SOOR b.v. ~n r ko~_
binaries waul' p moet reaeeer word, of ander inhoude vir die raaiBe~R.
1'106Wel (1..' e n:s.n.ier' va.n die taa.k uitvoer, of die oplossingsmetode V8.n

oie probleeI:l, d.an goed bekend i , tog be nvloed die 'TI2.J'Jier 'Tan dink

nie cie ontstc.,:,n V2.r. o.ie [,er:;oedse.andoer.in€s allcel'1 {Jie.

aan(~oerlinge ontstaan nl. geree~f ETe Ete!'}~, ceteris paribt:.s, Ve'XJ eli

'tva. ,at die taak en met oe bel:end iSI y-aar cUe clinkaktiv,itoit \vat

elke }:eer ;1',:" €c; il:: kOTlc'tant blv, solan:: die voorwerpe van die taa~-
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_""L'."'_~,-'. ,','.,C. ~t, r1r 'r' r.,.. -'11'e .•.. 'l" , '.Ke -'''''or r'i e""" f'-",~ () , .•.•t ~<'[1.' ~ "-~.•. \,.-~ ..•.... .••.... ~ .• ~ •••.•• J ~ ~J::"" - l' - 1:-'. ~v • .J. 4\........ ...•_ ~;:..., _ _ _, ,_" •.....' 'oJ'" v....... ".. V oJ

~lt"'ICC'!"\, n.:__ 'n rec.~-::.i€:t,s.:\,~:J '.)G ::ret "1"1 anr1e= 2}':~lf.

Di t;v e~enheid orjtstaanook elke kA:::' 'bv 'P.p. B . .in r E".:f' IV
~we st€rk v;aar Ipr herll':~c;,::-'leli.k 'n aJ".der n:...aif.:el se a.nt-I!C''Jrr Vl!' tli~
-,-. -'.... k' r r'~.L "I1c~i (jY"" ~';:l .,....r- .... i C'e~ ~ ~ l:'.! O°r""!, ~-e\if" c r ?~ "'V:, , ..;, .: 1-C,".l:,:;"e loS ~"'~., ~_~'...:iv • __ 1:, •. ':<'"," •• 0 -,-.;J ~,~ . '_,,-,. ~. '-" ...• _. .).,_. ,
"r ('lie kc:-::diesies is 711' (':iese:fce s::"ort to).,,;;:.}:,nl.hcY'l:::mering '-Tv.!.•
•1-ie f:<Y"'.f-'rrOOI' 'C"O'TC:'"" r,"nnt'i}, ;>'e"e1fie c llOL' deu"" in rli~ .s:..evall:>:ip••.1_';"" • ..., .•••.• \.' •• \."', ,..J .'-- ~~"'~ .•• - ~ ••••• '- _ '. c.... _ ...•. o..J ' __

rD"'":ir:el n sy arJt-:, orc~ ;4j.e ec~'l:'ste ke r d':eGe~f;1e tva tevo 'e aa'l diE
p.p. te gee.

Idndelik moet nog opgemerk word dat hoe oekender die A.p.O. j s,

"f ho e meer I n mens £tar; C.ie K. P .0. gewoond Wo rd, d.es t e meer ho eli E'

di~kah iwiteit in die verskillende vorme O~.

dat [e~oedEaa~dcenin&e rel:e of suak ontstaan in vercand met K.P.O.'N

wat 1,)£tie herhaa:. ls, tensy Iaasgenoemde v:eer vere;eet v:as. Di n}:al:: .:._

r.tsta:,-"n nl. v:€er in verbanc. IT1 ,t X.P.O.'e wat vergeet was en

daarna weer tot bewussyn korn.

x x x

[:1.<nstie;; vir 'n eemoeds[;:.anc1oenin~ om sterk ir. aans:L..iting aan '
2)i t i!~

he inr:'EI'ine;sir:':' Dud. te ontfjta.s.n ae die K~l:'.('\. helld' VOOI'[;8ste2. wo "0

0.<'0.1..1.1' dui(leli:r.:e be.e: :e, veral optiese of akoestiese beeIde.l) nie

vol€pnde algemene begineel is verder ook waar, vir mense wat deuT

middel van beelde dink,2) nI.: hoe helderder die beelde is waardeur

ie~and aan 'n K.P.O. dink (d.i. Aen wat vantevore teenwoordi~ waf of

nou teenwoordig is), des te ste~ker, ceteris paribus, sal die g:e~oed2-

aandoening wees wat ontsta n.(vgl. bl. yg ).

~ ) 29 : ~4" ;
~ ) Si p 42.•

22: 240.



Die p.P. D. (11!.. ?'. 2.1 luistel' met goedkeurinf: en taamlik
eter}, bevrediginE na 'r .• grape Hv >:1<.='S bev:UE V[Ln he::'der 1::ee::'de iTc.n
inh ude waarvsn in die grappie verte1 is, roos van die uis, die
roosb orne, ens., en oak van di e haudi r~g van eli e beskuldigde so os h.r
v;el?;kruiD, we.t vir hom soortgeIy}~ s~{yn ,"loan"die lwudirJ€ Vb.n 'n h f.•d
v.-at vet gest ee::' het. 11

nie ~.p. H.(lll. 6. 6.) luister na die grap met sterk :ag::'us
hoe~el dit vir hom a1 baie be~end was. Die 1np::'us het, soos hv
bewe'-:r, ontstaan deels \C!eens sy oordee1 oar die grap, dog ook deel:::..
Vi. ens sy heIdeI' voorrtelling van die verontwaardigde gesiE; v&..n (' j
poliesiein~pekteur teeno r die onnose1e voorkoms van die on~R8~pr
V'laa:r' 18.E'sgenoemdp vertel hoe C'V prisonier ontsnap het terwyl hy rel:i.
vlug vir 'n bul wat hom stormgeloop het.

Die protol011 toon et':tE:r ook die belaYlg van helder akoestie2e

be elde Ran.

so-ewe geformuleer is, ge1dig is vir a1 di~ soorte beeld~ a8 bew

synsto estan de.

P.p. F. (Ill. 6. 1, 2.) krv 'n helder beeld van 'n n~liRie~ie_
nl7<u"I'en van spker woordp. v/at h~r Hhakkel en stotter". Gehooj'sbeelcl~
van :'c,.asgenoemde klanke;¥erhoog hom die sna;:$2heid van die ,gra.'r' "'D
sorg vir ~y Rte~k ~enot.

t n n ~ r s a a k i s tee D woo l' dig iT i r d i "

'bp.trokke gem 0 e d 8 a and 0 e n i r.g o m aft {..
s t 0 m 'l"I VI a ::~n e e l' d i e b e::: e 1 d e "'IT a a l' d e u r.LJ

a a- n , n K. P. O. g e d i n 1_ w 0 l' d v a e .,.. 0 f.r.

m i n d e l' v 0 1 , e C<. i g 0 f m i n d e l' i n a a n -.I. ,

t a 1 Vi 0 l' d .
Die p.p. E. (11. 1. 2~) het sterk genecntheid gevael by die g

d.ag,te aan 'n seker meieie t ..e hy 'n duideli1:e beeld vaY! haar k1'''
S008 hv hRar die vorige aand in 'n konsert gesien het. Die beeld
hei. daarna vaer ~:eword. mear a.l ~emeen, soHat hv hom haa:- ni e meeT'
t.elclf:r voorGte: nie. Toe het hierdic gemoedsa.ar'doening ook verswal:.

Die p.~. E.(ll. 7.4.) Kr'l in hierdie geval geen gemoe.saan-
doening nie en vertel dat hy geen visuele voorstelling v~n die b~-
trnkke situasie gehad het nie, dog net algemeen daaraan gedink hAt.
Hv vp'!"wys cJaarby na VOri[A ~evalle toe 'n :belder beeld 'ran die :h.e:'p
situasie weI ontsta,n het, en hy 'n sterk gemoedsaando ning geha~
het.
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Die -::-'.'. A. het 'n versla.g gep;ee var. 'n S"'v&1 va.n afstomninG. if.
-'1e GG<.elikse :e~'Te., nl. var. afsku in ae.nsluiting ean d' e doo<ilna::,k V~;.L
'r! ka.t. nit strek oar 'n lang :oer10de mari.r die v rHkille:-lc1e d :e
vc....n ,-1ie ve rslag is op vel'S ki 11 ende tve, kart na, 0 f onmi dd pl1ik na,
di e herhpling van di e herinneringe, ges;,crvwe en bevat dus 'n noukeu-
rige beskrywing van verskil1ende stadia in die afstompin{i:sproses.
Daaruit b:Vk dat mettertvd beelde van die beeonderhed.e mindel' le-
wendig ontstaan het, soos b.v. die skop van die kat, die voorkorn
van die kat toe hy C.it in die sak gestop het en toe tm diE" Ivk uit-
/'!"eh:=t.eJ het. Di e a:fsku het ook gel vktydi f verswak.

Die geme':-iaaandoenj.ng bl:! soms lank herhaG..ldelik ontstaaj ire

a.ansluiting aan 'n K.P.O. waarVD.r: cUe b!~elde heleer is. Lagl U2 en

",:enot bly b. y. st erk ont staan in verband ~ ,t 'n grap p grond waa:::'vl';;.:.

_-arikatuurari:tigA beelde elke keel' heIdeI' in (lie bewuRsyn ontstA.a.n.

Die p.p. D. (Ill. 6. 1 - 5) sien cUe poliesiedienaar, baton if.
die hand, as 'n snaE~ i2 P, fi :uur vi nni g v:eghaY'dl 0 oJ) met' b 1 agt e!'
ho~, wat rrik asof hy vil stoat, terwyl die prisonier kalm en illet 'n
gl~m]Pf die toneel etaan en beskou. Elke keer kry hy dieselfde
beeld en sterk geno uit die grap waarin~n t'ebeurtenis vertel ,orc.,

Die toestand is gunstig vir %tomping oak am ander redes as d:e

vaer word, ens. van b eel ~1_e(b1. ~3.2. ) • Di tis a ok b. v. die g val va.:.

later beelde in verband met die K.P.D. heeltemal of gedeeltelik vers~J

van die oorspronklikes.

Dan i s I n a f s tom pin ~ s f a k tor t E" e r.. '

woo r dig wanneer , n bee1d van d ie .1 ••

0 f , n d e e 1 d a a r v a n 0 f v a n v 0 0 r VI' e I'

p e i n v e I' b a n d d a a r m e e v e r v a n g w 0 r d

d e u r , n V! 0 0 r d -0 e e 1 d w a- t d Q.... 7,v a s cl i n '.
.!. -

s i IT. b 0 0 1 m 0 e t g e , d.
P.p. G. (1.6. :;, 4) ondervind hewige afs}~u toe hy op grond Va.ll

Qle prikkelv:oord "vieslik" 'n beelel krv va.n 'n sloperrm:er met In be ,n
das.rin wa.ar allerleii morsigheid omheen vergf1der het. Die volcend
keel' egtrT het geen :j'. e1d ontstaE;,n nie, ma2.r die prikkelwoord Gelf
'.1:: .. 8 w2.nklankig en 'n 61;vak af~ku het daarby ontf_~taan.
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Dl'e p p 1(T • <") , 1I'i'e1eur~"'el l'n-.ll) 1rrH '1'" "CO..,...•. er~r:r ~' .I.. . ... ~. t: • • ••• ~_ v _ _ E:;..L\. _, ..... t...,; ~ V _ e; ~ -.. _..
teleu~-te:ling in aans~u~tind ~[L 'n bee~~ van hornce~f ~&~~ ~v ~r_

0:, i::'n:.Y".c. ':;'e~t nie korr. nie, te:::'w-': hv se:f haa8tie; if, en ~a-Rt:::..: f),)

pn neer ~t p pn wag. ~8ttertvd verdw~-n die beeld en p.p. beweer
dat hv aan die s: tuasie dink cleur (U e woord.e llWE'b er: ';ia~ e:r:'a. ='.
Gael; ceTI10edsa ndoenlng on:"taar. n::.f.'; of andere uiters In baie 8'Hl~:::f

Die toestE~,nd iE) egter nie so gunRt:Lf vir afstomping n:!..e Vi I.:r:e~_

llie :p.p. J'•. (1. 9~1.f1Vryhe'dfl; }1et in aansluitinb aan die -~\ra.o.rr:.'"
ml Ilf' van di e wo ord di e gpmoe ds<),endo enine:;e van blyd s}:£•.p en tri orrf
c;'ekry. Dit W&G nogt';:J1B se:::":fs vir hOD aso:;~ l:.y die Leteken::.s v~!. ~!~•.•
woard nie werklik pevat bet nie.

Die p.p. D. het an~:s taar:.Iik sterk ,seveel in aansluitin[' &,L ('i
"Jri}:ke1woord hoe\',el !1'r a&n &:een enkel voorvlerp ken dinlc w&,t c.lt :'-,,,v.
- J .•• t ' .' (1 4 L1 '" II ) T)' t, ~.d' . r • ••..J.C-J.c;. .• cr, •.s aan rue. • .~. Angs • .•...1 'Vias oo~~ ,Ie bevC.~;"liP!..
teorr. (I. ? 4. "Toorn").

widuele bescnderhede eeabstral:eer wo:rd, w ar 'n mens abs,ra.1: of

en aan 'n K.?C. dilk 8. be~aa:de beel~e ontbreek~

eE~ter reeds aano-etoo:n (bl. 94 en bl.ll5' ) dat dit gun~tig is ,:i1' ':::

8/:il.n 'n K. P.O. eli nk.

.l.,
af te ",tamp wanneer' mens abs.trak of c..l~..; .. ""."

Dieee':'fde r su:t£~.at v:ord hi,r 2.ax)ge 'n Cl.nr1.,::~'

V13{:, v;eer berf'i1: n1. dat die toest,:.rlcl guns:ig is vir afstom;-::i "C '-:,&..0...•.

(;..e10e V2.lJ die Z.P.C/. (wab-r'eur 'n men:s konkreet dink) vervanc 'I'!orc:

deur 7ioo'd"Geelde(vraardeur In :11en~) l~ecr ~lgemeen en abstr-.k dink),

behalvre i . £e'1&.11e we.ar gesten:dhec1e vir die woorde bestaan.

Di e vOlgencle punt vercl-i en meldi nE in verl)[~md met d1 e fei t 'at

'n 00rsC:l,ak vir 'n p'ffi]OedS3~andoening am af te stomp te~;nwoordig is



w~ar die beelde ~aardeur aan

verdwyn. T "'mand word 1)e\'lU S

die K.P.O. s~dink is, vaer ward of
~~ eL.:.&-~~ ~j

'laY"> 'n K.P.O.; "deuT middel van eli e }:Ofl_

krete 'lQorstel:'i:'1C daaryan. Die "Jee2.de waardeuT aan die r:.P.'J.
bv herinnering gedink word's deurg Dh 'laer as die k0nkTAte 'loor

st:'ling, en ook is dip pemoedsa8.nd:;ening vir 'n ',\ .p.O. wa erve,' r

word deurgaans sterker as in heri.nerinfPsev~lle van die ~.P.O.
Di e vraag ontstaan nou wat gebeur as b eelde deur b eeldlo 2e

pprlabtes vprv~ng word.l}

Die eerste yraag wat moet

beantwoord word is hoe af,-tomping p2.aas-..rind by ie~anc1 "fat hoofsaaL~:L

deur ~idde:' van beeldlose ~edagtQs dink.

tot ons beskikking sta~n om lig on die vrqa~ tp werp is eie ~etuie-
. ') )nl s . ....,

1) Vgl. d.' e "Bev'•...lssthei. t en 'I van Ach l::;UO.'; 2: ':U,3 ejr. . di e" Gedank I V?.•.n
~'!!hler 7::<'/1'1~.'v. en cUe "BeWu.8stsein)..k~ellyan Orth,) '?oO;C:.Cf-e.v- .
. ,~ U'k neem e.1:I.!'ljdat p}: l-J.""rlfs:::.~::'ik (vPldl"loS din}:"1) PTO,:trl ITaY} fa'
ll'inc'd11ri.~e geree1de sel waa ne~,i:'l6 in d.ie daelikse 1e',e; (b) ped.{.::'i",.
~A~haa:'de poginge t)t betrapuinge op bee:!'de in die lewe; (c) di ~i:-
'TO 8r van eksperiment e i nGeri .0' vol gens E,I 1-,::' e se" C 11ankenaxtlPrimeiit p;".:'
(d) ~ksperimente om beelde as gedwongp b e'~lussynsto estande\17e tv.
Tn 1R.ascrenoenlcle geval word die kondiesies 'baie gunstig gema,a.k vir
beelde om te ontstaan, "laar tog 1I';;:;"S dit vir m,! b:He .e.eilik am be l,~"
te kry en ilit het my l1ie eenma::>.l 17e1uk am met Sll) -e eksp,::ri-rnQnt.~ ,'p,'-,'
'tk ~~lder beeldp te krv nie.
nle moontlixhcld rtat. bee!~e nie PS ~0d~ni~ ~~~~e~ -nr~ nio, ~"~n hoi

V'~l''''1inrt~'l' lleur (lie .LPll. dat ek y,rel i se"<;:ere geve..::'::'e bee:!.de pek(')n:~t;;..
taer;let, SOOl'" b.y.o,a. waar hulle vaag as gec.wonge bevmssvnstce,u~_.-
ontstaan het.
~~\: is ;enei;; om abstrak te di:1k :n8.a~ het vir eie h'?lderh~id, ell O:u ,r

gedagtes te kun irerduid lik, di e:"ewoonte oDtwikkel om mv !.J'eda~::"tes
saver moo.tlik ook konkreet te ste:'.
Die b e1d10se gertagtes is nie noodwendip vaag en onbestendiE nip..
Hul:e k£ln iTPl"sl:i::ende grad.e van he1:derheid }"1e i1et 800S "bee:de. '"1'1..
. eem nie aan dat beeld:'ose gedagtes kinesteties van aarcl is nie (v~'::".
b.v. daarenteen 42:11?o4!.v)0"l) grond van eie introspekeie, ber ik soos
::.i 8rbo :.:gegee, 8"J~.;e::' as op gro.:1 van diefjetuienis van I3.nder 1)e:rsu .. ,



lj

A. s t n g e T:l 0 d s a ~ n doe n i n 6 i n a a n -

a a n t n ~. P. O. 0 n t s t a a n Y.~ a f.... r

a a 1'1 b e' e 1 d ' 0 0 S ho ewe1 helde g e _

din k i s dan i s d i t g U ~l S t ..l. g v i a f

s t 0 ill pin g annee::- die bee 1 d Los e g e -
d a g t I:> yael' WO

1:, e W 0 r d

r d

o

vgl.'bl.

g e woo n 1

/f?
i k T e

m e e n p. n o~n per S 0 0 n 1 ~ k
c. i t v a e r Vi 0 ::-d •

"'...•.

~oe ek b.v. vir ~ie e:rste ke r hoar at In o~erasie op mv
sustert,iie uitgevoer is dink ek aan haar geyaarlie toestand en d::..e
hosnitaal en aan die angs van mv o,ers, en verder besonderhede.
VY l .•r~ ~ JC ~)e"Vll va;} '::l~'verla:cge orn t e ",N et no e di t nOll gad..n en va::')
mv 8'e duidelike angs, en oefe. dadelik sargvul~iS introspeksie u~t
oor clie onmiddellik voorafgaan~le eriode. Fk }\:on €i"eenbeelde vaF
stel nie dog wp" '1" •..•~l der besef van die hele sit1).asie en a1 die
ce'30nderhede. La.ter het ek my 'lleer h rhE.;.a'!.delik daarbp l'e:r..;;.~, A.,:
ek a:n di2 ~cva: dink doS met al minder angs, en toe mRr~ e nie
a:;':ee(j bt:"1:-Y. '_cc'lie Lie, r':8...9.::::' 'Jok da.t e~( yae.I~'en b:de ,:1e(,:::.' :;':'~::'l.:~.:r
a'~ die situasie dink. Eint:ik het besonderhede so s die a gs van
m'T ouprE'lJ die haasti['e oorplaatsing' na (Ue hospit al, haar eie p:r!""l,
die 68vaar) ens. !!ie duide2.ik tot be'Wl:essvn ,~ekom nie. (Toe ek dit
opmcrk en di e besond E:ri1ede daarna weer wel < ';,rt tot b e~:rJ.Ssyn 1:0"1,
ontstaan die aYlgs weer\. nie S:Ltu32j_e ~-:.et,_ok 12.ter .TIeer onpr,;r~.,o[j_
1ik geward, m.a.w. dit was asof ek ter:cops dink dat ~n opera ie ~
i emand ui tgevoer w s .. 8 -~ net t n vas indrul<.: dat k p p en of . n:::er
':"8.'(;':.::r in di e si Llasie betrol-:.ke was.

D erg eli k e gevalle " g, a r, s t e r k g e -
r.1 0 e J. s et-ndo eninge i n a a n s 1 u i tin g

lJ eel d 10 S oy) tstaan i s

Y ass tel)
k 0 ne r v 8, r inC'

n i G _r e ~ ~n e

e i eo P
d ' ei €

sove:!ekt e r

die v its 0 n d e r i n g e •
Die 1ee:...c~/Naaro') e:r: mv veral in die c<',elil':"'e Ie e betrap 11 t,



r~} .L
.•••••. L: iTir m~r t8oam:ik gevoels€:ekleur was, en dit kom m,' y or d cUt

die uitf50nderinge is waar geen beelde in verband met gevoelsgekleurde

inhoude voorkom ni8.1)

Saver as die getuienis g80an wat op eie introspeksie b6:~S, E~:d
die volget.dA 801eerr.cn e relH: I 11 n 0 r s a a. k V' ; r a f s oj. 0'", ... ...

, i [:' i s .•. e e n w a 0 r d i g w a n n e e I n g e~
'" -

m 0 e d s a a d 0 e 11 i n g ; Y1/r 3. :r. C!~ il " t ; n e: ~8. r_.I. c.... .;)- ... ...
t n K. ,P. o • 0 n t s t a a n h e t w a a r a :il- 11 d e i.o. I1

m i d C. , v a 1"'1 t n h e , d e r b e e ,
'1 " 1:.•. .t. - ... l;;; -

e c c tS 1 0 f' C' E. C e , + e , i k C:' 8
,., i r. , ib t:. - v - '" v. . ;..

d 0 g d i ~ 1 ; n k m i cl d e 1 s j e u r 'h e e , d ,
C' c t::'J .•..

g e d a g t e s v ervan g war d.

In sulKe fevi::ille: worc, oak feitlik die konkrete beV'iUG~'Yn ve.:c: d~(J

gevc.l is in 'lert'and met c.ink deur mld~ :1 V::l?1 ,;voord.e D.S dink::,,'m1.'ol~.

Eierdie besr.rsking bevestig dus y rder die bela.:og V.'?.Yi !'elrJc~'

1::-e810.e in verband met die K.P.(). ':\,2 In CUi'H:ti.;e fakto!' vir die sterk+

E i n del i k

x

k a n

x .

n 0 g 8oangee,ee WO 0 r d

d a- t n a f s t 0 m p i n g s f a k t 0 r t e e n "f,~ 0 r rl
~(v-

i ~, a s d i e b e e ,
d e \': .6 '.. 3. t' d e u l' i .\e r::: a 'r"' ~., --

~) " , (~ -
vO -:. , 4?~, en 4192.

~ Ik,.u-:r~ j).\I e.." •.•••



e E I S r1 i e k 0 n k r e t e h e e k f. i ~ V a'-'. " ..
f fJ :r: • P. O. g e v a t :r~e t t '~ e d i e b e c e d. s

a a- n d 0 e 1'1 i 'r b v n ... t ..• #1- n }: e t V' e r '"lJ
'"" U "

r" d- e u r ,
1'1 b , 0

... e 'b e VI u 8 ", Y 1'1 V a 1'1 d i e... " "

tee 1'1 WOO ~ c. i g h e i d van die Yc... P. O. v e r _
v a !J g w 0 r d.

Die teenwo()rdiE:.heic1 VE'.1'1beelde sal afstor:~pi1'1g 0,61.. teenverk

nit Ivk oak w~ar_

clit }eFn In cl. e:'oC::'Sf .•<:,.J:: '{\'ecs vc..n die err:osionc~liteit wat dikvyels bY

kunstenaarr: Voo!':;;'om.



HOOFSTUK IX. DIE BELANG VAN WENSTOESTANDE VIR AFSTOMPING.

Die verdwy~ing van die wenstoestande self word nie hier behan-
del nie maar hoe hulle tot die afstomping van In gemoedsaandoening
kan meewerk. 1) Begeertes en wense word hoofsaaklik hier onder
wenstoestande verstaan, maar ook toestande soos verlange, vertroue,
hoop, seker tiepes van verwagting, en selfs hopeloosheid of wanhoop
word daa~in inbegrepe. Hoop b.v. sluit die gedagte in dat wat 'n
mens wenswaarskynlik gaan gebeur; vertroue gaan verder deur die
oortuiging te bevat dat wat In mens wens werklik gaan gebeur; hope-
loosheid gee weer die persoon se opvatting dat daar geen vooruitgang
in die verwesenliking van sy wense sal wees nie. Eintlik is die
gedagtes, wat in hierdie so-ewe genoemde toestande ingesluit is, be-
oordelinge, sodat dit begryplik is dat die toestande gemoedsaandoen-
inge belnvloed, en daarin baie soortgelykheid toon met die manier
waarop beoordeling gemoedsaandoeninge beinvloed. Dit is dan ook

-onnodig om elkeen van hierdie wenstoestande in verband met afstom-
ping apart te behandel. Die vasstelling van hoe wense gemo~dsaan-
doeninge beinvloed, met verwysings hier en daar na die ander wens-
toestande, is voldoende, daar dit die fundamentele maniere kan weer-
gee, waarop wenstoestande in 'n oorsaaklike verband met afstomping
staan.

Ons het eintlik ook waar wilsbesluite plaasvind orals met wens-
toestande te doen. Dit is die geval deels omdat begeertes en wense
oorsaaklike fah~ore, en dus antesedente, vir wilsbesluite is, en

1) Ons aandag is o.a. gerig oR~di~'feit dat begeertes en wense af-
stompingsfaktore kan wees deur~niwersitere Lesings van Prof. R~. R.W,
Wilcocks in die jaar 1920 aan d~e Uniwersiteit van Stell~nbo$C4.



deels omdat selfs na In wilsbesluit geneem is die wenstoestand n~~
~an bestaan, hoewel dit dan gemodifieer is deur die feit dat 'n be-
sluit om die wens te verwerklik plaasgevind het .

'n Wens bevat as essensi~le deel In doelstelling. Die bestaan
van In wens beteken dan dat 'n doel tot die wenser in die verhouding
staan van gewens t e word. Nou is dit vanselfsprekend dat geen
gebeurtenis, daad, ens. 'n gemoedsaandoening kan beinvloed nie as

..dit me in een of ander verhouding stae,n tot die persoon wat die ge-
moedsaandoening kry nie. In sover is by elke wens die algemene ken-
merk van omstandighede wat gemoedsaandoeninge beinvloed teenwoordig,
waarsonder In gemoedsaandoening nie kan ontstaan nie.

In Reds waarom die teenwoordigheid van In wens by 'n K.?O. in-
vloed op die gemoedsaandoening vir die K.~.O. uitoefen hang daarmee
saam dat daar wense is wat as bewussynsprosesse, of toestande, op
die basis van 'n gestemdheid ontstaan.l) As gevolg hiervan kom op
grond van 'n wens nie aIleen die hele appersepsie massa vir 'n K.2.0.
maax ook die disposiesies vir die geassosieerde gemoedsaandoeninge
in 'n goeie toestand van funksionele gereedheid.

'n Wens wat invloed op 'n gemoedsaandoening uitoefen staan in
- -arty gevalle in 'n direkte verband met die K' •...J.O.self.

Dit is b.v. die geval waar iemand wens om-'n seker voorwerp te
besit ,.of om In daad korrek uit te voer, en waar_die gedagte aan die
besit van die voorwerp, of aan die korrekte uitvoering van die daad,genot gee.

In ander gevalle daarenteen het die wens, wat In gemoedsaan-
doening beinvloed, slegs indirek betrekking op die betrokke K.?O.

1) 24: 418,419.
25: 259 ,260 .



liking van die wens geneem is;

Iemand wens b.v. om 'n seker doel te bereik en die verkry van mic
dels tot die doel verskaf sterk blydskap. Die K.?O. is in die ge-
val die verkry van die middels, maar die blydskap is sterk o.a. omdat
die betrokke persoon wens om die doel te bereik. 'n Wens om die mid
dels te verkry ontstaan egter in baie gevalle op grond van die meei'
algemene wens in verband met die doel, en die wens na die middels is
in so'n geval van direkte belang vir die sterkte van die betrokke ge-moedsae,ndoening. .

Die p.p. A. (V. 2.9. Skyf D) reageer korrek dog sy vinger glip
af van die reaksie-sleutel sodat die skyf tog verbyspring. Hy besko
sy reaksie as korrek en die verbyspring van die skyf as 'n onvoorsien
ongeluk. 'n Sterk wens ontstaan toe dat die p.l. sy re~ksie ook as
korrek sou beoordeel, maar die wens word nie vervul nie. Hoewel aie
p .p. daarna nog oortuig bly dat sy reaksie korrek was, het tog teleur
stelling met die reaksie volgens die p.p. se uitdruklike mededeling
ontstaan. Die ontstaan van die gemoedsaandoening was seker deels
weens die nie-vervulling van die wens van die p.p. in verband met p.l
se beoordeling. Die wens was dus in die geval nie gerig op die taak
en reaksie, d.i. die K.P.O, self nie, maar het indirek daarop betrek-
king gehad, en het die gemoedsaandoening in verband met die K.?O. beinvloed.

Dit is wenslik om vooraf drie tiepes van gevalle waarin gemoeds-
aandoening ontstaan te onderskei, nl. (1) waar 'n wens bestaan dog 'n

. -besluit tot die verwerkliking daarvan nog nie geneem is nie;
(2) waar 'n besluit tot verwerk
(3) waar 'n besluit geneem word

in die vorm van die oorname van 'n taak, en waar dan wense op die uit.
voering van die taak gerig word.

Die besluit kan in die twede tiepe van geval geneem word by ver-
skillende intensiteite van die wens. Die feit dat 'n wilsbesluit vi]
die verwerkliking van die wens plaasgevind het is 'n faktor wat In be.
langrike invloed uitoefen op die gemoedsaandoening wat volg. Die in-

-tensiteit van die wilsbesluit hang egter in Inho~ mate af van die in-
- -tensiteit van die wens sodat laasgenoemde dan indirek van belang is

vir die gemoedsaandoening. Tegelykertyd oefen die wens ook direk In
sterk invloed uit op die betrokke gemoedsaandoening.

Die faktor wat in elkeen van die genoemde drie tiepes van gevalle



in aanmerking kom, nl. die wens, word hier behandel, terwyl die ~n-

der faktor, wat baiemaal in 'n noue verband met die wens staan en

ook belangrik vir afstomping is, nl. die wilsbesluit, in die volgen-

de hoofstuk behandel word.

DIE ONTSTAANVANRELATIEFSTERKGEMOEDSAANDOENINGEWEENSDIE TEEN-

WO_1RDIGHEIDVANI N WENS,OF WENSE,IN vlliBANDMElTDIE K..2.0. Ie.

Die teenwoordigheid van 'n sterk wens, of wense, is In glinstige fak-

tor vir die ontstaan van sterk gemoedsae,ndoeninge.

Iemand, wat b.v. van 'n bepaalde studievak hou en wens om alles
daarvan te weet, geniet die studie daarvan 0 .a. vir die redes be-
sonder baie. Die wens affekteer sy gemoedsaandoening wae,r die
wens geleidelik vervul word-selfs waar die volkome vervulling nie
binne bereik is nie.

Die p.p. I (V. 3.4. Skyf A) wens voorafbaie sterk om korrek
te reageer en 'n baie sterk tevredenheid ontstaan toe hY suksesvol
was. Die gemoedsae,ndoening was baie sterker as vantevore (nl. voor
'n paa,r foutiewe reaksies) toe hy probeer het om korrek te reageer,
~og sonder so'n sterk en duidelik bewuste wens.

Die gemoedsaandoening wat ontstaan is des te sterker hoe eerlik-
twee

er en intensiewer die wens is. Die sterkte van die"bewussynsin-

houde staan dus in 'n direkte verhouding tot mekaar. (Ons bedoel

egter hierdeur natuurlik glad nie om die bestaan van 'n matematiese

proporsionaliteit te beweer nie) .

Die wens om korrek te reageer issterker by die ppe. by skyf D.
as by skywe A. of B., en die tevredenheid by die korrekte reaksie
is in die e~genoernde gevalle ook sterker.

Dit is dan verstaanbaar dat wanneer 'n wens by herhalinge van
-die K.?O. sterker word die gemoedsaando,ening baiemaal sterker ont-

staan (vgl. egter bl. .2S.z ~.v.) •

Die wens van die p .p. om elke keer korrek te reageer versterk
waar_by skyf A. aan die p.p.e. vertel word dat by elke herhaling
die elektriese stroom versterk word. Sy voldoening en verligting,
wanneer hy korrek reageer, groei ook.

Gemoedsaandoeninge ontstaa,n egter nie aIleen sterk weens die



vooruitsig op vervulling, of die geleidelike vervulling, of die ve~-
vulling van 'n wens nie, maar ook weens storinge by, of belemmeringe
van, die vervulling van In wens, of weens die nie-vervulling of mi~-
lukking van 'n wens. (Die gemoedsaandoeninge wat in die eersgenoem-
de tiepe van geval ontstaan is aangename gemoedsaandoeninge en in die
laasgenoemde tiepe onaangename gemoedsaandoeninge.) Di e ni e-vervul-

-ling van I n wens kan ook aa,ngesien word as In storing in die vervullj
daarvan.

Die p.P. 1 (V. 2. 11 , 15. Skyf E .) is vooraf gretig om korrek te.
reageer en wens.dit baie sterk. Hy reageer egter verkeerd en sy te-
leurstelling is sterk en Pynlik. Die teleurstelling was later nog
sterker na 'n paar foute toe sy wens sterker was as die vorige keer,
wat na 'n paar korrekte reaksies gekom het.

Gewoonlik ontstaan die gemoedsaandoening vir 'n K.?O. sterk weer
'n voorafgaande of gelyktydige wens in verband met die K~?O. in die
gevalle waar 'n wens die gemoedsaandoening beinvloed. Daar is egter

-sulke gevalle waar die gemoedsaandoening versterk weens 'n wens wat
eers by die nadink oor die K.2.0. ontstaan. Dit is b.v. die geval.
iemand se teleurstelling met .'n-fout wat hy ~egaan het versterk word
deur sterk wense dat hy tog maar reg gereageer het.

Daar is verskillende faktore, afgesien van die wens self maar wat
-

daardeur teenwoordig is, wat meewerk om 'n gemoedsaandoening sterk
te laat ontstaan waar In wens in verband- met die K .:).0. bestaan.
Die K.~.O. kom b.v. dan gewoonlik goed tot aandag wanneer die apper-
sepsie.-massa vir die K .-").0. deur die .wens in 'n goeie toestand van
gereedheid vir prikkeling gebring is; en die goed tot aandag kom
van die K ..").0. is gunstig vir die betrokke gemoedsaandoening (bl.'/'i )



Die p.p. 1 (V. 3.12. Skyf B.) het vooraf baie sterk gewens om
reg t~ereageer en toe is sy aandag intensiewer op die skyf gerig.

Verder kom in aanmerking b,y 'n wens wat nog nie vervul word nie~
dat dit baiemaal in verband met die toekoms van 'n K.?O. staan
(vgl . bl ./S g,4..Y. ) • Die wens is dan gunstig vir die ontstaan van
verbeeldingsinhoude, wat op hulle beurt ook die sterkte van die ge-
moedsaandoening vir die K.2.0. beinvloed (bL /53 e.~.) •

'n Wens lei ook, deurdat dit In doelstelling bevat, baiemaal tot
'n energieke wilsbesluit, soos b.v. om iets te doen of 'n gewenste
voorwerp te kry, en tot sterk inspanning om die besluite uit te voeI
Dit is egter twee faktore wat gunstig is vir gemoedsaandoeninge (SiE
Boofst .X ). Die spanning waarin iemand verkeer word ook baiemaal
deur sy wense verhoog (sie bl.:l8o~.).

Die p.p. D .(V. 3.16. Skyf D.) wens sterk na herhaalde misluk-
king~om tog die ~eer reg te reageer. Hy neem hom absoluut voor,
soos hy ~, om reg te wees en span hom in om reg te reageer. Die
spanning het b,y elke fout gegroei naarmate sy wens versterk het.
Die p .p. reageer korrek en baie sterk tevredenheid het ontstaan so-
gat die p.p., volgens sy protokol, "knik van voldoening" . Die vol-
doening was net so sterk soos hy nog ooit tevore het. (Dit.moet ir
aanmerking geneem word dat dit die 16e geval met die skyf.was en diE
4e herhaling gedurende die betrokk~ eksperimentele periode.)

Ons erken natuurlik geredelik dat ook ander fah~ore as die wens,
wils~esluit, en inspanning in hierdie geval invloed uitgeoefen het,'
soos b.v. die kontras met die vorige foutiewe reaksies en die betro}
ke onaangename gemoedsaandoeninge.

'n Mens stel verder ook persoonlike belang in 'n K.2.0. in ver-
band waarmee by wense het, en beide die personnlike aandeel in die
K ..?O ., en di e belangstelling daarin, is gunstig vir gemoedsaandoen-
inge" (bl. ~o ).

Die p.p. 0 (V. 3.6. Skyf D) hou van die eksperimente, hulle is
vir hom, veral ~an die begin, interessant. By begin die eksperimer
met selfvertroue en tog belangstelling, want hy voel dat hy weens S;)
pae,r regte reaksies 'n reputasie het om te handhaaf. By verlang OIJ
korrek te reageer. Sterk teleurstelling en spyt ontstaan by misllli
king waar hy bewus word dat dit ~ fout was, en dat ~ so graag wou
reg gehandel het.



Die bestaan~an 'n wens in verband met die K.~.O. gee ook aan-
leiding tot allerhande dinkal~tiwiteit, 0 .a. oorweging hoe om die
wens te vervul, 0 b.v. onwillekeurige, dikwels ongeformuleerde, be-
oordeling oor vraagstukke soos of die doel nader kom, of dit werklH
'n wenslike doel is, in hoever laasgenoemde bereikbaar is, en in
hoever die wens al vervul is, ens.
OMSTANDI GHEDE WAARONDER 'N GEMOEDSAANDOENING STERK KAN ONTSTAAN

WEENS DIE TEENWOORDIGHEID VAN I N ViENS, OF WENSE, IN "iJERRtiliD :MET 1N

K .•-:J.O • Dit is reeds aangetoon (bl..2It-1~"'-) dat die teenwoordigheid
van 'n wens voor die uiteindelike vervulling aangename gemoedsaan-
doeninge gunstig kan beinvloed. Die ontstaan van In wens kan ook
soms In gunstige fah~or wees vir die versterking van 'n bestaande
onaangename gemoedsaandoening.

Iemand verafsku b.v. In seker taak en die wens ontstaan om daar.
van verlos te raak; dan is hierdie wens In faktor wat in die rigtir
van die versterking van die afsku werk waDlleer die persoon nie van
die task ontslaan rask nie.

Eintlik is die laasgenoemde tiepe van geval ook In geval van diE
l.nvloed van die storing van In wens waarop later teruggekom word
(bl . ~1 ) .

Afgesien van die versterkende invloed van die teenwoordigheid
van In wens self in verband met In K.~.O. op die verbonde aangename
gemoedsaa,ndoening, is daar die gUnstige l.nvloed van die vervulling
van In wens op In gemoedsaandoening. Die vervulling of bevredigine
van 'n wens laat In aangename gemoedsaandoening in verband met In
K ._).0. sterk ontstaan.

sterk tevredenheid ontstaan b.v. waar iemand wens dat 'n seker
aangename toestand moet voortduur en waa.r dit gebeur.

Die toestand is baie gunstig vir die aangename gemoedsaandoeni~
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om sterk te ontstaan by die vervulling van In wens waar qaar tegely-
kertyd met die wensvervulling die bewussyn is dat, as di e wens nie

;_.: .

vervul was me, iets onaangenaams sou gebeur het, of waar daar voor
die wensvervulling die bewussyn was van moontlike onaangenaamheid ir
die geval van die nie-vervulling van die wens (bl. :l6tg ).

Die p .p. B wou graag korrek reageer omdat hy dit as nie net te-
leurstellend dog ook skandelik beskou het om elke keer verkeerd te
wees. Sterker blydskap het ontstaan wanneer hy dan korrek gereageE
het en sy wens dus vervul was, en daardeur geen rede vir teleurstel-
ling of skaamte teenwoordig was nie, as in ander gevalle waar geen
wens voor die reaksie ontstaan het nie.

Die bewussyn van iets onaangenaams by nie-vervulling van die wer
wat die aangename gemoedsaandoening in verband met die K.?O. by ve]
vulling versterk, kom nog meer as in die vorige geval op die voor-

grond wanneer iemand definitief wens om iets onaangenaams in verbanc
met die K.?O. te ver~. Vervulling van soln wens gaan deurgae,us
gepaard met In sterk gemoedsaandoening.

Die p .p.-F. (V. 2. I. Skyf D.) wens om bevry te wees van die on-
aangename taa,"k:om die p.l. te st,raf. Hy span hom in om reg te rea,"
geer. Sterk voldoening ontstaan by die korrekte reaksie waarby
die bewu~syn teenwoordig was dat sy wens om die p.l. me te straf n"vervul is. -

Daar is egter gevalle waar iemand InK.?O. wens wat blykbaar
-vir hom onaangenaam is dog wat by weet vir hom goed is. Die vervuJ

ling van die wens verhoog nou nie noodwendig die bestaande.gemoeds-
-aandoening nie (d.i. die onaangename gemoedsaandoening wat vantevorE
in aansluiting aan die K.2.0. ontstaan het waar die wens nog nie teE
woordig was me) , maar verhoog weI die aangename element wat teen-
woordig is by die gedagte aan die verwerkliking van die wens, wat
later ontstaan het .

In Regter vind b.v. sy plig om iemand tot die dood te veroordeeJ



baie onaangenaam. Hy word egter bewus dat dit sy plig is en 'n -
sterk wens ontstaan om sy plig te doen ten koste van alles. Daar
is In seker aangenaamheid teenwoordig in verband met die wens. _ H;}
voer sy plig uit deur die doodsvonnis uit te spreek en gepaard met
die teensin wat teenwoordig is, ontstaan ook In betreklike sterk
selftevredenheid dat by tog sy plig volvoer het.
Dus: die vervulling van 'n wens, wat 'n mens nog wens, sorg ceterj
paribus vir die sterker ontstaan van 'n aangename gemoedsaan~oeni~
in verband met die K ..2.0. as ontstaan het toe, of sou ontstaan het
as)daar geen wens was nie. Die bewering is geldig vir gevalle waE
die K.2.0. self 'n wensvervulling is , sowel as vir die gevalle waaJ.
die wensvervulling slegs in verband met die K ._).0. staan.

Onaangename gemoedsaandoeninge soos ergenis, ontevredenheid oj
verdriet word baiemaa,l veroorsaak of versterk deur storinge van 'r

wensvervulling in verband met InK ..?O. , d.w.s. of deur storinge
in verband met die proses waardeur die wensvervulling nages:treef
word, of deur uiteindelike nie-vervulling van die wens. Die sto-
ring van die poging tot die vervulling van 'n wens is self baiemaaJ
die K.7.0. vir 'n gemoedsaandoening soos teleurstelling of ergepis
om te ontstaan. Die gemoedsaandoening versterk dan in baie geyalJ
wE!.ardie wens ewe st erk aanhou ontstaan en die storing elke keer
plaasvind. Herhaling van dieselfde soort storing is nl. 'n oor-
saak vir die sterker ontstaan van die onaangename gemoedsaand6enine
wat vantevore in verband met die storing ontstaan het , solank die
persoon sy wens wat gestoor word bly koester en nastrewe.

remand, wat graag iets aan sy vriende wil vertel, word al mee]
vererg hoe meer hulle hom verhinder deur allerhande aanmerkings.
Die ergenis ontstaan egter elke keer sterker net solank hy hulle
qie saak graag wil vertel - tensy komplikasies intree, soos b.v.
veroordeling van hulle gedrag en opmerkings wanneer erge~is nog
kan ontstaan hoewel hy nie meer wens om die mededeling te maak nie,

Sy ergernis verswak, as die ander omstandighede dieselfde bly



v:c;nnce:-' BV wens );"r: iets aan :1ulle mee te d e1 verdwyn.

'n Onaan€ename be::11oecls8.ancloening in verband met In K.D.n. wr) .••••,'

baiem>~_a~versterk wanneer die persoon C' duri€~ teverl::"eefs i"!ens ccG..t

di e K~p.n. sou kan verv,'"o er wa rd of dat Lv eli e ona&ngenarr;e in ver-

Die vrees V2~n iel'::cmd Vlat in f;wvaar is versterk b.Y. b.oe le. :..n-
diger hy wens dat hv uit ~ie gevaarlikc ~o8iesie kon ~o~, of dat
die poeieBie S8U op~o~ om gevaa1'lik te weese

vp.rstArk wanneer di.e voortdurendc herhc..lint;: van die betrokke K:c.(,.

00tS met In akciewe oegeerte dat die K.F.D. nie moet herha21 ~ord

nie, sodat die l'e~~eerte nie vervu:;' wo:co nie ..

IY1 Ande1' so ort cel yke geval is v;aar i ernaDd na I!i nuwe K. D. (I.

verlarg dog elke ke~r die aue weer kry. In Sterk gevoedEaand~enin.

onts~~an baiemaa1 s~os b.v. teensin of verveling met cie K.P.G.,
wannrer di~ wens nie vervul word nie. In Gemoedsa.~nc1o ,ninE, soot"

teleurstellinp of teensin, ontsta~n daarenteen in baie ~evalle nie,

waar In derpelikA wens In ~pr~~lin~ van wat 0..1 baie plaasgevind

het nie voo~afgegaan het nie.

Di8 D.D. C. verlan~ soms in reeks 1:1, n~ In pau1' herhalirgF
van In g1'al), no.. In onbekenc1.8 een. Die tpleu1'stelling in verbanc
~et die ou grap ontstaan sterkel' as andel's in Dartv geval:e waar
die au grap tensD~rte vem soln wens herhaa::' word. G~o~j ende tee:-:-
sin en verveling het ontstaan in gevalle waar die p.p. soln wene
herhaalde:ik tevergeefs gekoester het. In ander £6va:le, soms na
soln y;er;s I a3.nt,ll kere ni~ vervul VIas (lie, luister die p.D. :1':'8.
die Eran met bErusting, soos hy s! d.w.s. ~nder beoor~e1ing cor
cUe herhaling, sond.el' "!'".ense, soos 'b.v. orr van die gran ontslaan te
raak, en Rcn'Jer [emo edsaandoeni nge, so 0 s b. v. verve li ng, ergp.rni 8
oft e1eu:r s t e11in g •
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'1'1 Ander S 00 rt geva,:, waal' In 0 18,cmgp-name gema eds&E:.ndo eni 1'1.-=-sor.:~

versterk word deur d'e nie- vervu:'ling van '1'1 "'ef!!", i", wa.ar iernanc: VL

een of ander rede verp:ig is O~ sy aan~ag Oy '1'1 in~oud te vest~g,

fOOS b.Y. Y' ens '1'1 taak v,at h~r moet uitvoer, terwvl hV graag ietB

Die p.p. G. besef dat hy hnm mOAt inspan om reg te reageer ~ant
(lit sal teen hom tel as hv verkeerd. re2.geer, ineover hy inge,.terr:. 1...,t
am a8:t1 die ekf:':Jeri:TIEnte deel te neel':,. Hy v:ens eEter dat hy onts:'b,&:
v'as van die eksperix:lente en ::net sy eie ',;'erk kon aangaclD. Dip teen_
sin teen die eksnerimeDte verstcrk hoe langcr die eksycrimente:'e
peri ode d ul', wa~neer BV wens om sv werk te gaun d~en a1 st r~8r ':01' •

Ons wil in hierdie verband kort:ikp sterring se kritiek van

I.e:b.llHlnnse opvatting bespreek in saKe die vraag hoe dit is dat die

sedelike mens dit al moeiliker vind om onsedelike dade te doen, ~odat

die sedelike gerr_oe(~s and8eninge claar by herha:inge eArder- verst'e .•..}: af,

verEwal: •.l) St8rring o:een dat die verklaring deur diellGes~tz del'

C)'. ddt l'tJnf'ntl;ehrlichkeit des Angcv:ohnten'" J nie vol '.oen om a (~le ~J van

'1'1 valse uitgangspunt uitgaan, 1'11. dat a1:e gemoectstoestar.de met-

tCI'tyd Ln intensiteit .. :; )v ermlnC! er. I NJU 18 dit waar dat onder af-
stompiYlE, Ili e verstaan wore1. dst elke e.:emo pcsa"mdo ening re.oet -vennvak

ni e. Dit neeIr. ei2t(~r :"ie die ver:!}ligting weg Ol7l die gevc:;.lle y!a.ar 'n

ga oed2aandoening nie verGuek rie te ondarsoek met die oeg daarop om

\,lit te vind of dr.ell' nie '1'1 ver.r~la~.ing is ;-:at {;eld -vir die geyal:e var,

af"to~~inG en n1e- afstomping ~ie. st6rring het dit wel:ig ingesier.

en daarom sv iJesprekin~: van die punt 011(ler belu:1J1de:.ing voortgesit je'A~
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daa~op te wys dat daar slegs v~n afptomp'nG sprake is waar di. in-
tp:lektuele gronds:ag (be~ussyn van die K.P.O. in ons tenninologie)
~~lvksoortiq is in die ve skillende herhalings gev~lle. Die sede-
like waardeskatting, meen hv, het egter elke keer betrekking op ander
dade sodat ons in die tiepe van gev&l onder behande:ing nie werk:ik

rt:etIn reeks herha.li..,-'1ftAv_an'n ir~~ te G.oenhet v,marby die sedelik
. "F:err.oedsaandoeningvi' cEe inhoud eerder versterk as verswak nle.-J

:.=.a.\i. hierdie geve.l kom. glad nie in vert.and r.letafstomping in
2.8.nmerkingni e. Notl kan onc aanneem cat daar 6e~~n spral:e vm-l

afstor.:ying~.-an'n bepa,c:.:!..ege:noeclsaandoening ~.-eany;e s nie vaal' die

00 sas.klike antesedente vir die gen:c.)edaa.ncloeningein die auarte
geva:le totaal verskillende handelinge is. In Verklaring moet Gte:
dan nog gegee word van die geval (wat St~rring blvkbaar eel'S oor die
hoof gesien het 1) en later slegs terloops sonder verklaring genoem
het 2) en vermoed elik tog :_8 In afstompingsgeval sou erken) waar In
sedelike m ns herhaalclelik d:"'eselfde,of (~ie~elfde eoort, onsedeliL
daad do n, wat elke keer meer w ceging, sP..'t, of ekaamte. ens.
verVie}:. Insover die K.p.O. herhaal word sou 'n mens werklik af-
stompi~g kan verwag. Dit vind egter in di~ gevalle nie plaas nie
deels omdat die sedelike mens sterk ~cns om eti B goed te le~e.
Storinge van hierdie wens, d.w.s. nie-vervull'ngs in hierdie geva1,

kay; herhaaldelik veroorsaak word, soos b.v. ~eens swa_~eid van die
betrokke persoon. of weens oie sterkte van die versoekings ~aa~in

1 ) ~9 -107•.,..: J.
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die persoon kom,
,

vercl1-ingv!ord.
of om c.:.tdie wens yir 'n 0 mb:U: na die a .terg
Onaang~na~e gemoedsaandoeninge kan gevolglik

.J..';

.,..) .. '-

herhaaldelik sterk ontstaan. Sedelik g moedsaandoenin ~ kan dUB
in die tiepe van geval onder behano.eling elke keel' ste kontst an
anneel' di e ens-vervu:'li g ver-hinder we rd, so l£mk ai e wens om eti e..:

goed te lewe aarillousterk ontstaan. Tegelykertyd m et rek ninb
gehou Viord :met ander fakto e wat in die tiepe van geval onder

behandeling ""unstig is yir die herilaa::C:elikeontstaan van 'n sterk
sedelike gemoedsaanncening. Die bedoeld fa tor is nl.: die voort-
durende beoordeling v::'ndie "betro:ke daad, of dade, deur die sede:'i'~
persoon self, ~ie se beoordeling$standpunt later dieselfde is as
eel'S insover hy 'n sedelike perroon blY.f ( Dofst.Vllnen die besluit
am nie weer oDsedelik te handel nie wat waarskynlik elke keel' geneem
word, en dan nie uitgevoer word nie.

tn Voortdurende sterk wens in verband met 'n seker belang is
gunsti.g vir 'n sterk gevoelslewe in die verband by die betrokke per-
svon. Die gemoedsaandoeninge is dan aangenaam by die vervu::'ing,
of nastrewe van die vervulling, van die wens; en hulle is onaar.-
genaam by die voortdurcnde at ri tles' , of nie vervulling, van die wens.

IE!mand, wat b.v. baie belang in politiek stel en geduri.' ste k
wens dat die regering tot voordeel van die land sal regeer en 0 . die
kussings sal bly, kry maklik sterk gemoedsaandoeninge in verbald met
enigiets wat die algemene politiek, of die regering se dade, betref.

storinge van 'n wens kan in seker gevalle op 'n indirekte manieT
selfs help om 'n aangenome gemoedsaandoening te versterk, nl. waa'
c:iP:tc~~.Lnke nie die wensverv lling verhinder nie d g net lei t t
:r.eer:..:,spanningom :'a.ascenoe:'Ddete b~reik (vgl. bl.:<.-71).



~aar is In oorBPak tcpnwoordig wat in die rigting werk dat die &an-
ge c.;l.l'l1P. gem edsaando eni-ng sterk nt staan vmrmeer hindcrn' sse irJver-

•band met die vervulling van In wens oorwin word en wanneer ensver-
",rullingdus nie pl'aasvind sond.er inspanning nie. (vgl. bl •..<60).

AFS'l'OMPING WSF:NS DIF. V"FiRSWAKY.TN G OF VHR"T)W~NING VAN W~NSH~. Dit

is verstaanbaar dat, waar die teenwoordigheid, sander belemm~ring,
f die vervulling van In wens en die bel mmering of nie-vervulling

van In wens, sterk aangename en onaangename gemoedsaanc1oeninge re-
spektiewelik kan laat ontstaan, d i e t 0 e s t a n d g u n -
s t i g i s v i r a f s t- o m t) i n f-- w a n n e e r I n
w e n s v e r s w a k 0 f n i e w e e r 0 n t s t a a n
n i e . Dit is waar van a1twee tie1;)esvan gevalle (bl.~o ), nl.
we-ar die Viens net betrekk~g het op In K.P.O., en we.ar In hele K.P.Q.

eers die vervulling van die wens was, dog later p:aasvind sonder
voorafgaande wens.

Angstige vrees ontstaan b.v. bv skyf C wannecr die ppe. graag
die straf wil venny; skaamte en s vt ntstaan bv In verkeerde e-
aksie by skyf D. wanneer hulle wens om korr k te reageer; en tp-
leurstelling of blvdskap ontstaan by In verkeprde of korrektp reaksi
by skyf E wanneer dOe ppe. graag ko rek wil reageer. Die gemo ds-
aandoeninge at mp in verband met die k rrekte of verkeerde reaksie.
af naarm~te di~ wense verswaK.

In Student se te3.:::.urstell.ngmet sl~gte merke stomp af waa die
begeerte om goeie werk te lewer verswak, ineover die intensiteit
van die teleurstelling afhanklik .s van die sterkte van die wens.

Wense ontstaan o.a.. in verband met iets wat vir iemand ongewool.
of onbekend, en dus nu t,is. Dit blvk dan dat waar wens vir dit
rede ontstaan het hulle In tendens het am te verdwyn naarmate die
K.P.O. bekend word 0' iets word waaraan die persoon gewoon is.



Soortgelyke geval is waar 'n wens in verband met die uitvoering

van In taak verdwvn wanneer 'n wens ingeoefen raak. Die toestaDele
is in Bulke geva::'legunstig vir die afstorcping van die gemoedsaa l-

dcen'nge vir die K.P.O.

Daar is 'n sterk begeerte bv die ppe. in reeks V aan die begin
van pro ewe met 'n nuwe skyf am korrek te reageer en die blydskap
is sterk by sukses. Die begeerte verdwvn en d' e blydskau stomp
af naarmate die upe. ingeo~fen raak.

Die wens (as aktuele be;ussynsverskvnsel) am iets goed te do n

het 'n tendens am te verdvyn naarmate die betrokke nC"'soon hee:.tAmal

s"'ker word dat h.? die vervulling van die wens sal bereik.

Sterk bevrediging ont2taan soms as gevolg van 'n korrekte uit-

voerIng, waar 'n taak wat eintlik makl"k is vir die bAtrokke perso~.

as moeilik voorkom en hy dan wens om dit korrek uit te vaer. Daa:r

is ect,:;r'n tendens vir so'n wens om te verdwvn sodra die betrokke
pe soon insien dat sy taak maklik i~.

is teenwoordig waar die ~ens verdwyn.
'n Oorsaak vir afstomring

Die gemoeds~andQening in
aansluiting aan die suksesvolle uitvoering van 'n da~d stomp af

naarmate I n wens in verbancl met die daad deur selfvertroue en seker-

heid van 8ukses vervang word, insover die gemoedsaandoening afhankl~
is van oie wens.(vgl. bl./~ ).

Die p.p. D. (V. 4. 7. Skyf D.) kry a1 meer selfvertroue en cis
wenf'e, Bowel 8.S die bes1uite en oordele, verdwyn. Die proses Yir..d.
meer mganies plaas en die bevrediging met die korrekte reaksie
stomp af.

'n Be[eerte of wens wat op 'n aad betrekking het kan soms vir

sterk gemoedsaandoeninge, en 'n vinn~ge afstomping van laasgenoa de,
sorgo Di betr kke proses word nl. gou ingeoefen, ~odat daar 'n



tendens is vir die v;ens om te verdwyn en die gemoedsaandoening om af

te stomp, waar 'n persoon sterk wens om 'n daad goed te doen en waa

dit lei tot energieke besluite en sterk inspanning. 'n Sterk emo c

aandoening ontstaan by suboes op grand van die laasgenoemde faktore,

maar die peraoon word ook gouer aangeleer as die geval sou gewees

let waar die wens minder s~urk was. Dus is daar in so'n geval '

tendens vir die gemoec.sae.ndoeninge om sterker te ontstaan waar '1

sterk iene gerig ~ord op di aanleer van In aad maar oak 'n ter.d ~s

vir hulle om vir mind.er herhalings sterk te ontstaan, as wann er I

swa1ker wens in verband met die 2.2,nleer bestaan het.

Die toestand is ook gunstig vir a:ff'toffiping wanneer iemand iets

wens in verband met 'n K.p.n. en die wens herhaaldelik vervul wor~

s dat die wens dan verdwyn omdat die persoon vooraf weet dat dit sal

vervul word.

Die wens om 'n voorwerp te besit verdwyn sodra die bet okke ~er-

soon dit kry daar wense net betrekking het op voorwerpe of gebeu _

tenif:'se, en ., wa a.s nie-verwerklik ' :In[:esien word. Die gedagte

aan die besit van die voor~er ,ens., at sterk blydska verwek h

to dOe v,rens nag nie vervul waf2 nie 'l1aa.r "Nerklik, d.w.s. ':1, die be-

w~ssyn, t -nwo~rdig was, wek Die ~e r so'n sterk blydskap wanneer die

wens vervul is nie. Dit is die gevG insover as v ens d'e besi

geen wens om dit te oesit n:eer met die ged.8..gt..:. c;..an die V;)arwer-p ge-

p ar gaan n" e. en insover die ens oorspro.klik verantwoordelik as

vir die betr kke aemoedsaandl)en' ng. Die gedi-..:.gte aan die besit van

die iT oY'",,,erpk:m nogtaf)S sterk gen t a.':tD die betrokke persoo! verskai



wan .C'31' 11"' l1Jm i1eri.' e1' hoe hv ve la.ng het a ie voorwerp, }:oe e':'

geen aktuele wens dan weer teenwoordig is nie. nit is W'311"~ deels

weens so' n afstomping van 'n aangename gemoedsaancloening in verba. d

.et die gedagte aan In voorwerp of toestand sodra die wenee in verCfMjl

do. rmee bevredig is, dat dit spreekwoordelik is dat 'n .aens nooit
~

tev~ met wat hy gekry het nie maar altvd iets anders wil he, altvd

nuwe dinge begeer. Die aangename gemcedsaandoeY'linge stomp eLter roie

0.1tyd af wao.r die wens vervu: is nie omdat ander f aktore, ','rat g

is vir ano-ename gemoedsaanc1oeninge, soos b.v. ie waardeo rdeel oor

d e K.p.n., SO.3 109 dan tot bewussyn kom. Die wen is net In b'_

1angri:{e deeloorsaak vir die gemoedsaanrl. Jening om te ontstaan oro.t.L::...

verval.

Daar is egter' probleem wat o' tstaan in verband met die dik_

viels ver:ninderde genot in verbanO. met die yervulling van 'n wens. 'J

Persoon bege.r b.v. 'n voorwerp, lewe hom in in die idee van die s"-

tuasie waari~ sy begeerte verV'J.l is, en sterk vreugde antstaan. 2.'~a

die doel egter tn tydlank regtig verwerklik is, wek die kennis dat di

doel verwerklik is dib~els nie meer so sterk blvdskap nie.

ontstaan die gemoedsa,mdoening weer sterk as die betrol-cke persoon

weer in die oorspronklike situasie geplaas word, b.v. deurdat die

voor:ierp aan hom ntneem word, sod::-.t d.ie wens weer sterk teenYi or.jici,

is met In inlewe in die doel as verwerklik. Die urobleem is no~:
hoe ko:'ll d.it dat 'n bloot voorgestelde si tllasie st erker gemoedsaan_

doeninge kan venvek as die verwerklikte situasie? Di e fei t dat din'-

aktiwiteit en inspanning om die 0.oel te verwesenlik in d.ie eErs-~_



n emde situa,sie teenwoordig is, dog nie in die laasgenoemde nie, .r()'

vir die verklaring van die probleem in aanmerking. VerdeI' is ok

va I' dat die gedagte aan 'n begeerde v orwerpdi:k'lvels meer op cHe

voorgro~d van die aandag tree as die gedagte an 'n besitting.

~egelvkertyd werk egter welli~ oak mee die ~eit dat die onverwerklik_

te wens teenwo~)riiG is in die gevalle waar die ge oedsa3.ndc)en~ng

sterk of1tstaa,n. 'n Moon like hipotese is n1. dat die teenwoor i
o
-

heid van die "lktuele onve yulde begeerte op grond van kontra.s die

gemoedsaandoening in verband met die gedagte aan die voerwe p ve1'_

aarmee stem ooreen dat iemand se blydskap met sy besittine.-
sterk.

kan versterk r;ord deurdat hy 10m die toestand vOor die ve:- 'erklL:' n£;,

van sy ,ens lew ndi6 voorstel. Ona wil hier egter nie verdeI' ou

di e v:r'aag n,,1 di e invloed van kont as ing~1,an nie. Rekening moet i.

verband met die ver1klaring v . eli e so-ewe behandeld versk.vnBel

geh~u word met die feit dat 'n ~ens 'n seker onaangenaamleid erv ar

1. erband met wat hv besit, terwjTl so 'n onaangenaamh id afwesig is

by die blote voorstelling van 'n verwerkliking van die wens om iets

te besit. (Hierro e kan vergel'V'k ',or' die herinneringsoptimismus

va.n Pet ers,. 1.9. dat aanGenQl1A inhoude meer gereclelik as ona8.nr.re:lame

inhoude berinner vrord)l)

Some '!lord In "'}:tie~'!e uens wat, hc::'haaldelLk vervul is vervang

deur 'n s,:vnbure wens, (vgl. bl.263 ) of deur 'n a.ktie'Ne vervia,gtini-::'

van die vervul:ing vaD die vorige aktiewe Wens. Die toestand. is

dan g~nstig vir die a~~gename gemoedsaandoening in verband MP.t d'p

betrl"lkke K p,O. ::lmaf te st amu.

-:)~.,,-..,-o-c;-------------'-------------
J..• -<: o.



Iema~d, w t goed kRn hardl n~ ~ng vir die p~rst~ kepr ~an 'h
nt<3,'rp1!l (l eelne"T", 'vons bai e sterk en duide::'i.k om '1'1 b kende hard::.()-
per te klan, en baie sterk triomf ontstaan by suks s. Die :::ktie
wens verswak egter naarma e die pereoo. ~eer aa1'1 ulk wedrenne
teen di~ bekende hFirdlolJer gewoon raak. Hv h ,t selfslater 0'1) gron(,
'\Y'lJ,.rJ my vorige suksesse '1'1 verwagting dat hv orwj,~'maar sal wees.
DOe blydskap wat dan by sukses ontstaan is baie swakker as dit die
eerste keer was toe hy suksesvol was.

'1'1 Oorsaak vir 'n wens se verdwyn"ng,(jen oak vir afstomping van

d1 e gemoedsaa doening] is tee1'1'{oordi t;; wanneer '1'1mens i e meer kC'11S

vi r :11e vervul::.ing van di e wens 61en t~: e. wense, in die sin wat 0 E

dit hier g bruUe, sl1.lit egter in '1'1 dDelstelli. g wat bereikbaar i. o.

as bereikb80ar gedink word. No wens' ...•en s in party evail e sel fs
on

iets wat ".v aan die een kant as bereikbaar erken, dog die fei dat

y dit wens beteken dat d80ar tog '1'1 geheime geda~te aa1'1 '1'1moontl~kp

vervulling is, of minstens aan '1'1 as werklik v orgestelde vervul::'ing,

wat d1e perso on net nie teenoor ander, en soms nie eers teeno or

homself, wi: erken n1e. ,
1'1 A f s t 0 m p i 1'1g s f a k t 0 r

s t e e 1'1w 0 0 l' d i e; VI a a r w e n s i n v e r
b a n d m e .L , n K. P. O. v ~ r d i e b e t l' 0 k k e" .
p e r s 0 0 n e e r s a s r e d e 1 i k e 1'1 :i i
v e r v ,

1 i 1'1 g a s m 0 0 1'1 t , i k v 0 0 r k 0 m...
a a r w a a r d i + :T. e t t e l' t y d v i r h mv

o n red eli k s k v 1'1 o f , 1'1 v e r v u 1 1 i 1'1 g

o n w a arB k v 1'1 1 i k 0 f o n ~ 0 0 n t 1 i k
I mcmd, wat bale graag 'n rei na ~uropa wau maak en daarv or

gp.~Paar :et, het altyd m t sterk genot aa1'1 so'n reis van homse:r
ed \ le. Toe ord hy ep-:ter deur die do ad van S~l vader genoodsaa};: 0:£,
ir sy moeder te sorg {aardeur so'n reis vir han n~oontlik w rd.

Ondor gp.won~ m~tandighede het . een genot m r in aansluiting an
dOe gedagte van so'n reis vaj hom ontstaan nie. Die genot let e te.



weI weer ant staan wann eer kor.rol ikasi es int ree soo s b. v. aar h -r ltom
~t~rk verbeel dat hy in ~ ro_~ rei.

Die wens verd/vn in b~ie gevalle wa~r die v rvul1in~ on~oontl'L

~~ornsv rcho'vn <1ie wens i s Ike gevall e omdat 'n bel emmerin;

van die wens lank aanh u, en so:ns as 'n gevolg van nadink, 6008 b.v.

v ar die wens dan as onredelik, verkeerd f mttelooB, ens. pang"'si ,n,

word. D n verdwyn WBnse o.a. in baie gevalle waar die betrokke

ersoon herhaaldelik sonder sukses sy wense pro" eel' verwpsenl ike

'Nens k. word in party van di e gevalle deur moede_oosheid of '.opel 0..,-

1 eid vervang, d.w.s. die persoon korn daartoe om i.p.v. aktief die Yven...,

te koester met verdriet '11 te sie" dat dit ni sal vervul word n e.

, n sterk onaangename gem 0 e d s a and 0 n -
i n g b d ie n i e - v e r v U 1 1 i n g o f die g e -

d~a g t e a a n , n rn 0 0 n .L. 1 i k e n i e v e r v u 1(" - -
1 i n g v a n , n VI e n s B t 0 T:1 P a f c e t e r i s,
p a r i b U s n a a r m a t e d i e w e n s v e r d w v n
e n d e , r h 0 'P e ,

0 0 s h e1 d v e r v a n g w 0 r d.I.

s 0 d a t n i <> 'd i e g e r i n g s t e v e r VI a 0' t i g'-'
0

v a n v e r v u 1 1 i n g b e s t a a n n i e .1 ) Dit is veral

duidelik waar die hopeloosheid oors18.an Tl onverskilligheid, met of
sondeI' ~n o'organgstadium van half roekeloosheid.

'n Arme Blanke het b.v. vertel da:t hy l)aie ongelukkig i" sv onele.!.'.
nemings was en dat armoede gedreig het. Hy het elke keer iets anders
aangepak en koester by elke nu e onderne~ing weer 'n sterk verlange

1

-V 1. 23:168. Die soldaat se vrees vir gevare stomp af :1aarmate dLe
i i 1- of aktu. e1 e wens om tel eVie verdwyn el ver'rang word deur 'n fa.ta-
lisme.



. 'k;::,. iiIi lu ' i 19 : et egter t t Sy groat verdr' et p .rnisl '1..-
king gt:polg, en ei nde:'ik het 11'.r oede:' 00 ~ geword. Hy h t g din.::.
dat alles nou ~~ar ay gang kon gaan n u hy hom tevergeefs so inge-
span het. Hy werk dus net am in di e le,Ne te bly, is :'ustel os
8;r d 'aktiewe wense OlD voor' it te kame Geen E .moedsaan oe~1i::.;-'e
."'ntstaan meer nie b.v. wannee!' '1Y weer BV 'Nerk kwvt raak.

In A"'me v O'-l \.•••i e se kindj i e j a: .merlik e en huil het, het gl'len
trel righe'd of liefde getoon nie. Sy vertel dat sy vroe~r altyd
eli e best e vi r di e kind begeet' het wa.nneer di t hanger gehad hf"t ,., "-
da+ 8y dit toe met vai lie de ver<.h.•"I; net sov r sy kane c:" b~we~f'
dat An nou egter t~g nie kan k"''' mat BV wi: h~ ni e, en ondervindi:l[
het haar a1 geleer dat dit n'ks help am te wnB nie. D"e kind
m es dus maar huil omda_t sy dit tog nie die voeds 1 kon gee wat it
begeer nie.

Die afstompi g van In bepaalde one.e.ngename f-:emoedsaandoenin~

in verba-nel met In r:.p.O. is nie, of nouliks, merkbaar waaL' I. we ..:;

in V"erband met die K.P.O. rieur In treurende hopelaosheid of deur

wanhoop vervang worJ. Dit is omdat die vervangende gemoedstoestan_

de soortg Iv "heid toan met die oorspronklike g moeds~andoening.

In Spekulateur, wa.t herhaaldelLk groat SOlmnegeld in s }:er
ondernemings gewaag het, het elke keer sterkel' gewens dat sy pOi::inf"L
met sukses mag beloon word o~ sv finansi~le posiesie, wat geduri6
hagliker ge~ord h~t. tp red. Die teleurstelli. g het mettertvd ver-
sterk. ~anhoou hpt egter ,ntstaan toe hv einde:ik bew sword &t
3ukses nou vir hom on:noontlik 'las. Di'" ',manhoop was vi die bet o1::l\.:
per'oon, volC'ens sy mededeli::1g, 'n vOQrtset~ing van rUe Yo:ri~?e te-
l eu:!'stell . ng ii In st erker graa ~. Ein'tJ. ik het die e1 eurs tel:'int>
v rd yn saa.'!l met di e verd,'~'ning van eli e yer18_nge na auk ses, en het
wanhoop ontstaan by die idee dat Eukses en voorspoed onmoontlik is.

Die beginsel van afstomping weens die verdwyn van wense iF eAn
wat aan die t;rondslag Ie van die prakt'rk van die Buddhiste, '[at allc

vegeertes::mderclruk het 0:11 d.aardeur k3.1mt en emosionele be1ykmatio-

held. te krv.1)

AFS1'Ol,Ct?IN ' V{~4;NS T)Ie;: .OPHOU V N STORINGE WAA..P..DI i: 'Hl,'NS1i; BT,V B7<'_

:. )
4J : ~4 J /ff'o e.v,



:TAP~ • Waar die belemmeri g van 'n WF!ns die ~~.p.O. is vir p.r)F!!'1i f,

o'~ te ontstaan, daar sal die ~)pmoedsaand.::Jenin;i; verdwyn as die b _

~emmeri" g opho . Di tis egt er ' geval van sk~naf2tomring insover

Werklike afstomping viTld in die vol,Gencle tieDe van ~Ava -ol LB.

n i <=> t e- o s t Ft n ('l i s fZ. lJ n t i v 1 r , n 0 n -
a. ~ n g e n m e 'j' e m 0 e d s a- s. n d 0 e n 1 n [!' 0 m a fv

... e s t 0 m p w a a r d i e s t 0 r i n t?; v a n , nL.

e n s i n v e r b a n d m e t d i e or P. ( h i e.1'- • .
d i e c. e m oe d s a c.. d 0 e n i n g v a n t e v 00

s t e I' k 1 a a t 0 n t s t a a n h e t e n VI a a r

d i S t 0 r i n g 1 a t e r v e r d w y n h 0 e ,.. 1.\

d i e °T D O. e n d i e v n s n 0- t t b1\.. .. 0 0 e w tl b

S '7 Yl k a '11"

Iemand het die vir hom o. aangena~e taak gehad om 'n 'lark doad
te stp~k. Hv wens ~at BV perR+~ steek dadelik dodeli~ sou weese
Sterk teensin teen die he:e situasie) nl. die doomnaak van die ~ark,
het ont.::;taan toe S" 'Nens nie vervul 1S nie. 'n Volg~nde keer too
}1V weer 'n 'lark moes doods1-f'ek vms diesplfrle wens sterk teenwoordig.
Die keer was die 'lark dadeli~ doed en heelwat minder teensin t<=>enrli4
situf::l.sie het nt,,-;taan as die vorige kp.pr.

'n Ander tie-pe van gev2.1 van afat ompin- weens die opnou va die

sto~ing van 'n wens is waar diA hi darnisse teen die vervul:in~ v n

die wens oorspronklik nie voldoende was om die vervul:in~ heelte~ 1

te ver: inder ni dog dit n t belemmer het, en waar sulke stor::"1ge tv

'n l1~)rhFl.::'ing va.n die K.D.n. nie teem'loordig is i . • 11 c:;t erk pe-

moa1saandoenlng soo9tri mf kan nl. ontstaan wanneer die wensvervul_

1.in~ belemmer word en die bele:m ..rnering tot meerder insp8,nni.ng lei,



Di e b 1em er' n ge ka.n YlC u g vaOTH"ieg ve rd "71J

c v!.€ens herha,i11de 00 vrinni ng '.1" ,geskake::' ','oro. I n o 0 r -
~. i. r s t J .:1 ") " 1J C 'r a Yl die

i n [ i s t

woo r dig wanneer o n vol doe n d e belem_

meringe van I n w e 11 S i n veruand In e t,

I n K. P. n. v e r d w y n sodat die wen s ill e t
min d e r i n 8 pan n i n g a s tevore v e r v u 1
W 0 r d (v gl. bl. 21ft) •

I l Stori.g van 'n wens kb:l natuurlilC nie pla.asvind as die wen~
ophou bestaan nie. D ie toe s tan d i s dan gun -

i r ona.angene.mes t i g

doening
, n

a m a i' t e S tom p

gem 0 e d s a a n _
wan nee r

wen s i n erba.nd met die K.P.O. ver_

d w y n waarvan die storin€: van t e v are
o 0 r s a a k 1 i k iTerbonde was met die
g e ~ 0 e d s a and 0 e n i n g •

'n P.p. wens b.v sterk dat hy korreA sal reageer dog reagee
verAeerd en sterk t~1eurstel1ing ontstaan. Later reageer hy weer
ver"perd dog sonde In voorafgaande wens wa nie vervul word nie, en
aie teleurstelling is Gaie swakker.

AB'C'TO:Iv:PD G ¥/EENS D E VERAl'TDT<RING iJA..~ ilffij: mc. , n

i s t e P. n w 0 a r dig gem 0 e d r a a n
4-
L' v e ::: b ••• 12 , n K.

r;; r a '1 d. n o f gedeeltelik o }J

V ''\ n , , n wen s o n t s t a a n h e t o m

a f t e die wen 2 v e ."... -- r-
L



o r d d e u r , n anCler w e :n s w i e s e doe J..

stelli.ng varskil

Elntli' is di e t.oestancl !:o"'Ji1S1 r. .
F"'J f L amI)li1g Oil 'Jt die 001'-

Rrr nk:!'j,ke ens v-erdwyn, maar die affitom:;Jingsproses vtorc1 deur die

vervangende wens bevorder naarmate sy doe.stelling van die van die

oorspronklike wens verskil.

Iemand hou b.v. eel'S baie van die uitvoering van 'n taak vrat
hy OOK graag wil uitvoer. No, 'n tydj ie kan egter vir die een of
antler r~de die \;~'ens ontstaan om iets am ers te doen. Die aangename
ge ...•oedsaandoening in verbald me die eerr;te t Etk ~e uitv,)(;::"inZ
S ]lnp bai emaal af a di e pel's oon daa1'mee moet aanhol.l, n a at e 8y
b egeer~Ge om di e twede taak t e do en i. p. v. eti ~ eersgen oemde verst erA.
Hy doen die taa.~ dan teen sy sin waar dit ee s tn ve:::-vul} ;ng van sy
wens was. 8ulke gevalle van verandering van wense en gevolgli~e
afstom'ping van genot vlnd baiamaal IJlaas by kleilJ kindertjies wa
sp eel.

'n Verandering va: vlense in veroand ,net 'n K.,'?O. ge'beur 'baiema

op g ~nd an) of in ye rband met, t n vel'Cl.i1d.erin gin (i e waardeooro.ee .•.

001' di e K..F.O. ("ol .li"f-1ilS) •

Die toestand is nie gunstig vir aff3tompine nie waar dl vv'ense,

wat meKuar vervang, ve~3~il war, hulle vonn oetref dog tog elkeen ge-

skik is om die betrokKe gemoedsaandoening sterk te hou, omdat die

oel waarop nulle ger"g is in die kern dieselfde is.

Iemand 'Nat al,'1.bisied.s is wens am 'n suksesvolle F.l.dv::JKaatte ".': ro1}
en tr ts ontstaan in 'Ie band met die gedagte aan homse:f. Later wena
.hy egt~r om In regter van naam te wo d, en trots ontstaan weer s'te k
in vArban( m~~ dle geaagte aan homse:f. Net 80 ant taan trots i.
Y~J'ba.nd. lnet d..le gee agte &8.11 h:m:self Vla'meer hy Vrel'ISom tn S\ ..U'::sesvollp.
poli.ti..ws te word. Die ser;trale idee in elkeen van die wense is di""
oe.;e rt e 0'0 'n bero emde man 'Ce word.

:!)i:t8.r !Ca,i egte 00.L\. van 'n veranderil1g van wense in 'n 8.n"..er '"n

~pr~~~ wees D~. dat die bepbalde wenee sel seker vera.~er~n~e ~nder-

e;.aa!l. Dar Kan b.v. 'n oorgang van 'n duide:ik erkenJe in 'n oner_



Yend. ':ienS W es. Hie deu' woe' redoel rlat daar In oorg:mg kafJ VI S

van In wer"like wens wi;:l,~.cby ie doelstelline duidelik in die u wue~./"

11 e t •

'n Sturlent voel antevred.e met werk wat ~7 doen waar die weDS
olrf~ukse6vol in sy eksa..rnen te rfees heIdeI' in sy bewussyn is. De-ar
i egter. tue Wi:'.nnee hy '.net sy werk besig . R S0110er om te elin'r a j

rile rloe~ '.v:':"Cl.rOOi" ~y werk en '.'fe.Ulnee .:.v nie so onteyrede m t 8y we~'.r..
1. ,jie, l10ewel hy 61'1:. ','.'e1 werd. sodra die v.'ens am in 6y e';':",c.:flen 'lJ.t
te "ount ':{eer tot 8':1' 58yn ko:n. (Daar i's nb.tuurl i.k oaK a;fid.er (.>de~'
ITlr In stu(~elJt 8t: onteVl"edellheJcl jfl~t 8:/ 'NE'l'k, ;TI&a as voorbeeld Y:;l.'j
di e "loorgaan(te bewerinS wil ons net 01' die gevalle ';';Y3 Viae:G' d' t:
. " . ~ • 1 d' ,. t)1i1Vl.Oeu. van c..Joe,,' ee.J.oorsa.,,,K, fJ_ 1e wens, op Ole voorgr/:1.a ree.

Di e veranderi rIg Yb.fJ In erl\:etjue in I {l on er hende wens geb eLl.I'

'''etter'tyo. gewuon won aan die inspanning sonder juis altyd bevrJ.5 t

wees van die wens wat daartoe aanlelaing gec.

n Wens ~{an verder "erander van 'n werlclike of a~.tiewe in In

paseiewl:3, vQcmli.<\:e of ~\.L'~YjIOare wens. In Pa .....siewe 0

ontst~[l.{j wanneer iema:r..d beyl'Us is van In lo::elstellir1g waarmee hy hCQ1

eerl:! dl..t lef yereenselwig het en wat hy vi r di e rede nag as 'i we"",

~an homself aan,ien, hoewel daar nie by hom enige s~rewe is om die

Qo~l te bereik nie. On be~oel deur laasgenoeLde beweril g dat daar



nie inspanning is nie in die sin van nadink hoe O:r: "lit; ,e b(";(::'~J

\flat !{en~nerh.t; \fall 'n aA.tiewe '1Iens is.

wer, dat ':lY dit of at gehf:t.cJ. het, Gog or 60'n mallie. oat 'n meIJ'"' f1l't_

nelik ~~n ~er~ ~et .i~ ni 'n a:tie~e wens in 0ie so-ewe seDo8MJe s~~

is n1e. Die geval, Vlf-;J,ar ie:!lantl met '[I alate van ref;'; 'n seker oe: ~t>

een vaD hom e"ken dog' n g cUr e.,-( n g ind"L)':\,;k hom d aa!'o}) t( I r- is i~j~ -,
ons t ernJinologi e ook 'n p.r;:ynba-ce 'Nens. D i e t 0 e ~ L- a. . c if
g u n e t i C' v i r a 1 '" t- o 111 P i n g w a a r , n a K<:>

t. i b t ,
1

,
(.1e w e e g e e r e 0 .L W e n :3 n v e ! l; B, u

m e ... ,
l) K. P O. d € U r I n s k y n b 2. r e V'T e n f'

v .
r e r 'v '1- n Ii; YI 0 r o.

ie:w.Dd, vvat eel'S baie E.ra&..g'n 'liool "'ou he en geld daarvoor
opsy gesi t h t J Katalogusse [:;8r:ry het, gedurig daaroor sef1ink he": f'11

110::.1op 8..l.1er'hE:-f1oe (!ic;.l1iere ~h:.a!'c:p toe,:.:ele 11et 01 sy '\ye JS 'te v':::.rIl'U.l.,
het ::'ater, toe hy nag :nie (1.112 1r1:~~~ 7srkY'j' !-let nie, geTee:d, bevvwer
(!at h:,' baie grCi,ag 'ii viool WOl).L~. ny net egter rne ~lli€:"e p=-Gin.,,"
~~ ~e~ nt om dit te Kry nie, hoe'~: poiets nie bulte sy be~eih was
,-,ie) en ,1 et. hom oak niel Vr." d.::r 0 r d.ie Si:l._".::( bekom::1er nie. DOe C _
d1.~..te a n die besit\io.n~i:;lol het ho:n oors,pl'oi'J.L\:li.o< ,net ehGo~siiol.21fl~

en eeno,. 'Te,cvul. Hi:!"'..: i{~ .:..;ernr).:~tl8t()d8 i,arid' 11 teeter Bless bait::: "Wa:

Ollt:::ta n 'V)(-' (1i8 a.r:tiewe '1"en9 deur di~ passiewe of d!\.J!'iOc..re we[.Q
v 81' v aJ1GJ,i •

onb3td,i1..f1.nie. LA.asgen em e korn feitlik aIleen tot cewussyn (b.v.

geen, 0 weinig, beoordelinge ontstaan); en w~arskyn:ik korn dit OOK

d t t d i insover die a~tiewe wens as aandagsfaKtcni e eel'S go e 0 aeon ag n e,

vi die K.~.O. wegval, sodat die kondiesies vir die tot aan ag korn



van die K.P.O. Minder ~~n8~lg is.

'n Mens worc'l. so~ns bevrus van so'n skunbare -gens in die vorm IT n

"die gedate dat 'n mens dit 0 ~at wens". D.w.s. die werkliKe 1';en8,

wat 'n eie doelstelling insllAit, word vervang deur Hdie gedate aan

die wens as een wat hy het" sander dat d~,ar 'n bewuste doelstelliY"Jg

ap (lie :>om,:i.lc t:.~.

!n Ancter geval waar aa blykbaar 'n veran,_, ering van die yens

is, en Wb..ar afstom}nng gevolglLi<;" blykbb.ar intree, is waar 'n werkli.i-<"e

Ivens in 'n gehui gelde wens oar gaan. Iemand weet soms dat daar ie~s

is 'W.a.t hy vir 'n lang ty ge',vens het en, hoewel hy a.i.t nie meer v;en8
~nie, verbeel hy hom dat hy "it nag wens, of hy so'n wens omdat

hy nie inkonsekr!ent of veranderli.k: wil skyn nie. Dan veins i emand.

soms 'n wens omdat hy meen dat hy dit vir uiterliKe redes behoort e

vein, soos .• b:".om 'n vriend wat sy vroe re viens prooeer bevredi~r-

nie eleur te s~el nie. In ander gevalle hou 'n mens hom asoi hy

iet8 wens wat in sy so lale omgewings besKou word as iets wat e2.ke

perSGon behoort te wens. 80'n gehuige:de wens kan uiterlik as

werklik voorkom1). 'n WerlClike wens -rerander oaicmaal in 80'n

gehuigelde wens as eersgenoe~de herhaaldelik vervul is of &2 d'e

betrokke p~rSoon ander Delange ge~ry,het.

'n Va e-cbal entoe s 1a2 wens (tat sy spaJJ wen en 1 s b ai e bly as d 1t
ge eu!'. Jlettt!J.'tyd stel hy (:; er minder oelang in die spel, n,...ar am
s~reputu.si e i:l.S va etbal ento es ias 111e ant rou te wees ni e ve 1t1:-; hy
'n ster1\: verlafl~e dat sy span IJloet wen. By moet dan egter sy
vreugde by sukses OOA veinsl

--- - -----------_._- ---------------------------I-tol. L3.



,.." 1 '., "

__ . J J 1
' .. '.

BESTAAN RET NI q;. Daar is ook g va:le
waar 'n wen self In deel OOl'S,-,_~A vir u-f...., t :;mpi fJ{S is. I n 8 :l r -
s \;l, <.1. .l::: V i r &. .I. S v 0 Tn 1) .J.. iJ g i s {j t e e 11 w 0 0 1 -

g 1 IJ g e v 1 , e w d- o. r I n 0 n a a n g E; n a r;'l e"'- J. a. J.

g e m 0 e c3. s a b- [I d 0 e i1 i n g i n v e r 1- a. n d m e t , ..
v p O. b e s t a B, Y} h e t 'T"It a 11 D e e -" b .{ 1 a- t e r... ~. . .,

11 e r n a 1 i n fS e v a n d i e K. D O. w e n s e i n~ .
v e r b a n d In e t 1 a ~ s g e n 0 e In d e t e e n\rw 0 0 r a. J. IJ'

0

i s en n i e g est 0 0 ::t' w 0 r a. n i e •

'n PersooD wat meen dat hy moont:.ik 'n ope 'asie rnaet ondergaail
dinl( met sterK teensin en vrees aan 'n besoek aan 'n geneesheer. ny
voel egter herh.Ldldeli.k angesteld en dinIc aan die gevaarlik.l-J.eid van
uitstel. Toe ontwikkel ,n sterk begeerte am te weet wa~ verkeera. 16
fIlt:::t dY ges vel en am ges oJid t e wees, en ui e t eensin en vrees was 00.';' e
minu.el' i.lterlsie!' in rerband met die gedagte aan In besoek aa: Clie ge-nE:esheer.

Die toestandis bale 16unstis vir afstomping waar ie;TJ.and die ge-
~

aarcineid va" 'n K.P.O. so anCiers"il'h;ien dat d.ie K.F.O. self die Cioe.l,

word Waarop In wens gerig worn, wat vroe~r Dooit sou gebeur het nie.

Ieman ~1.et ho:n altyd 'Terel'g wanneer 'n bepaalde een 'Tan sy be-
kencl.es kom oesoek en se.ans baie la-at bly gesels. Toe ~y egter ao.{J
slapeloosheid begin ly, het hy baiemaal gewens dat die persoon hom
:aat sal bly geselskap hou. Geen ergernis he'C natuurlik ontstaan Wf:J.lJ.neer dit gebeu hie.

Die bet o1.<:keperS(JOi £loef egter nie noodwendig die E.,P.O. ReIL'

~nders te leer insien vir ar'stomping om pllaas te vina nie maar kb.,IJ 'tOL.



Ib7.

a.ie situasie sal intree waarin aie h.•P.O. ve werkli.K is. By Kai1 b.

vir -en 0 ander rede In toeKomstioe situasie 'ens w~ar die onaan.

gename K.P.O. nie verweekl.iK is nie en kan hom dan ill die vervulli[Jg

van sy wens so inlewe dat ,1e e vu~ling hom s wa rSaynlik voorko~.

Vrees ontstaan in verband fflet sKyf by die gedagte aan straf
by die "pers" wat k'Jm.. Die p.p. A.(V. 3. '7. Sky C) hoop egte •.'
dca.t d:i.t in hip-rdie g~va.:. nie gaan korn nie, en die vrees antsta~~!1
baie swak toe hy hom in die gewenste toestand inlewe.

Die teenwoo:-dighe.id van In wen Kan oOJ.C lei tot die afstompino

van 'n aal1genC2.illegema eo.saanuo ening. Die toe s tan dis

o. ,j. Gun s t i g vir die a f s tom pin g V &. il

I 11 a a 11 g e £1 a m e g e ill 0 e d s a and 0 e n i n g wan _

n e e , n VI e m s , a t e r 0 n t s t a &. n ,~~a t.l.

g e ri 0' s t e e n d i e v e r w e r k 1 i k i n g v a £1<;;)

a i e K. D I). i n a a 1'1 81 u i t i £1 g W a 0- r a co•.. n~ .
cl i e a a £1 g e £1 a m e g e m 0 e d s a d. n d e e n i n g

v r 0 e ~ r 0 £1 t s t a a n h e t .
In Mei ie, wat na '£1 konsert uitgenooi word, i8 lngenome met Q.l.c

U'"lJolJ,iging en neern liit nlet blyd.sK~p "",an. let tli;;l. sy di .. a.a.ngenee,'J
net, ~om In ~ 'er aansoeK wat sy sou verkies het. Sy wens dat sy
dit kon aanneem en dat sy die eerate bestelling nii;:;; gehaa het nie.
Die ~lydsAap in verban. met die gedagte aal die eerste uitnodiging
ontstaan dan hcelwat sw~kker.

D~e wense, wat teen die K.F.O. Gerig i en 'n deeloors~~A ilr

Q.Le aistomping van die aangenarne e;emoedsaandoenil1g is, kan heeltemal

i.ndireK op die K.~.O.oetrekking he , d.i. hie teen die inhoud van

Tevredenheid:l!1tsta.an by p.:r;. A. wanneer hy in reeks V ko:r-rek
reageer, dog dit stomp af (b.v. in V. 2. 5. Skyf D.) waar hy we, s
dat die eksperimente (en dUB die K.P.O.!e) moet 0 hou.

Die blydskap oar 'n korrekte reaksie by p.p. A. stomp oak aI'



wanneer hy wens om anuer werk te doen.

Dit is van oelang oat 'n beoorde1ibg, wat ongunsti& vir die be-

t.rotC.o(e gemoedsaandoening i , -baiemaal in cUe protokolle gepaard gat-.n

met, of soms die oorSb.a~ vorm vir, aUlke wense wat self in oorSaaK~i~E

verb and met di e a'fstomping vaY) di e gemo edsaandoening staan.

tn We s kan verder ook 'n deelcorsaa..iC vir afstomping Vlees waar

dit geleidelik so sterk word dat die b-pwuBsyn heeltemal, of grote1i-

deels, da.ardeur in oes~ag geneem word (vgl. b .~). Di e be uss:m

K6.n rnectertyd grotendeels gevul word deur (1) die wens felf, of 2.):

die K.P.O. wa.t deur die wens met soveel nadr~k en so in besonde hea

tot ;::uanC1aggebring word, of (3) di.e twee :fa.l\.tore sa~rn.

Die steI'.c,- erlange na ierr;and, of iets, k"m soms di' oet,;'ok.:\.e 0' ,_

ljlOed.saalld.oening, soos b.v li efde as tedere gemot'ldaaanc.oenin~,
(MaCDouga ...l), onmoontlik maa...l.c.

Afstomping vind egter ook pla~s waar 'n wens teen~oordig is

sander dat die wens direk in verband met afstoit.'.ping staan. Di e ti eu"

van geval is reeds aangehaal waar 'n aangename gemoedsaandoening ster}

ont~taan by die vervulling van 'n wens wanneer die vervulling V08r-

afgegaan word deur, of gepaard gaan met, die idee aan die ona.nge-
(,l.

nax~'lei~ \Vat by nie-iTeriTul::'in.g sou ontstaa!J/r'f"J,Nou i'" die toestand
.D.l:.•., --:.d: ~~~ '1"-3 v- ~ ~~L.-- ~

gunstig vir afstomping ~aar 'n wens, wi= se vervullingAdie idee aan

die onaa.D6enaa-nheid mette:ctyd verdvrvn Vlanneer die K.P.O. en di wer .••.-

':'iJ.'Ce. E;I1S nog tot oevrussyn korn. (Sie b1.:}5:1- vir die geva.lle wa<i.r die

werklike wens verswaK en verdivn).

Bevredil:,itJ[ Ojjt,~taan sterk in reeKS V by tn ge'Ne:ist;8 ~~orrek~.e



L(,

rea.r ..s 1e wanneel' di e ppe. daar/::l.an (1i nk dat daardeur d~ e ynl ike
straf vermy is. Na 'n paar suksesre egter dink die ppe. nie ~eer
aan moont:"ike strat' {lie, en hoevlel hulle {Jr,,'"Viens om korrek te
reageer is die uevrediging by kOl.'rekte rea1{;s'e sWc1.Kker.

AFS10MPING ~~~~S DIE STORING VAN 'N VffiNS. S"torin;e van 'n wen..,

18 gI'ot~nJ.eels oorsaaklik verbonde met sterk onaangenam E;emoed..,aan-

doen.:nese (bl.<'t7t~, en d't i dus begryplik da die toestan' ~~ns ir-e

is ir afstomping van die onaangename gemoedsaan oe iD6e ~s dle

storiflge c..'_.nl.ou en SOdOcli"1de'lie verdwyning vun die betrokke wel,S

oevora.e Verder is dit e stb.aS.lb"",al c:...•l. 'n a.l.'scompincs-

.L a~.., 0 tee lWO ord.i g is met oetrekking tot di e onc.•.angename ge,noe d.s-

aandocninge wanneer die storinge an 'n wens in veruand meG n K.F.Q
ophou 11oe\.•.e1 eli e wens noe; 'oly oestaan (b1. 2S1)' n 0 0 r s a a .l\..

v i r , n a a n g e n a m e g e Tn 0 e d. s a 0- n d 0 e i .•..• t:.,

i a n , u i t i n g a a n n K. D O. 0 ill a , t:r.. a s J. ... 1 (

s t 0 m p i Sf) d a c.. r e n -l- e e n t e e n w 0 0 r d i g~

W .--;, n n e e r , n b e s t a a n d. e VI e n s i n v e r 'h a n'-'

m et d i e K. P. O. b Y h e r h a , i n g e v a n a a sJ. ~

g e n 0 em d e g e s t 0 0 l' W 0 r d.
lemand, wa.t sterk teen doboel ge:&a.nt WGi.S, het baie van kaar"t-

8pe~: gehou. Daar was by hom 'n sterk begeerte om selfs nie met
k1 eini ghede te dobb e1 wailn eel' hy sac_m spa e1 ni a, maar hy was t e S IVai\.
om lank weer stand t e bi.l~~l.c~s BOi et s vo orgest e1 word. Hy het. in
sullCe gevd.o..L_e~JYgeVlete~us m,.ar da,C).rna ontstaan e1ke 'cee;- ue:cou
en ' LC-' ~'terk uegeerte en l)esJ.ui 0", nie weer t.~ do~bel 1'1:;'13. Die
voortd\.l!'t:lJ1a.>.,e.L".Nd.b..J-:l.od.l..lgva.n sy:lj wense, en nle ultvOeI'liJ(;) gee ""ad
6 lJesluit:'e, 'et al sy ge Jot in veroa.DO. met .Ku.c.rtspe,t:1 ::'b.at vera.wYI••
'_.l.' gedagt" o.(;..<.,JKaar"t",ye\l l.et. la'~er eercier teens.in as geno.., verWe,l{.



HOOFsrl'u:r~ X. AF::Yi.'OIVil?LW EN ',',TLSBBSLUI'l.'E.--- - - -----------' ...•.'-,~-_.__ -.--_._----

'n itTilsoeslu it. ;rind plaas as daar 'ceenstrydiee 'begee.et,~s in di3

Tfaar die ir1,':;El om in 'n bepaalde r iE;t ing te "b,a,n.1el ciaarna in die

1:>~'t,\'1.tssyndomin" .r. Die wense ~n 1:>egG'3rtes is belangrH:e oors2.a.1.<:1ike

er.tes;'i.:-:>ntre vir die tot stand korn van 'n wilsbesluit.

, all,:! waar die b.::nvussynstn€'3t,md van 'n Viens of 'oegeerte die idee var.

'n daad wat uit te voer is insluit, word die idee van die daad van
bel.:u'1g vir die tot stand kom van die besluit. Die wilsbes1uit korn
tot stan(i "V:3.ctrdie oorsake, waaronde.e be~,;e31'tes oe,ie be1angrik is,

v ir die ide(:! am 'n 'bepaa1de ~')andelin~~ u i G t,e vo er d.ie toppun t van

bllll~ st~r:ktl~ ber.3ik, en wae.r die idees aan handelinge, volzens

t.ot st.<>n,j ::COiU Va,j.1 'n wil:3besluit word vC'()rafgegaan deur 'n oorweging

• • • • .C ."'1'3'1'"+r~'TO' l' ,"'''''. "',l' .,,'. ;l~.'~~,r~'1 .J:-'l."'n'l' e' 1)van '.:11e versKlllende IIJ k""'" J ",:, .. _ ""(•.•• 1.•",';; <cL< r... J...

Ons het hier natulrlik mAt ~ie

IE":'1~_n.:J.kan b.v. b'~sluit om b:l die 13 r aan te slvit om(iat by 6y
1an~.J_:i:~f JJ(,:':~, en kan .-],9.11 op 5.'::'01111 Vfm die uitvoering van SJr besl'_dt
t'-"Tj.',:!~_._.~~.t 110}~.s?lf .'r.:~'3.s.., of. 'blJ' 1"2£."3 d~:;t .h;y,.._~i8 b?slu~t uitgE':.voer be

=,J:oe.-:crlief'l(;! l\~i oo~:c b.y. tot a11031'1'8i.bes1uite in v'3rbs.nd fiAt
~~.i,? "iT::'l'"Sorzj.ng ,~jl 0:;')VoD,iing v?n dL~ kind, en dan ontstaan OaiP,(llaa1
plesiGl', E;eluk of. v?rdriet 0) grcm.J. van die Ui"cvo3ring, of verb.inderi
van c1i~ li,;sluit'3 se uitvo~.!'in.~-:.

1 \-, :Die inb~u6. V2l1 'J ie p aras::;raaf is :";'~~)8.se'Jr O? etl0 un iwe1'3 i tel"
l,~sines ,Tall ~';rof.Dr.R."r.,rilcoCl;;:s 2,<:'11 die Unii:'-l'si'teit 'Tan
Ste11~nbosch in 1920
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verandering Va,."1 'n g~-TlO ..~dsaandoe:l.in~z (1) deurdpt. 'n gem.o.dsaandoenin~

di~ u.itvoerin,7, van di_. i"j]sb'1s1uit;

of die BtQrin~ Van bu~le uitvoaring; of (b) we2ns opsetlike be!nvloed

~esluit uit t~ voer k~rn ~o3d tot ~End~~ WR2r le~?nd 'n besluit neem,

8-21' die ideo

in

:;-ji~ -.-).)~m:::l(:;k ':"'!T'3eli ]"I:[l31':;'1.n7 VfJ.n 3t.',:"_~.:r f'2D ac; Yet aa die ta.ak
n die LJitvo ""riil:'; :';:"'-'20 word in ,:,~"'ls "'iT, .••••';:'l.nneGr nulle 'an 'n wisb"'!-
sluit in 'Terbnvl -.yl'3t diA ta.-=>E:~n S? -u.it\To"'rin]: ver31~'g gep•

l"'l'O':3hlit, na-
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c-' i~"I 'c.!Jan '1'lD S ;'l.-,kk,?I' ~c --'P.'1'1GA2' 1::)'
'r, ~':.r). 7E'v~1 'v'!t nip.

io~n ~-t by ~rkpn v~rk~pri is
i0 2E ..!1? ~'11p :-"".~ ,- ~r'10~:'~S ~pndf') C"'l il1 ~
~?nn on~)nsti~~ 00rd~~1 oor die

,~
J.'

K.-,.O. 'oci
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:.~':,. ]j. (~r."'4.J:).f~lCjrT T"J 1"~f)111j+ St.C::l~}~1').2 '1" \Trl ~ r f~ te
,n nio qt~r~ h~v~~1i-~i'1~~n.~sta~r m.t ~i2 ~~~~~kt~ ~.Fkei~.
••.•.•.i:r -.1 - 't""",,).- YO, ''r! "'~'t"""-:" ";lr~ -f;,c.C::"1 i '!- -"H •..-l,. "fH.-.C: 1.10 of ~J ~"""~e C!~f/~rk

jlj~ :~..."l ('1 ('I, ';., p. f~]f:"'+'. Til',) h~~Jl"1"1'-"h sJic ~T(~ S:' l)it.~r"st t
d,,"'n olr kor.l""'k t."' r<'>2'z.'-"r. 'S"";'" ~t,..,~.';r -r,""J2V1"'Rt-llitP t')ntst<:Rn t")~
,':;i=> ",or-k;::;:i"" ,~",... ~TA:'K::>(."'" 'I""~s. Tn 2nd r ""'ire.}I" V'''.:,>-,!, '1'1 d<:l.t'i"."",,]j}-~

jl;.~~l',i~, 8' •.....1;- 'Vr;.",s, 1.10::' sl~~"s s,\'!'l'''k +~1::lnr"8L~lliYl')' ;nt~tecl"").

]) c a. I'

; '-, "i?

"" '''' ~ r '" ~ k .•. ~ .., .", .. ~ ,"'I r r'I i r '"' of;L, t, .' '- "
i ., T, i 11 ~. f'j" f '" t () TP '0 i n 1?,' '" r k, . " ..:

8 I 1 ., C> r d .L '"' E 1 1 j t "3- S ,.,. ,.., ~T ,. • r' ,.. '"' " ~T
""

V v .•. 0' ~

If' r " rJ e J i !l J 1 ':> C ,.
1" d Y"l "" t t ., r t -r d v: k-

k p :: ~ n -c s -c ., " n'" .
i~ _:.1. P. (\l. 4. ],2 ~~ ;-:l-v:"r-""} # 1-.J."1-.1 "t .;r'7~r~ikk01(J.o +~)"~k ~:r'

1"C"'S 1:C'i'" sC:'l'k 0': ",i" -'~,~~'kko:~,-"ltY'''~l'. .r~yn"'.t' 'n st rk h~-
f'l"it or" kOl'.r~k t." r~ ..r:,?",:" "'11 b~'''i''':> t""I"'ur t"'llin~ ')itSt.&-::n hy mic:-
:.,,~:'"~~r'" D;~pr'''''' ontr:t"'k lJ:,r 'n ''1''>V!.i\'''''.r rr:",niR,t' om d:i.e tc~ck t~ on't-
"'J~), ''?11 n'~~m tt")~ rIi'? s:) 'n t'1 ..n~r -r;.~s11,i.;- r-.;YY' 1.(.':);''t'"J.:-k- .t~ !'~(=)~'A~r rlj Ii
~ ~J ~1" rs t~~J.J i}'"'." ~'iTf'2 '~)~7 rris11,1{~r';~","" h~,",:vr:- ~ ....,..,.!!..Yi~~ .•" o:-.s .,j.::. "yo, ri~~~ ~:.c!?el.".
'--::~'::.~Y'" l"\~S!1J;~' 1-,-'7 'r,r"'(>'r' o-;-,"'rx f"', -'o,"."'k t<:> .l'O~7 i=>~' (n"''''''\'',1 rn dj- - __ •• _J ••••: •.' •.• "_~" .,\.. •.•• _... ....._..., ••-J.. -J _••••

'-',,-:':-" :p,.,:> j;'-ni,oy' Y"'l di~ '':~~''.;;: (\J'l'~"C)1 r 'It,,,:,,,k h">t) ,n ,':lie :'''''::''-VI.'':''lt''']}. i.llf"
't' 1'::)t .",~C\ ] • l ~1t .~,.,os oj ~ of h ~,.. "1r)n . q '!J If ~ (3 C;4 !J J1 .'- ~ .t '-"; 11 •

ri j 1-, ':> S 111 i t. to'" n i'" 11 '?1'9 11 i '".

'n P'->r':::o(l'~ n~r;;r' 'n st"l,rk 1,<"'slui+. OD' s~r n~J::J()L C!nt by 'n t"lnl' '8s~el
t,.., oOl";ir:. St"rk t'310'1lrst,8l~ i.'''1J" f"ntst8E:11 to"'l 1-1:, s"'] f' v<'>rsl ""PTI 'lord.
Di"l vol~'='y;n('> k,'" ,]' ",,,.t h:1 t"""'n '1,j,,! ":.'H'1"r :r2Y'80~n s:! <>1 J'l(><:>jJ1 r;:r '.;'.=>"lr
'r; st.r~.t:"k'."!s1"Ji": ,1'1' ho"!' di"! k2er t"'! wc'm. Sterk t~leurst"'lling ,):'1't-

et[:cr bj' 'n hArh2]:in.?~ v<"n sJ nof1~svksps. Dit c:"b"ur hE'!'b~~'ld ..lLk to
diE' eerste )?J300n hoop opge, or,; sy O!.lDonr>nt t~ 'I"'-\}1 bo""v! 1 :by ''1,)'':: t~~on
hChl S) ,""1 vir 0 fer inr~, ~n pIes i.e!,. J)ccc'ITI8. ie, dear p,e ,n du icip1 ike
bes]uit ~e~r t2snWDcrdicr nie hoewel In wens 0") tp wen an 'n half'hAYti



h.~glt :i i~ 0:,:: t.:, ':frob':'-':' i11 1i,; 8.'<: l~Brs-r nO. ""TnD s~' b "U88;> n i~. Dip.
t,"'J.PUX';2;' ~J.l ;'1Q:h:;r n')f\-S'ul{s <'>S o. tstc~2n s"'cJckE'r.

,=:;" i and8r fp}{toJ''.~ tre'" ,?;::ter soms in su.ll\:. g.:>v~:J,le in \"erking,
BOD9 h.v. af~lns Ten di~ peraDon oar die alS"'~GPn, die bev~ssyn dat
ander mense iap-2nd wet verlaor l~er stel, ens., wat OOr82$e is vir
die telG'..LtRtelling O~j1 :c;; DJ non-suks8S sterk tE' ontstaan I..n Sp;>rte
van di~ tE'enwoordig:beid VaD eli'? e:enoer!lde ctfstompingsfaktor.

Vex'swakkinE; vs.n 'n !Ilil8rlE'~1'J it, \Vi3.8r:rree Gfstorr.ping dan g",paard

ind o.g. dikwp]8 pl~p.s: VIaEX' o.i'2 voorafga.ande teenstl'ydjge

'be~ ""ertes weE'r :meer tot bewuss;o;rn korn; waal' die hcmdeling D1.E<kliker kax

uitg9voer word; ~2ar die oor1eel onts~a2n, of v0rst?rk, dat die be-

slllit, qf s~r uitYO'3rinE':, mil':. \,,'8.21'0.'" bet; 1;':c<'.T' diE' storinpe VF.J1die

. ~ -~ ". . -'f - . ., '1' , .. - k fu~'t..vo(.)r,..vcn d.l~ O_Sl'll. Si)'J.?,nlg 1.S Ga'G Ul ~v:J"':::=-f1.g on:rr.ooll'G.L1V J,y_; 0

Wec'!' uL idee v;;....n dle onmoontlil(neid vC:.n uitv'):'.l.'ing ;)e2~i~ heel'S hOeY:E

g"~'n s to ring pl a~,sg?vind i.1et ni~.

Ons kry uu'" dergel i1<'2 afs tomp ingsvE'rskynsels hy be81u i te soo s 'b:J

'ens"', r'E'.8!.' 'n y/'ls"oesluit, :vie Be uitvo~l'ing of storing 'n gemoeds-

.Al die

s Po2.k is.

Hier wo~~ EPv&lle bedoel waar ie~and 2E gevolg
ven 'n b?sluit op 'n K. P. \"'. ~elet. f1et of dit beoo.rdPE'l het, en waar

'n gemoe'1sao,ndoening ont.s C82 ..rl b~t op g:::ond V8J1 di02 8c8)1'2E of beoor"',el

da~ we~val omda~ die wilsbesluit verd~yn.



omstandigbede, of die &cJlleer van ~ handelinee, Dring dikvels te-

~eeg dat die aandag nie aIleen onwillekeurig dog oak willekeurig op C

omstpndigberie of hr:ndel inge gerig word. G1'oeiende hekendbeid 'len

K.P.O. 'e weens berhaling bring dikwels te weeg dat die willekeurige

rie:tinp; van die 8-8J1deg op .5.ie K.P.O. ',:, ;Te1''181•

.:\.fsto:mping "'f>ens verd\,Tyn.Lng van <tie oorsp!'onklik. besluit ;rind

001£ plaA,s 'wa<?r 'n werklike beslvit in 'n skynos.re verander. Iemand

nE-em :nl. 60n1S 'n l)esl1..lit in ver'band met 'n K.P.O. en ,~, sterk gemoedE

a8J1doening ontstaan in verband met die K.P.O., maar verdw;)rn na 'n t;yc

boewal die besluit blykbaar ewe sterk bly. In werklikheid best2sn

e~t,~r lat,:'!.!:' geen '1,verklik~ poging tot die uitvoering Van die hesluit,

lik nie meer "wi}t! uitiTcE'r nie 'Vir ,~en of ender rede, soos 'o.Y. dat 1:

b aug is iTi.r rl.ip gavo 19E'.

'n Jokkie bes:_1'5t om met die perd wat hy ry t.~ '-'en en is vol
en'Co':.S:i.asUl6 by die ged.agt<3 HEm,~ die wcdren. Kort yoor die 'lJvedr~n
word h;y egter omgekoop en s.Y b'3slu it om. te 1Nen verv2J.. Dif' vorige
entoesi8.sme 'OJ" 1~.€ ge'J.c,gte ae,n die weci.ren ontstaan slege be,i~ swak,
hoewel hy 50'n gemo dsto~st~~d te~noor die eienaal' ran sy perc veins
en dit uiterlik voorkom esof zy ~~Bluit om te wen sterk is. (Hier
vi.nd eintlik a.fsto:rrping weens I~ ycrs:n6.::,:,:,j,r)g 'len besll.lit plaa.s Y'ont d
oesl'.lit om te wen verdw;yn nie aIleen nie dog word. ve,rvang deur 'n be-
slu'it om t$ ve.rJ.oor)41

In 'n geval SOOS 1 a.asgeu0 ~md.evinl selfs u i te r .U_~c '):! ~-kb e..? J.' di e-

selfd.~ wilshandeling p19/3.s sodat die verswa.kki.:ng Van dii:! gemoedSaen-

doening yir diE' K.P.O. ei'3!I8.::>.rdig voorkorn as 'n mens nie bewus is '-,T

die '1E'l'andering in die wilsl:H~Ell1it nie.

8:r..::: het v,".nt-evore m.eJding gemaak Van die Yfl,:ccewaarin afstoID!,)ing

in verbend met die uitvoering of storing van wilsbesluite eintlik
~Jf'

reeds in die hoofstuk 001' wenee 'oehandel is tfff';{t.7S ). F.iera.an kan diE



1.;'

volgende opmerkings toegevoeg word. In Ona~1gen8~e gemoeds8.endoening

ontst~u:n baien];:;.8.L~t",rk W8.;>Y.' iemand sy o.3s1uit glad nie of nie heelte-

J1lal\l kDX2 uit.vo'?l' nie; dit toon ooreenstemming m.?t die ontstEan 'len In

0118,::..ngen~lr:le gemoed.saandoening by die ni~-ver\'l.1l1ing V,>Jl In wens.

Verder J..S die toest'cmd gunstig vir die ontstaRJ

van verskillende tiepes van gemoedsP.andoeninge b:>r storiDg~ van die

uitvoering van In wilsbesluit soos <:i.ie geval is by storinge in die

vervulling va.n wens(=!. Die storinge kon uiterlik of innerlik wees;

d. VI.:.3. iem8.nd andel's kan In parsoon se u itvoer ing d vai.'sboom; 0 f ver-

twyflinge of &ctXld8.gsaf'!(lkinge van la.2,sgenoemde kan die uit/voering van

sy e i e '0 ~ s J.u.i t bel BITJne r •

INS})ANHIl\"G, SPft.lD:HNG EN OPGEV!OHmn.HiEID. In Wilsl),",sluit is op Il

hancleling geriE~ soclat iemand probeer uitvoer W8.t hy 'i;Jesluit.. Die

toestc::nd is gunstig vir In gemoedso.andoening or.l at.erk te ontstEl.a.n op

grond VEn In wil s'oeslui t solal1k die inspe..nning om laa,sg"'no emde ui t te

'lOA!, t~enwooX'dig iB. Onder inspanning vlOrd hier verstaan dat die

per-soon "dink" en IIdoen" by poginge am. In besluit of doelstellin;~: te

verwese.nl ik. Die 'oe»a.:"{,ingsluit dus o.n. in die konsentrasie op In

voorwerp of doel
J

o.a. b.Y. oro.dit te vel'staan; die soek naJ of na-

dink oar, die mi.ddels en m~miere w8.c:rop die deel verwerklik ken word;

en die liggap$uike aktiwiteit wat vir cia verwerkliking nodi~ is.

Die inspanning is bai~MsHl di3 ~ir8k~- ;evolg van In enel'gieke wils-

besluit; en waal' ('l.itvoorkar:l c.sof :hemand iets besluit sonder ds,t

inspflnning in enig€ ven die genoemde vorme t.eenwoordig is, daE:.r.,is

die wilsbesluit SlAgS sk.fnbaar. Heelwc •.t. dinkektiwiteit vorm dikwels

deel "laD in'3p&l1ninu; en heli' in38 om.die toestand waar inspanning teen-



woordig is gunstig vir '11 ge:noedsaa...l1doening te maak. 'n Oors8.&.k vir

'n gemo-eds e.ando en ing am s tE!rk te ants -eaa11 is teenwool'd ig Wenneer die

inspal'Jn in.!. om 'n Qp.slu it u it te '10 er sterk is.

Die p.p.G. (IV. 12. 4..) besluit om die raaisel 0]) te los, en
konstateer baie sterk inspanning. Sterk blydskap Was by sukses teen.
woordig.

Die belang van insp~~ing wor.~ verder gatoon deurdRt daar gevall'

is waar geen gemoed.sBandoening in vertand met 'n K.P.O. ontstaan nie

Wanneer dear geen inspa.nning is nie, hoewel 'n gemoedsaandoening weI

ont.st,'.Hlr. wa.nneer diesel fde resul taat met. diesel fde K.P.0. deur in-

spanning bereik ia.

Die p.p. F (IV.'. 2,3) herinner sonder inspanning dieselfde re-
sultaat wat b~m tevore soveel moeite gegee het. Geen genot het in
die le.,ter' geval ontstE,an nie, tel"w.yl die genot baie sterk was toe die
inspanning teenwoordig was.

'n G e ill 0 e d s a and 0 ~ n i n g s tom p d usa f

n a arm ate die ins pan n i n g vel' min d e r i n-
s 0 IT e r die g e ill 0 e d s a and 0 e n i n g a f han k 1 i ~

i s Van die ins 9 ann i n g.

:Oie heson.,erh'3de van 'n K.P.C). kon: in part.? geve~l~ n ie g0'30. to

aani?€, niE" wanneer die l,e1'soon hom nie jn ireJ'.'~~8.nride.Brmee inspan nie.

Dan is saam ffiA.t die ~P~eBighGid van inspanning 'n ander afstompings-

fakto.l' teenwoordig nl. v.~rmind8ring van die aandag op dj.e K.P.O.

Die p.p.F. (111.1.1-:3.) sp1?,n hom nie in 0!il 'n g.rap, wa.t 'n P93..!'
maal bQrhaal is, te verstaan nie. Die besonderhede korn toe nie geed
tot sy bewussyn nie, en geen gemoedsae.ndo~ning in verbend met die grap
on ts tEtan nie.

,
Bier ontbreek die besluit am op die K.P.O. te let; daar~our ontbi

d if:! nodige inspaJ)ning; dus kom die besonderhede bl::lkbaar nie toe be-

wussyn nie; en gavolgtlik stomp die gemoedsaandoening aft Die toe-

stand is ook gunsti,&; vir afstonmin:z om nl;:,;:;:,; tA vino in Vt'>t'-h<:>Y1r1



'n K.F.O.,. W8.t Or:> grond van nerinnering tot bevlUssyn kOTe., wanneer

die betrokke persoon born nie genoeg inspan om die besonderhede te

herinner nie 88 gevolg van (iie afwesigb.eid V8.n die nodige besluit oy

Ii-H. te doen.

Daar is egter gevalle waar die inspanning om 'n besluit uit te

voer verrninder hcewel die. besluit n-:Jg teenwoordig i.s.

WC1llneerdiebesluit b.erhaaldeliK su..tCsesvol uitgevoer is.

nit gebeur 01

Verder oni

etaan dikwels slegs swak inspanniug by die paging tot die uitvoering

van 'n h8-nd~li':1~, ten spyte vaYl 'n sterk besluit wat op die uitvoeril

gerig is, W9nneer die betroKKe persoon vol selfver~roue is, of baie

oortuig is dat die besluit sal uitgevoer wora. Die bevrediging wat

by die korrekte uitvoGring ontstaan is baiernaal swak as gevolg vsn d,

swak inspanninl.

'n Student beslui t sterk om 'n eksc.Jnen goed af te Ie. By het
e~::ter in a1 sy vorige eksc=,.mensgoed geslaa.g. Hy span hom, op grond
Van die selfvertroue wat so(ioende onttitaan t1et, nie 60 st.erk in nie
O!Tl'1.['.t by reken dal; hy tog maklik sal C1eurkom-wat by stellig wil doen
'n Bet"t'e.kllK{~ SVi.5J.( G..':"1.o!n'cL:ev0f31 ontst2.c'.n b;)' suks"3s in vel'gel.lking .

met ili,? st.srk triomf watoy vorige e.ksamens ontstaan hettoe hy baie
h!::~rd fioes ge'.\'8.ck 11-'~t om sek,~X' va.n sl.lkses te ln8.::ok. '

Die to es t8~nd is d.aarenteen ee.rd-31' guns t.ig vir '11 S tel"k gt\ffioeds-
"';

aandoening oy non-suks"3s, wannee.r die inspanning swak was weens baie

sel f,.T'9rt.roue of s'3ke.rbeid om.t.rent die llitsla,~ inso,rer die mislukking

bats met di!3 voorafgaande '1'3rwagtinB:t oor,1e1e en sel"f.vertroue en tot

selfdeprBsi!jrenda 001",:1"31'3lei (bl. :J.og ). 'n Verder oorsaak vir di

'3 t'3rk onti3taan v::m 'n gemoed8aana.oeninp; in sulke geval1<3 is die kont

sterk inspanning is il1,1iroek gllnstig vir afstom.f.ling insover dit

daartoe lsi dat 'n hande1in3 gouer :uc3ganies word en dus kondiesies

bGw~rkste11ig waC gunstig is vir 'n g8rrloedSaandoening in verband met



die bandel ing am af te stomp.

D9.8r is g,evall,~ 1F.'2,:',.!' In stel'k?!' gemoedsaandoening ontstaa.n oy

elke h;9L"beJing van di~ storing Van In begecl"te of wilsbi'lsluit. In

suli(e gevall3 lei die storine'B tot inSl)811ning W8"t &:1sterke.t' rvord am

hulle te 00 rwin i en hier,~ ::('! 1.'18panning is dan In deeloors aa.k vir die:

Die p.P',~.(lV. 7. 2,3.) kom Soms ,iie antwoorde op die raaisel
nie goed herinner 11ie W~3l1S die rl3i11mende in,rloed van 'n soortgel.fke a:
woor.1 va.,..'1In andel.' raai:3'3l. Die rsmmende invloed het in vE'rak~ie
geva.ll,~ di'3 onmi(ldel1ilc,~ r.e9roduksi{~ van d.ie korr.3kte antwoord gehinde.
Sterkn!' t~vre',1.~nbaid ontstaan by sukses Waar diE3 p.p. bS.iA 811kkel en
hom s Cerk inspan, 9.S in ander ,;evalle Wa:~i' die reliMing nie soveel
inspanning eis am oorwin te word nil3.

Ill.Spanning Rom alt.;)rd voor waal' iemcmd intellektu''3l,e of oak weI

fiesiese preatasies varrig. Dus kom inspanning o.a. as deeloorSaak
vir die ontstaan van funksiegemoedsaando~ninee in aanmerkine;, hoew'el

dit oak imrloed op inhoudsgemoeds<1c,"ndoAninge kan he, soos a.v. op

gemoedsaa.ndoenii1;;?e in aansluitinE; 8.8J1 doeleindes wat die pers()rJi1 war

die genlo,"i1saandoening ond.el'Yind be.ceik het.

an die paging am laasgenoemde uit ts voer. Die spanning bestaan

wat plaasvind "vaal' die oesluit 6~Hh3-;.:HUword en waar die persoon 110 _

insp;;,n o:n 'iit uit te -.,roer en die l::ieellikhede t,? oor"Vin •

Die ,TO 1gend'3 be1.v'8l.' iugs omc.c,ent oj, ie :3p anning en die span:ningsbe-

1VUSSJl1 word op grand van di", protok.:>J.l.g gCH:aae1c. Geen vel'slR ..e 10rd

e;~t.er a'::.ngel1aal n ie in30v"x' d.ie j.n tro sp.:!ktiewe geg"'wens to g nie u i t-

• , "fslagg'?wend mat bet'::'=lcldng tot die ve.caou'lin~;; Van die spannlngsoeVlUS~"'l



tot afstompil1g is ni'3, 030013 ons hie.rondA!' uit~2ni:d.t.

Di'3 toestand 'Tall spa;ming het Hl.eestal ontstaan waar die ppe 'n

ene.rg1eke besluit neem en huJ.l:3 stG.rk inspcLn. Dit het egter o.a.
ook ontstaa.n waar 'n p.p. Bt3rk konsentr'?t?!' op 'n K.P.O., d..w.s. ey

aai.1dag op laas~3noemde rig; V'aar by 'n resultaat yerwag; Waar die

p.p. 'n bande1ing as rnoeilLc b~oorde:l1; en waa.r h,:,' bewus is van die

moant1 ikhe iei vir 'n fou t 0 f.). ie In:)ontl ikh'7 i.-; vir s traf • Opgewon-

~enbeii is haie~Ral in die protokolJp. Baam met spanning genoem.

Gemoeds aan,-lo.,m in~~e be t. in di'3 m.eel'deroeid van geva11e by die

volbringin~ van 'n wils~egluit st~rk ontstaan waal' die volbringing
deur spanning en opgewondenbeid v00raf~Ggaan is. In BulkA gevalle
hoet e:;ter ook gewoo:11ik 'n st,:-<j:'k goedk8uren'ie oord.enl by 'n korrekte

VOli)rinr~ing, en 'n st'~l~k afkeuring by 'n fout,Jntstaan. Die

Be001"lAllng iat 'n hai1d~lii.1g maklik is, of sal reg kor:;, ~3t gewoon1ik

In elk3Gn V~1 die voor6aande toestande gaan die teenwoordigheid
of .re.r'riwyning Van spanning gp.paard me t die "teenwoordigbeid o'f ver-

dwyning ;ran ander faleto r'3 wa tree 'is in V''3r Q8,l1d met afs tomp ing behan-

d 1 1.~ ~o '" b iT ~an ~a'" oord.oI'~ ens Die spanninq-sb,:Hvussyn worde :s, 00"'0.''''. "2;" ~\,I". ~

nou dil(1NE'l~ g'3v::>le; rieur 'n vsrst':?.L'ldng van die gemoedsaandoening vir

'11 K 1) 0 'n~ar l-.::l.~.e.'I,)-'kr.>rtJdword. die spa.nninCl'.",sbewussyn sover die• ~. ., .'. d. w __ ' ~ v __

b-3bandel ing to t. n'.)g to e ~aa:n, 8,;.'31'e.31d in j ie be'.r.rus 8:)'11 voore,fgegaan

deur, of vergesel V&""l, oorsaaklik'3 antes~Hiente vir gemoedsaa.nd.oeningE

'n Mens ken dus aie op groend van hiel'die feit,s 'n ooI'saaklike ver-



band -t'J.se,:m di'3 v,3rmin:iei'in~1 van spanning en afstomping .konstatesr

n i~.

Daar8ntecn i8 daar 'n "i9.ut:1 protokol1e V"aa.r d:ii.e ppe. meedeel

dat hul Le vir hull~ net soveel inspan as anders, ne t 2c"lT'3"31 aandag

aan dia K.F.O. g~e, ens., maar waar die spanningsbe~mssyn in die ver-
skilldnde geval1a in verskillende grade taenwoor~ig is en waar die

in tens 1t'e it van dip. g 3moads aandoeninge in 00 r,gens temming mat die van

die spanning varieer. Dit Iyk in sulke gevalle moontlik dat die
spannj,ngsbevru.ssyn va."} dir'ekt,~,oorsaekJ.ike belang kan word vir die

st(Hkte van die gPlnoedsaandoening wat iTolg.

IlL~ I).P. B. (V. 1. :5. Sk:>rf :B.) is b.v. -meeg"')deel dat hy geen
straf/by :foute sal :(1';;' nie. Die eie om korre:l{ te reageer is nogtans
met n 3.J.l'llk aaJl hOln gaB tel. 'BY dp.el mee dat sy aandag op die t aak
en 1~eaksi'3, sy wens om reg ee reag.3er, sy besluit om dj.t te probear
doan, en sy il1s~panning oli.~dL: 0es1uit uit te' r09r net so ste.rk was soo
i:1 ji~ VQi'L.s= geval tUG straf op In foutiewe reaksie sou vo1g. Daar
wa.s a.llt~,::m l1ealw'o'.t minder spanning in di'9 lat~H' ge"'lral; en toe hat die
t'3vred(~nh8id Trie\:; i3y korr':lkt'3 r:'!8':''{si'3 ook. sv.,'a.kker a.s tevore ontstaan.

voorb?elde, 800.3 30-13','\1"3 aangehaa1 is, e:eyu8.c"k word nie insover by die

moontli~e straf i8. Die 1aasgenoelUd~ ~'JevvUss./D kan egte.r sel f inv10ed

op ,lie in t':lns ita it Van die g~3moed.saal1do en ing u ito efen.

AFS'l'O~\jTI?lUG S008 :;VIOEIlS-"II,T.lti TlllHOORSiLt.]( DEUR r.rJJ/ED'Q.UKK1NG:

(a) VPJ{ DI'B; U 1'£ lNG-E. :uit is moont1ik OJ'~ 'n gemoeds -a.nioeninf te oe-

dwing, w'J,t groten-:ieels daarop neerkom dat In mens die uitir1ge, 600S

b. V. 1.111 i1 van .verdr it; t, "oedwing. Die geva1le waal' ieme.nd ve ins dat

hJ '11 sel~el.' :;emoedsaandoening nie het nie, wat egter vlel teenwoordig

i8, word ingesluit in die klas VE'Jl bedwonge gemoedsCl.andoeninge.



Die gevole van die oivl.;rd.ruk...-..:ing van die uiting13 van 'n tiepe ge-

mo.gdsaan<XJ)ning (nl ~ "Instinkaffekt") is yolg':'ms Leh~nal1n dat 1Cl,aSgenoeml

'j ." '"'S+ .:)1" k 1)'..... "' ..' _ ....•.• Daarenteen mean Sain en Ja.mes dat afs tomping van ge-

m')edsaa,ndoeninge'leur di3 onde1'd1'u-l:Cking van di'3 u itings veroors;:tFlk "'0 X'!

(vgl. hl.:ZS ~.v.) • '11 GemoedSaa...Y}doeoi.c1L:;; ontstaEtn nl. baierna,cvl BVlak as

D<:.aru it wo 1'd

vir die g.2nnoeisaandoening en die uiting. Di~ assosiatiewe veroand
is ~gt'3r 'n fakeo1' W2.t :n3' ..vIGl'l{ tot '!e.c3terking van die opwelling, en

dit word verwyder waar die uiting onderdruk word.2) Afstomping word

.3Gter n L~ al tjd d..aur 'n ond'3x'druk~dng van die u it inge bewerk n ie dog

soms . . d 't.. .t . 3 ')JU~s eur n oeg2~ aan Q~e Ul lnge.

Die ~!raa1~e73r ,iii~ verskillenQe be lerings ko .rrek is on wat

di,~ oorsake vir di-~ vel'skillE' i'3. tn Mens '.Tin'i, soos ons sal a~"1tooJ

dat die bewel'ings in apart:.'l ';?"J'al1e ~n onder sekel' Ol1etandighade almal

waal' kan wees. Verder v 1nd 'n mens da took ander faktore a,s die

wegvcl van die assosiatiewe veroand. in aanme.rking korn as oorsake vir

afstomping waal' d.ie uiting~ onderdruk word. Di.e 'olgende ver-klaring

wat .r'i"Keninp.; hou met v,-:,rski:L1~nde oorsake .vir afstomping, wat totnogto'

va'3ges tel is. kan die genoemde geval1e en bulle ve.rskill~f. i. be-

I}
2)
3)

22:0J8.r. 4 v.o.-3~9.r,~.v.o.
18:~59, 462; 4:359-362.
4:361-362.



----------------------7:j2.t

Iemand Ondt3rdru£. SOillS di'.'! uitinsE' Van 'n :~emoE'!dsaandoening op so'

manit:H' dc-1~,uit'':li.'lik niles kan gem~'rk word van laasgenoeY(Jd,? nie, boev,'el

Die aanda~ van die f~rs~0n, waf die ge-

K.P.D. en die g~paarde gemoedsa~ndoening gevestiS.

is:de toest811d gunstig ~11' di'9 per300n 1JYl'l 001' di~~ tVl,~e be'lUssJnsinnou(

'n Oorsac:.k 'iiI' R.fstol"npine- j.B teei1-

wooriig as die paraoon in81en dat dit onbillik of vsrkeaI'd, ~ns. WaS
om die .zemo eds8,ando en in;; te krJ (bl.lq3'1 ..•.). Ons kan veronderstel dat. di

g.8lJ1O.ad8a8.ndo~nine;weer 0111".;'3 CPJt'l WaJmeer die K.P.O. heI'bC'C'J wO.!'d, en

dat 'n .:mder.':iruKking V2.1l dj",! uit,inge Wl3eI' plaas vind,t!l'3t die gevolg

d.at die beoard-sling ontstaan soos teiTor.~ ('m 'n afstofnpingsfakto.t, dus

'n parl.r berhal1ng8 van so 'n
l

m~ttertyd sal dit onmiddelik

"
d811 ~ln6ti~ vir die zemoAdsaandoanin~ om glad nie te ont-

t.">,'::mVlO0 I'd ig

gerGpro:iuseer word Wanne(~.1' die )ersoon van die K.P.O. bAWUS word. Die

AS afsto 1pi::-l(S nOll i11 t:)l:c.~en van di,::> gAvall.e op die t'3en-

woor.:Hgb.'3i'i van di.~ ;:eno::PT,de afstonlpin;,":=:fnl<:tor g~volg het, dan sou die

i - 0 0 d 0 ~c.t ' d 1'" t f bge'DOe'se.8.11ao'3iHng Vlr l€ K.P.O. ~ een. e 1l<: neel e!l1al a gestomp et.

~.A.W. 'n 0 0 l' S a a k vir a f S t a ill pin e i s tee n-
w 0 0 l' d i :J' W a a I' d e 1J .!' 'n 0 11 d e .!' d I' U k k i n 0' ,T 9. n

C>

""i j. '? 11 i t i n ,G' 8 :i i e .q, 8. 11 t1 a .V" 0 P d i e K. u. O. &> n
= ce'. .

~ )' "l -'j,"l 0 .3 d S c;" a n d 0 e 11 i n g fY e v ';3 s t i C1' 1lll 0 r d. "" 11

::' .;,
<:::> <::>

'n and e r b 1 i k 0 P die
i '(; u a s i =9 k l' - T of d i Yb e 0 0 l' d e e 1, v 0 0 r b ;;'

,) ,
0 t 'n g a v 0 e 1 s b e.. n d e 1 i 11 0' 0 0 l' g s.. a 11. (Die be-.::>

U q a r ~ i epa r 8 0 0 11 dan

loroc.eline: is in baie g:::>vall;~ 800S vol;;: "ag, dit is nie so -21',2; nie !'



of" deur my so r,.3 on ts tel:'na8...K ek Ii i~ {Jele s i tuas ie nog onpl.es ier ig

ens.)

remand, waG bal(:! V-3r<H'~ voel oor dle nalatigbeid vci,n 'n vriend
om }10-'~1 op 'n sei{er tjd volg~ns afsprc,a:.k: t.e ontmeet, WOll teen di.~
Vl'i8ni u.itVi:tar tOA '1.)' uitoBind'~lil{ 'team. By Ond'9l',irUK eg,-,flr die
neigLng oill,iat daal' vl"~<'?l:'1'~.e:!.ing,? in die nabyh(.'lld was, en loop stil-
sWj'gend langs born .en ,Ui1~,( aan s~~ vrieno/''3e verslJ.im an sy eie ergernis
DiG ~3da~G~ korn op dat 90'n hew~ge ergar~is in die geval eintlik
o~lagJ.il.< is, dac 'n twis Oo.l.~\<'7E.',t tog verbyis nutteloos en onaange-
naam sal wees, en dat die vriend :-:loontlil<: 'n goeie rede "ir sy ve1'-
suim het. Die Grg~rnis veraw&k. 'n Vol~end9 ke~r toe die vriend
w(~.2!r1 aa t kOla, ond'7!rd.ruk ."lip. e:;1':: t.e persoon WoE'S l' die ne i ::ing 07')

laasi.~el1o'~m1fie "sleg te Sell. 'n Soo1'tgelyke o'?oordelin.g as rHe 'Tor'ige
ke:!l' ~nt:t::l,9,:1_en die~('l~';;,"I'n..l.S v.er~.wek~weer •. J:Jc-;,.'r:t p,:pr beJ.~halir:gs
va ..l dJ.e voor'lcel, ont~tRan ge~l1 el':;,l31'nJ.s toe dL7! vr1er~/laat korn n1e.
Die G3rste persoon hat aan oordele soos die vI'o,3\~I'e gedink t~rw--Jl 11.1
loop en wag en saara tV ui t.ein,:tel 1k sy vl'iend s ien aankoj!J..

Wc..ar ..ie 79.11 die l'ac-/ige-.-!in:; wa.t Jru'1les oo~;, Doeml), om as 'n mens kViaad

worA eera tien te tel vaor jy uitdrukkin~ gee daaraan. 'n Ander
d ~eloo 1'8 3.a.k is ilE:.G deLiI' eensydige 88.ndag op <lie

K.~.O. afgstrek W0r.~.

? f s t 0 l'1 P i n g v i n d s 0 m S p 1 a a S, IN a a r d i
u i t i n r;. e 0 n d e r d. 1.-' U k w 0 l' d 0 m d" a t " i e p e l'-"-' ...•.

s 0 0 n s .C e .r k -.~l ? n '" 0 in i n d i e v e r b a n d, 0 fL '-'

o n d e r die 0 m s tan d~ g bed a, gee n gam 0 e d s-
a ani a 3 n i n g t."' kr;;/nie.

I~-,;1,:"'(1) 'v",t w.~'?t dal~ bj' ~.)ai.A]"12_,:-J_ S;)' hum'3ur V,=>X'}f)O.l:' h",t by onder-
b.c"'kinc-s in 'n vA~..,.~,;l,-"'l~i'1';; W8.L bJ t0espr?ek, moet as sprel-C:lrby 'n

------------,.,"T'J ....-...•.,....•...•~,Y"• .,..M'A••.•••,.. •••' ..•., ...•••,......" •.•..•••1'""'1,....•.-...'1--•..-.--.,..,..""',..--.~~~~ ~ _1 ..
I 1.9: 4<5.2.



oo~itieKe ,ergauertng opt ee, w~t D~ sy verwagtlng uaie luidrugtib
~al weese Die ~e~A a~tuele wens wat hy koester om ie AWaad te
Vlorel nie d&.ar hy weet a.a.t dit oC"2.de.i..ig.vir sy Sc.;"aKsal wees, en (lie
fei!:. dCt.t hy nie aa11 opKomende ergernis iJiting gee nie .i.s oorsaaKll.K
verbonde ~et die leit dat hy die aWld ka'm bIy, hoewel die nder-
ore.Kings en beledige(jde opmerr;:ings meer is as in gevalle waar hy
nie so'n wei s gehad het ni en wccar hy.kvlaaa. gwora. het..

Di t if> o.a. op grana van uie v:eri(lng 'Tan a.l~ af. \;om'cingsfaAtorp

dat iemar, , wat wi~ a~leer om homself te "beheers", ni:l. 'n tya.pe .K

vind dat hy v'erkl L<:: oak kalm 01 y in sit uasi es wet eel'S hewi ge ge-

moeasc~a.1Jdoel1illt:,e ~ewek net.

Die ~evallt:, Wb-al' 'n gemoed.saandoening nie vers'/aK as gevol6

va!1 eli e ono.erdrukKi g van eli e Ultinge ni e, dog eerd er verst er K, .. 'II."

"opgek opt! word, kan op In eoortgelY.Ke manier vcr.Klaur '!""'.cd. ie

aa.ndag ora. nl.. op .:Ue K.~1.0. en sy gemoedsaancl.::>ening gelfesl-ip-, "':ee'1.:,

'Jie 1)eoordeling is egter in ht,=rcft.ie gevall' gUHstig vi (Le ger:ivt::a.s-

C:i.i:..mdoe,inb am ster.t:: te ont2taan en nie on[;',..mst.ig nie. Di tis o. v.

Y;i:l,r.;.rve 1'0. er red e s ,,-ir ..;.1 e e:;e.m,Jed.saalldo eni!1~ cot. c ewu syn J.<om. Di e

gedurige 8torine:; valJ 'l wen ~n OOK 'n de loorsaa.t~ vir die ltopkroP"

van 'n berna eci.saancto 8ni l,g we elD.

I.,..
'n Lio. v 'J ~:.- Destuur meelJ Clo..t sy mea.elede die belant;e ran vie

Ge~0ensJ.(ap wat hulle verteenioo_die verwaarloo. Hy voe egter ge-
noodsaa.!{ om sy neiging te bedwing om hulle in std'K bewool dince ;,.,an
t e r~l. st er.K: ont ~vrede;Jhei 8n G corn 0 estaCl.rl L'1 vel'uana. met 0.1 e
bewulSsyn van d.ie toestana. van sake. ~Iiera.i gemoeusai:l.l1doel1",b'~e .voro.
elKe J.<eel' sterkel' wanneer hy se.r.::er sa~{e bepleit wi::I.C?l'ina.ie t.raa.gheia
val. sy mGa.e..!. ede apnuu t open-oaa1' word en wanne e1' hy hom ~el.J. •..0 c:t



ueneen". hy dlY1K daaraar" Le wy:' _~y die Ul vinbe OfiL,_errtlA. Qat
a.~t ~l s.L\.ande .is Q.&.tdie Iormo,ll-ceite en cevJOotJ't,eb van so'n verg~-
derlng hom b let ~m ~y meae~e~e boed sleg -ce s~. By veroordeel
die leiL dat hy net die S~t: op "ie abenda.:nag bes]:'reeK en nie die
geQ.L'~g va:r- die mense wat die wer~ll.!l.e oorSCl.a.•" is vaIl Ci.l Q.l.e 'Iloe.ill.!\.-
hea.e WCl."COrWeL" oespre.King .Korn. 8y toorn versteI'l\. gedurig i", .•.arJllate
1.1y liie i::.L IJu<:.tsie _deer en meer op hierdie manier ueoordeel t en na.a.T"-
!!13.te 8y wens om c:.ie mense sleg te se voortdu elld nie vc-:ryt.l wO.•.U, Ilie.

lJit ~O!li L •••• veor UEi.t (l.ie leit u.aL die uiti'Jge ondeI'a.l'U.l( wore, /;St:-

~eentheiQ s.Kep vir die aand~6 om ueter op die X.P.O. gevestib L~

(vg.l..Q.l.. i' ).
' •• Jane; seuu 'Nc~L, 'I. liets present ge.Kry het sou gr<..uagwll rono-

sprirlg en ju.ik:, va l O.l..ydsKaPt [ile.ar hy weet db.t llY moet s'ti.l. olv omvb-t
;2Y moeder siel\. is. i:lY beheers honu,e::'f nu t en 'J::'~: -oy ;jY nu-,-,e fl(::1:,t;
s "aCt .• en o.i t oef3l~O u., te r;\ y:::' 8y inwenJ.:c;e blyds.J.{ap ct.l st. er1-:er word.

Ons meen egter Qat OOALl C:<.l.a.ie soor.t gevalle 'n meer of lUl.nde'"

dui~e~iK waardeoorQee~ teenwooralo oai we~s.

l~OU __Co!, u.::.t L. Q.Le btvb. .•..:.e, Vl0.ar 'f! gemoedsdoandoening so ver-

sterA, gebeu.r: do..t die {".P.O. nie weer hel'Ik.i.b.l wOl'd nie sodb.t ~he

01 Cte..t

.~iG i:".J?iJ. ",-el wee.l.~.J.erhEA.&..:'ivor'Q rerwyl die ge. oee saandoenine:, vreeL

a..ie i,er.I.:ing va afstompings.I.a.i\:tore verswak; of dat die ~.P.O. her-

WOIU, tot uitin5 db.araan moet gegee word. Die genoeds&.aldoen';'!lE

~an ver8waA of heel~emal afstomPt in die laasgenoemde tiepe van

bevalt na die ~Qegee aan die uitinb.

U 1 soort van seval is die vo::'gende. Die senu5estelt en dus oaK a



[lotoriese senters, korn in In "toesto.llC<.va" newibe :p1'i.l\.Ke.l.intSwo.n!1t:e~

pl~asv~nd wat die spanning ~flos deur afvloeiin~ van die oortol:1SA

psie~o-~iesiese ener~ie.:) l)i e a1gemen e oor~;epri":(Kel dhei d vau <)_1e

setJugestel neem a1' deur Q.an die gemoectsaandoeui!1e:, ui inc, te gt;;;c. ~,01l
~

1s ciit moont1.ik dat 'n K.P.O., wat oorspronKliK saaIn met meegC1.an."e

l:;1..•..•.tore tot In gemoedsa.andoening ::te.n:'eiding gec~ee het, die gemoeds-

as. 0ening ell 1een Clac,r!Ja -:_erh;:"e.ldeliK tot stand brine omdat daar 1'ee(1~

In abnormale geree, hela vir pri~keling van aie betroKKe aL~PO~lt:FleF

i. Di ~ K. D.O. ~~a!1dan, ce eri s paribus, (lie ,!leer aan:' eiding tot

\lit:) e,emoed.s andoening gee nie warJfJeer di~ abnormale toestana verdwYlh

J)ie tossee aan die gemoeasaandoening pou dan in f,u:,ke geva::le 'Ner'"".:::,'!"

In midael tot Q,l'stom:oing wt:::es. .Dit is egte1' moeili1~ 0:11 dIe waarde

van die voorge~te:de verK:arinS te beoordeel weens aie oestaalde on-

Kline,e Ort(Lrent die 1e_e oegrin valJ 80'n psiei:So-fiesiese energie.

Soms ants caan 'n e;emoeC1saa{J'.c:)enii11:;,!1i~ net lJa. d.i c:;; t veL.ee aan d.i,=

uitinge (of 'n "uitbarstins") vvanneel' .:lie senugestel u.:.toepul; io "ie,

QOQweI v,eer in verban_ met In bertJ.ssyn van die K.u.~). wannaBe' G.le

senugestel weer normaal is. Uitputti~g van die se~~geste: is dup

Bain bedoel Ciat iemand sy aa,

op <1JJde1'il,n)U,,,e as die K.P.G. vestio, so,~_,,-t :'aa.sgenoemde glac1 {l' t t.
bev...~ss -m kor.: ni e J "'.;aar hy ver'.'.'yderi Y; G van d-te geo.1oedsaando ening oe~_



OlltdHdru.t\.king va die inte:le.t\.tuele inhou bespreek (sie -bl .•~7 ).
Dit 'f' wu't volgens ons terminologie sKYI'1E!fstompl!lg ell nie ,!erl<"::"iA.e

Afstomping kan nogtan in ireA. ver

saw<: \7ord deur so'n onderdrukking val" ie L.::!.O.

t IJ b vru;::; f:> , /1 k am •

beWUB yrJ verd\"!.vn. Nou gebeur dit in party gevalle da die oorspr ~_

l;ke gemoedsaa doenin~ nie ontstc,c.:.n nie wa!lneer die K.2.0. !lC1.'n

aa"1taJ. sulke onderdru.K.Ld11t,e lC:l.ter 'onbele Lmer tot bev.'Ussyn Korn. So' e+

lebetlr b •• waar die gemoedsaandoening oorspronklik op die b~.is v~n

In geste.'ldheid tot bevlUss:rn gekem het. Die asso iasies tusse1 die

disposieeies vir die gemoedsaandoening en vir die K.P.O. vcrswak n::".

"!aar ie A.r.O. gedurende In lC:l.r.gperiode gedurig uit die bev.'Ussyn

e"ehou word.

met di~ opv ~ting.
G al deur e€n va die ppe. aangegee "tem 00 een

Die p.p. B.(r. C,. l. "Ska.amte") dink aan se}:er dE.e.e '.'":>.t hy ged er
het toe hy ~ 'n seuntjie was en swak ska~~te ontstaan. Die p.p.
;rertel o. a. at kaamt e vroe~r bai e sterk in aanslui tin; aan di e "e-
wus yn vah die eade ontstaan het, dog dat. hy die gedagte d~a aan alt rc..
onde dru]r. het edra di t pkOl. Di e skaa.rnte wat ny aan eli e egin van
die eriode endervin het, toe h vir die erste kee vir In lang tyd
die inhoude olibele!~er t t bewussyn laa kern he~, was baie sw k~er
as vro ! .

Afstornping ~een iClek-



Die 'p.p. Jj'. lll. ;,. ,), ,) :i..et op die grap wi:; L~!lort:" -Pb "':1,~,
ctJ. l)l.ll,t vall J. gri::l.p, ci.i. d"rl.tC I)~"t nie ceur,nie, of ha5.s ctaaroor,
'3oclat di t nie kans Ary on goe o.tot oev,n.l.syn t. e kom hie. G-een t;;e-
mUclhH~,d.I1~oe, illg ontstl:l.an nie. In 1_ • 7. 4. onteti::l.an oak zeen ge-
m a.5i::l.o.n•..i.u':>'.ing bv die 'D.'!"'.r • n'i.e, "I 7el'tel h~,' at hv we: '11<;•.•. .•. - .
geh 0 he't, dog dd.'t hv nle weer in dl iuees W01..l. L leef om.di unt
g ed tot beWu.8Myn te 1~2."t Kom nie omd2,t hf die grt:Lp ~il i, ~1)J' ver-
H t ~d..l 811 Wo.t:Ll' e e h -t .

-etli-e ~at die K.F.C. ~Jjders ar-; Ci.1:ee:1:.Ie:q, e1o"baal of ab~t.rak tot

o SvvU 0;:'0 "11 .Korn •

..L!le 'p.p. B. J.l. '.t.':', ~.) dinKclie l:!t::l's"e keel' dui~e:'K aaI! "l
.t<.. • wat by hom 'n st.erk onaangename gemo edsaan 0 e!li nt:Sve 'V,C.tC,Q "15
di volge.de keel' onderdruk hy alle gedagtes aan besoncterhede, en
dinA meer in die algemeen en cl.eur middel va., die prii.C.tCelv!oord aan ie
K.P.O. 8legs 'n sv:ak onaar-.gen r e gemoea.~aan .oeline=, ont3ta.~,n.

III hierc'l.t3 VC:: 'uand vel'vvY6 on"" ~et nh. die P iego-analietie "be-

gri ... va', Iver 'fJ.ngui,g'l 0 "terugdri ging,l, \\'aarvolgens 'n 11,h uc.. ' t

wat aandie tot in .1e bewLlssyn komll van d~e in.l-.l.oudgebied is.\Ji

Ons vil ook verwys na die volgende begrippe, wat soms gebruik ~ordJ

n1. lIsuppression", d.l. die proses waaryolgens ervaringe oooe;,'t4

wo d lliet of ona.er i menging van die wil, e "repression~, d.i.

die pro ses waarvolgens ieman doelbewu probeer om erve:..ring inhoude

uit die be\¥ussyn te verban.2)

-n---
50: 3~~4; _ 36) 'q : 311-

:2) 3" • , 7. .~ .



(1)' e Ia.a ge .oe!n e prOS~f3 lei tot wat ons 81 ynafstomping noelJl).

n Ingaan op vl'CloagstuK.t(" """a1: :llag o[jtsta~fl orutre t '1e veroal c tu. Sell

di~ ge oemd p'OSBsse en afstomping behoort ni_ tot die €e~ee~te

val I.ie tema. wa.t on 0!h3 tot doel ge t 1 het am te behan".eI ni •

(c) VAN B OORDELING EN WEiSE. Dit Kom voo da1: iem~Jl op gron~
~~" In b ~lul~ die K.F.O. nie be 0rdeel met die 001' eLe wat va

vore i.n verb and. met die K.P.O. g'J.l1stig vir die cetro.t:ke iSemoeusaan-

noening was nie. Die t estand. 1.'",- dan gunstig v' -r a1' tompin.~ van 0: .. f.>

gemoeusaandoening as In beslul~ om nie t be ordeel nie gen em is met

of so del' ie bedoeling am afstO".'!lping te bewe~. s'tellig.

gevalle waul' iemand sy vorige oordele wat gu.nst' g was vir In ge!lJotj(t'-l-

~anQoeniag in verban me In K.F.O. 'onderdruk deur opsetltk die K.~.O
'1 de '6 te eoordeel. In anaer gevalle weer rig die persoon sy aanda'

intensiei' op die ~LF.O. of In verbonl.e inhoud sO'.ra die oorsp.roi1k::"i~e

orutjel, wat guns i g was vir 0' e gemu ed Ra1::l.ndoening, ant staan, S od.,,;,:t

])1 'tocbl.d. •.d 1;." L e..l..l. •.ee

I J Afs("oilio.i.n~e_

.1 aktor io OO.lCr\teenwoordig wa.rJ!Jeer i Jild.l1' seker wense ui't sy bewu;:,f.<Jl1

vt::L"urLlwac hy in verc8.nd met In h.•p.a. ~ekoeste het en 'Nat gun-

stig Vias vir (lie intensi1jei~ van die oorsprOfl.rClike ge,oedsaC:l.nuo JJJ.Ile,o

lieell voorUt::e ..ui.e wa 'a vi u.ie voo.cgaande bewerings ~Cingevoer ille

om ~t JiB opsatli~e 'topasaing an reeds oehcin~elde afstompi~gsfa~_

to ..•.t::: d~arin aangegee word, en 0'(,1 at <i.ie a.angegewe tiAP s van geva..l.l.a

Vfu~ GEDAGTES OOR DIE TOEoTAHD WATDIE K.~.a.VOORAFGA&~. Ge-



n K.P.O. V001';;:',lgaan kan v~r (lie 8't81'__
~

an 'n gemo c1.~aando;;rJint!, sarg (8 i e 01. !3/f , en ain pe bly-
wonu~ l1el'innerine:, bl. .:t,).
Wcinneer die gedagtes a

'n 00 saa.K vi r at' st omping is te enWOOld g

u'a yoar fgaande toestand on .erdruk w rd.

Iemand 'Nat s' ex;: L' vo 1 1)aie ongel kkig wanneer hy nan ~ vorige
gesonde to estand. di n}~. Hy wi 1 egt er graag so opgewek moontli iC wees
om eli e bestaande si tUc.,sie ni e nog onp:!.esi eri gel' t e maaK vir sy llloea.E:'l'
Y:a.t hOJl1verpleeg nie. Vir die rede span hy hom in om nid aan '"y
1/ orgo.ailQe gesondh€id te dlnl:;: !lie, maar aan al die Ii efde en sorg
WaH.rmed sy teenvloordige toest n versag word. Die ontevredenh id
en ongelukkigh i d verswak naa mat e ,di e gedagt e c:.IoanvrJe~re ge. i.JH •.•.l1el.d
so oen e uit die bevvLl.';)::;Y'Jverl,ling/word. '

MANISHE WAAROP AFSTOMPIHG 01:SETLIK V~KOORSAAK TNORD SONDER DAT

ENIG~ OrlDEHDRUKKIIG PLAASVlrlD. SIege 'n p a1' voorbeelde wo d 11 v r_

bald met die volgende oewe 'ings aahgevoer insover hulle di~ epse like

s illende gevalle waarop gedoel v ord 'n inherente ra5.~skYj 1i1<..'1.ei(1

Desit.

Die toes ;a.iJd is gunstig vir afstompi e:. wanl1eer 'n K.2.0. op. et,dA.

beoar. e i. word op In mai.ie' wat on€::,"Unstig i;::; vir die gemoed.saa.nd0enii'2"

vir die K.P.O., -::""a1' da.ar vantevore geen beoordeling ni8, of' 'n gun-

stiee beoordeling, was.

Die p.p. A.(lV.:3. 5.) wi1 olydskap in verband met die g8e van cJ-i,:.
regte a:ntwoo!'( on el'druk. Hy vtel toe die oor(1ee1 dat dit kinc...er-
'3.e,t. eo is om b..LYte vOdl vv'aar '::1Ylet die ant\':oord op so' n e nvoudige
l'~~i~el nerlnn ~ net. Daarop verswak dOe blydsAap.

'n Oorsaan: ir &.fstom,ing is ook 'teenwoordig': v;anneer iema.flu di

n.. • .P.(). opseT..liK a.an In krietiese of ontleo.encle beoordeli.ng owlerwerp

(b1"'12..); wa.:nn~er iema-nd opset1ik W~YJ~,eolJtwii<kel, of toL beV'JUssy.•

Ol'.Ll1g, W<.1.t onglAn,,'tio v.i.r aie betrOlcKe gemoedsaa ,doening is; wanna ,1°
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o d. i T'1'l 0 tot

•. (') ", orne]' t 1 i 1 di n

..1npllfakt .
< , o fI 11

v nolle i tot en "ret i

I1nkaktiw t t in be. r , t

t opt: t kri t e be 'Oll e)i" it •
:1 ron .1" 1 'ft in diL d :ik It . e geno .• it rd"di
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10 w.•..ar: die V'erSWa _ing van 'n ge oed ....'aa.nCloeni"lg opsetlii< oewerK:_

stellig word. AIle gemoedooc:a.Ct)I,.i.oeningenet vOlgen ie opva tine va ••

die o'to sYi"e ep grol1d 1Tan se e1' beoordelinge ontstaan.l) Gemoeds-

a.andoeninge is egter iets wat 'n mens meet oorvdn, want hulle nts a.a,!J

op gron, van gebrek aan selfbeneer en i onclerhewig aan 'n m!iS e

In. over d.' gemoed saa .do eni}-,ge ontsta n op gran

keerd beoo'd.l. Lf1ge3) sal eer. ge oem,'e moet bedwing ?ord deu!' laasge-

noem e opsetlik te onde'druk.

Verder net die sto sy, e n pra$tyk blykba rook probeer om wa

hulle as die korre te eoor~elinge beskou het te vel om hulle gemoeas-

aan oeningete bedwing insover a hu Ie ewee het a a lema.d. C:l.l1.l';s

volgens 'y werkli e waarde lee:c beoordeel niks hom sal verJ.ei om aaJ

ga oeds~a ~O ning toe te gee nie,4).

l"")-Z-"'-1-1-p-r-'-b-1-2-"-' --5--r--3--o.-'-----':"'---------------.-- -----
2) v" - .,...: J-':... - •
3)ZeJ....:.e •• 2q. r. 1 - 9.
4)ze1.ler: 249.
Zeller: 252. r. 4 - 8.



HOOFSTUK XI.

DIE ALGEMENE RESULTATE VAN DIE O:NDERSOEKING.

Verskillende faktore wat ons meen in oorsaaklike verband met die
afstompingsproses staan word nie deur ons behandel nie. Kontraswerk-
inge b.v. beinvloed blykbaar die afstomping van die gemoedsaandoeninge
in vers.k ie tiep\es van gevalle. Die vasstelling van die omstandighede
waaronder dit gebeur lewer egter aansienlike moeilikhede 0P. en ons
meen dat 'n detailondersceking van die kontraswerkinge ~elf. i.p.v. die
algemene behandelings wat totnogtoe bestaan, noodsaaklik is v66r die
gevalle waar kontraswerkinge afstomping begunstig deeglik kan behandel
vlord.

Veranderinge'in stemminge is ook dikvfels In deeloorsaak vir die
afstomping van gemoedsaando ninge. Iemand, wat b.v. eers bly was o~
'n K.P.O. toe by in 'n opgewekte stemming verkeer het, voel baiemaal
later geen blydskap in verband met die K.P.O. as hy in 'n "slegte luim"
is nie. Die invloed van stemminge, of veranderinge van stemming, op
die afstomping van gemoedsaandoeninge word nie in meer besonderhede
behandel as reeds terloops gedoen is nie omdat ons nie voldoende ge-
gewens tot ons beskikking het nie.

Dit sou.verder ook wenslik wees om die afstomping of die be trek-
~like bestendigheid na te gaan van gemoedsaandoeninge wat op grond~ge-

stemdhede ontstaan. Die gemoeds.aandoeninge word nl. ervare' op grond
van 'n assosiasie wat bestaan tussen die disposiesie vir die betrokke
inhoud soos b.v. 'n woord, voorvrerp of gebeurtenis, en die disposiesie
vir die gemoedsaandoening. Die toestand is nie gunstig vir.afstomping
solank die betrokke assosiasie goed is nie en dit is baiemaal vir 'n



lang tyd die geval. Seker veranderinge kan egter waarskynlik ontstaan
in verband met so 'n assosiasie of die disposiesie vir die gemoedsaan-
doening waardeur 'n oorsaak vir afstomping teenwoordig BOU wees. Ander
assosiasies kan b.v. tussen die disposiesie vir die betrokke inhoud en
die disposiesies vlr ander inhoude ontwikkel sodat die oorspronklike
gemoedsaandoening later reproduktief gerem word. Verder is dit ook b~v.
moontlik dat die assosiasie tussen die disposiesies vir die inhoud en.
die gemoedsaandoening verswak, soos die geval sou wees o.a. waar die
K.P.O. gedurende 'n lang tyd nie tot bewussyn kom nie, en dat afstomp-
ing van die gemoedsaandoening daardeur bevorder word. Voldoende gege-
wens ontbreek ons egter vir 'n ondersoeking van die verloop van gemeeds-
aandoeninge wat op grond van gestemdhede ontstaan .

Die doel van die hieropvolgende opsomming van die resultate van
hierdie ondersoeking is om die meer alg~ene oorsake wat meewerk om
afstomping te bewerkstellig kortliks saam te vat. Ons meen nie om andeI
bereik~e resultate, soos b.v. met betrekking tot die oorsake vir die
versterking van die g~oedsaandoeninge, weer te gee nie, behalwe insoveJ
dergelike resultate nodig mag wees vir die uiteensetting va~ die af-
stompingsfaktore.

Die toestand is gunstig vir tn g~oedsaandoening om sterk te ont-
staan wanneer die K.P.O. vir die gemoedsaandoening helder tot bewussyn
kom. 'n Oorsaak vir afstomping is dan teenwoordig wanneer 'n K.F.O. by
'n herhaling v er in die aandag is as tevore, of wanneer die K.P.O~ dan
afwisselend helder en vaag in die bewussyn is. 'n K.P.O. kom o.a. met-
tertyd'vaag .tot bewussyn: wanneer die intellektuele innoude waardeur
die K.P.O. tot bewussyn kom min afwissel; wanneer 'n ander inhoud, of



inhoude met of sonder gepaarde g~oedsaandoening saam met die K.P.O.
na die agtergrond van die aandag verdring word deur geassosieerde in-
houde en hulle gemoedsaandoeninge wat grotendeels die aandag vul; wan-
neer 'n geestesstelling vir die K.P.O. verdwyn; wanneer die K.P.O. 'n

""" -taak bevat en laasgenoemde . geoefen word sodat dit meganies uitge-
voer word; ~ •••• ~ en wanneer die K.P.O.bekend raak en niks nuuts tot
bewussyn kom nie. Die vaer word van 'n K.P.O. in die bewussyn bestaan
soms daarin dat die beelde, waardeur aan die K.P.O. gedink word, vaer
of minder volledig of minder in aantal word. Dan is daar blykbaar ge-
valle waar gemoedsaand eninge eers st rk teenwoordig was toe helder
hoewel beeldlooB aan die K;P.O. gedink is, en waar afstomping van die
gemoedsaandoeninge plaasvind naarmfl,tedie beeldlose gedagtes vaer,'
meer a.lgemeen, abstrak en onpersoonlik word. 'n lfeer algemene tiepe
van geval as laasgenoemde is egter waarskynlik waar af tomping plaas-
vind wanneer eers deur helder beelde geheel of ged eltelik aan 'n K.P.C
gedink is en wanneer later beeldloos en blykbaar vaer daaraan gedink
word.

'n Oorsaak vir afstomping is teenwoordig op grond van die beperk-
te omvang van die aandag wanneer di aandag deur die K.P.O. e.a. in-
tellektuele inhoude gevul word .

•'n Ander afstompingsfaktor kom in aanmerking wanneer 'n K.P.O.
helder dog meer globaal as tevore in die aandag is. 'n K.P.O. korn
baiemaal globaal tot bewussyn o.a.: omdat geen taak of determinerende
tendens by die betrokke persoon bestaan vir besonderhede om in die waaJ
neming geabstraheer, of inherinneringsgevalle van die K.P.O. geaktu-
aliseer, te word nie;
konkrete bepaling van

omdat algemene en abstrakte kennis eerder as die
-If,~'n K.P.O. g~roduseer word; omdat in herinnerEg-



ingsgevalle van die K.P.O. die toestand gunstiger is vir die vergeet
van besonderhede 'as van d.ie hooftrekke; of amdat tn bewussyn van bkend-
heid van die besanderhede n tn indruk dat hulle tot bevvuBsyn kan ge-
bring word, indien nadig, teenwoordig is. - tn oordbeeld ward b~iemaal
by abstrakte of globaal dink van 'n K.P.O. die dinksimbool waardeur
van die indiwidue~e besonderh de geabstraneer word, sodat die so-ewe

igenoemde oorsaak vir afstomping dikwels teenwoordig is waar beelde in
verband met 'n K.P.O. deur woordbeelde as dinksimbol vervang word.

Die toestand is ook gunstig vir afstomping naar.mat die intellek-
tu Ie irihoud waardeur iemand eers aan 'n K.P.O. gedink het later meer
en meer af\~k van die 09rspronklike inhoud. Die verandering van 'n
intellektuele inhoud vind a.a. plaas: waar dele van die kompleks vir
die K.P.O. later in die bewussyn ontbreek dog oorspronklik in die be-
,vussyn teenwoordig was; waar die relatiewe helderheid in die bewussyn
van dele van die K.P.O. verander by herhalinge van die bewussyn van

,die K.F.O.; waar 'n herinnerde K.P.O. nie in dieoorspronklike verhou-
ding tot die betrokke persoon voorgestel ward nie; en waar iemand by
herhalinge van die K.P.O. dieselfde taak ap hom neem wat' daarin inge-

,
sluit is dog op tn vereenvougigde manier daaraan dink. 'n Verandering
in die intellektuele inhoud word partymaal veroorsaak deurdat take of
determinerende tendense, wat abstraksie-prosesse in verband met die
K.P~O. determin er, op verskillende tye varieer sodat later abstraksie-
prosesse van die oorspronklike verskil. Verder kan 'n verandering in
die intellektuele inhoud veroorsaak word op grond van gelyksoortigheids
reproduksie. Dit is b.v. die geval waar vr emde inhoude op grond van
gelyksoortigheid saam met die K.P.O. tot b wussyn kom, of waar dele.
van die kompleks vir die K.P.D. vervang word deur dele uit ander kom-



plekae op grond van gelyksqortigheid of gemeenskaplikheid. In_ oude
wat teenoorgestel is aan die K.P.O., of dele daarran, word ook dik_J-
wele op grond van di bewu syn van die K.P.O. gereproduseer. Verander-
inge in die inteIlektuele inhoud bestaan partymaal daarin dat die beel-
de, raardeur i~d by 'n herhaling van die K.P.O. aan Iaaagenoemde
dink, heeltemal of gedeeltelik verskil van die be Ide waardeur hy te-
Tore aan die K.P.O. gedink het.

Indie oorgaande paragra.a:rwas daar prake van veranderinge in
die intellektuele inhoud, waardeur aan die K.P.O. gedink word, as ~n
oorsaak vir afstomping. Veranderinge in die totale intellektuele in-

.houd wat in die bewussyn was toe die gemoedaaandoening oorspronklik
in aansluiting aan die K.P.O. ontstaan h t, d.w.s. veranderinge in die
oorspronklike bffivussynsomgewing van die K.P.O., is egter ook bai~al
oorsaaklik verbonde met afstomping. Die toestand is b.v. gunstig vir
afstomping wanneer meegaande inhoude, soos waarneming -of g assosieerde
inhoude, wat in die bewussyn was in verband met die ontstaan, of geIyk-
tydig met die bestaan, van die betrokke gemoedsaandoening, later nie
weer nie of in minder mate saam met die K.P.O. tot bewussyn kom. 'n
Veranderine in di~ totale intellektuel~inhoud, of bewussynsamgewing
van die K.P.O., vind o.a. verder plaas (met die gevolg dat 'n oorsaak
vir afstomping teenwoordig is) in die volgende gevaIIe, nl.: waar daar
voor 'n herhaling van die bewussyn van die K.P.O. nie 'n hernude er-
varing of herinnering van die voorgaande toestand is nie, terwyl Iaas-
genoemde oorspronklik 'n versterkende invIoed op die gemoedsaandoening
vir die K.P.O. gehad het; waar die gedagte aan 'n toestand, wat.ongunst:
vir die gemoedsaandoening vir 'n K.P.O. is as dit die K.P.O. in die be-
wussyn voorafgaan, oorspronklik nie teenwoordig was nie dog weI later,



wann er die K.P.O. e r tot bewu yn korn; en waar die uitvoering van
eksterne take of pligte, wat die intensiteit van die g~oedsaandoening
vir die K.P.O. verhoog, later vergeet word of nie goed tot bewussyn
kom nie.

'n 06rsaak vir die af'stomping an die herinnerings oedsaandoen-
ing is o.a~ teenwoordig naar.ma,e 'n werkl1kheidsindruk nie by die her-
innering van die K.P.O. teenwoordig is nie, d.i. naarmate 'n inlewe in
die oorspronklike gebeurtenis of toe stand asof dit werllik ervare word
ontbreek.

Verder oorsa e vir af tomping i : ~ie gee van min opvolgende aan-
dag aan die K.P.O. waardeur o.a. geen voldoende geleentheid verskaf
word vir die reproduksie van inhoude wat nod~g is vir die betrokke ge~
moedsaandoeningom te ontstaan nie; 'n~nde~~an die ligga~- of gees-
testoestand wat oorspronklik gunstig was vir die ontstaan van die ge-
moedsaandoening; .4ie wegval van die antisipasie van die intellektuele
inhoud waardeur iemand van 'n K.P.O. bewus wOrd, of die ervang van so
'n antisipasie deur 'n defini tievle "weet".

Verbeeldingsinhoude wat in verband met 'n K.P.O. tot bewussyn kom
is gunstig vir die ontstaan van 'n gemoedsaandoening vir die K.P.O.
Die toestand is daarehteen gunstig vir afstomping: naarmate minder ver-
beeldingsinhoude late~ tot bewussyn kom in gevalle waar die verbeeld-
ingsinhoude oorspronklik die gemoedsaandoening vir die betrokke K.P.O.
bevorder het, o.a. deur laasgenoernde in 'n ander lig as tevore te plaas:
en naarmate verbeeldingsinhoude, wat b.v. teenoorgestel is aan die
K.P.O. of dele daarvan, wat b.v. die K.P.O. in 'n ander lig.as tevore
plaas, later tot bewussyn kom. 'n Oorsaak vir afstomping is ook teen-
woordig: wanneer verskillende verbeeldingsinhoude, wat almal die ge-
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moedsaandoening vir 'n K.P.O. begunstig by herhaling van die bewussyn
van die K.P.O. tot aandag kom dog in so 'n volgorde dat die later ver-
beeldingsinho~de in 'n Minder mate as die vraeres 'n voortbr ngsel van
d~e betrokkepersoon se eie verbeelding is; wanneer die verbeelding in-
houde in verband met 'n K.P.O. later minder as eers aan wense in ver-
band met die ICP.G. voldoen of "Vvanneer'n gewenste K.P.G. later Minder
bevredigend as eers in die verbeelding voorgestel word; wanneer die
verbeelding inhoud wat eers as werklik voorgestel is later'~ Minder
sterk werklikheidsindruk as eers op die betr?kke persoon maak; en wanna
'n verbeeldingsinhoud tot bewussyn kom sonder dat die,inhoud in dieself
de verhouding as tevore tot die eie persoon voorgestel word. Verder is
die toestand gunstig vir afstomping wanneer 'n deel van die intellek-
tuele~ inhaud, waardeur oarspronklik aan 'n K.P.O. gedink is, vergeet
word en deur verbeeldingsinhoude vervang word, ins over as die laasge-
noemde inhoude van.die oarspronklike deel verskil en insover die el
vantevore belangrik was vir die ontstaan van die gemoedsaandoening B in
verband met die K.P.O.

Die afstompingsfaktore wat in die voorgaande afdeling behandel is h t
I

grotendeels be trekking op die bewussyn van 'n K.P.G., die omstandig-
hede waaronder dit bewuB is en die manier waarop dit tot bewussyn kom.
'n Ander belangrike groep van afstompingsfaktore is di~ wat bestaanin
verband met dinkaktiwiteit in aansluiting aan 'n K.P.O.

Die toestand is gunstig vir afstomping waar die dinkaktiwiteit in
verband met 'n K.P.G. verminder, nl. dinkaktiwiteit in die sin van 'n
aktf1nre verstaan van die K.P.O., 'n oorweging van die besonderhede van
die K.F.O.,ve. 'n "soek" na iets in verband met die K.F.O., (d.w.s. bf
produktiewe dinkprosesse, ~f 'n poging tot kennisaktualisering) en 'n



beoordeling van die K.P.O.

302:

Die dinkaktivviteit verminder dikwels naar-
mate die K.P.O. bekend word. 'n Vermindering van dinkaktiwiteit in die
van

sin aktiewe verstaan vind o.a. plaas: ~aar die betekenis'van 'n K.P.O.t\
later onmiddellik gereproduseer word in aansluiting aan die bewussyn
van die K.P.O.; en waar aktiewe verstaan vervang word deur die blote
bewussyn van verstaan. 'n Vermindering van die "soek" vind hoofsaak-
lik plaas waar die resultaat an 'n sukBesvolle soekprases later on-
middellik tot bewussyn kame Beaordeling van die K.P.O., wat ook 'n
tiepe van dinkaktiwiteit in verband met die K.P.O. is, eis egter 'n
breedvoeriger behandeling.

'n Positiewe waardeoordeel oor die K.P.O., of oor.diebetrokke
persoon se aandeel in i of verhouding tot,die K.P.O., is gunstig vir
die ontstaan van 'n aangename gemoedsaandoening in verband met die
K.P.O. Daarenteen is 'n negatiewe waardeoordeel oor die K.P.O., of
oor die aandeel yan die betrokke persoon in die K.P.O., gunstig vir
'n onaangename gemoedsaandoening om in verband met die K.P.O. te ont-
staan. 'n Oorsaak vir afstomping van die betrokke aangename, of on-
aangename, gemoedsaandoening is teenwoordig: as die positiewe, of ne~
gatiewe, waardeoordeel by herhalinge van die bewussyn van die K.P.O.
minder helder tot aandag kom; as die oordeel da~ met minder nadruk
waardering of afkeuring bevat; of as die oorde 1 dan nietot bewu syn
kom nie. Die toestand is egter nie gunstig vir totale afstomping nie
waar 'n oordeel oor die waarde van die K.P.G. vir die betrokke persoon
verdv~, terwyl 'n o~rdeel oor die inherente waarde van die K.P.O. nog

ol.JAO-.- ~ I( p. 0.~ ~ 1...1
bly bestaan. Weinig ofgeen beoordeling vind dikwels plaas"waar die
K.P.O. bekend is, of waar 'n taak-bestanddeel van die K.P.O. meganies.
uitgevoer word.



In Verder oor aak vir afstomping is teenwoordig in gevalle waar
In gemoedsaandoening in verband met In K.P.O. ontstaan het toe geen
beoordeling t enwoordig wa nie, wanneer by 'n herhaling van die be-
wussyn van die K.P.O. 'n beoordeling van die volgende tiepe ont taan,
nl.: In positiewe waardeoordeel oor die K.P.O., of oor die verhouding
van die K.P.O. tot die betr~kke per oon, in die gevalle waar die oor-

pronklike gemoedsaando ning onaangenaam wa , en 'n negatiewe aarde-
oordeel waar die oorspronklike gemoedsaandoening aangenaam w • Di
afstomping van die gemoedsaandoening word ook begunstig deur In krietie
se beoordeling van die K.P.O.; of deux In veroordeling van die gemoeds-
aandoening, b.v. as minderwaardig; of deur In beoordeling van die ge-
moedsaandoening, b. • met betrekking tot die regmatigheid van sy be-
staan.

Die toestand is baie gunstig vir die afstomping van In aangename
gemoed aandoening vir In K.P.O. wanneer In positiewe waardeoordeel in
verband met die K.P.O. deux 'n negatiewe waardeoordeel vervang word,
en van 'n onaangenamegemoedsaandoening wanneer In negatiewe waarde-
oordeel in verband met die K.P.O. deux 'n positiewe waardeoordeel ~~

.~'vervang word. In Ander tiepe van geval waar 'n ver ~de oordeel ook
baie gunstig virafstomping is, is waar In oordeel wat tot die oor-
spronklike gemoedsaandoening meegewerk het later vervang word deur 'n
oardeel oar die eerate oardeel, soos b.v. dat die eerste ten onregte
of enigsin ten onregte ontstaan het. In Verandering van, of In wysig-
ing in, 'n oordeel spruit baiemaal uit 'n verandering in iemand se al-
gemene beoordelingstandpunt of beoordelingsgewoante, sodat laa genoem-
d~~verandering gunatig i ir afstomping insover die veranderinge~ in
sy beoordelinge afstom:pingbevorder.
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Die toe stand is egter gunstig vir die versterking van tn gemoeds-
&andoening wanneer die teenoorgestelde van die voorgenoemde prosesse
plaasvind. tn Aangename gemoedsaandoening word b.v. versterk wanneer
tn positiewe waardeoordeel. en tn onaangename gemoedsaandoening wanneer
tn negatiewe waardeoordeel, by herhalinge van die bewussyn van die K.P.(
teemvoordig i. Verder word tn aangename (of onaangename) gemoedsaan-
doening versterk, ceteris paribus, as die oordeel by herhaling van die
bevrUssyn van die K.P.O. positiewe (of negatiewe) waardering met meer
nadruk bevat as eers, of as die aantal positiewe (of negatiewe) beoor-
delings oar die K.F.O. ver.meerder.

~Die dui~ikheid of beslistheid waarmee oordele gevel word begunsti€
hulle versterkings- of afstompings-effekop die gemoedsaandoening.
Buitendien is die toestand nie gunstig vir 'n waardeoordeel om die ge-
moedsaando ning te belnvloed nie tensy die beoordeling tn egt oortuig-

- .ingskwaliteit het vir die persoon wat die oordeel vel. Die objektiewe
waarheid van die oordeel is daarenteen nie so belangrik nie. Die be-

. t

vestiging van tn eie oordeel deur die van iemand anders is gunstig vir
die oortuiging n helderheid waarmee die eie oordeel tot bewussyn kom.
tn Oorsaak is teenwoordig vir die ontstaan van tn gemoeasaandoening
waar i~and anders se oordeel as waar aangesien en oorgeneem word. 'n
Verandering van iemand anders se oordeel vind egter baiemaalnie so ge-
redelik plaas as die verandering van iemand se eie oordeel nie, sodat
gevolglik 'n gemoedsaandoening onder sulke omstandighede baiemaal vir
tn lang tyd herhaaldelik ontstaan. Dan word die bestendigheid van 'n
gemoedsaandoening soms bewerkstellig deurdat ander persone by elke her-
halingsgeval va.n die K.F.O. dieselfde oordeel vel en deurdat die be-
trokke persoon die oordeel elke keer as waar aansien. 80ms is die lang-



durige herinnering van iemand anders se oordeel ook ongunstig vir af-
stamping. Die toe stand is daarenteen gunstig vir afstomping van die
gemoedsaandoening vir die K.F.G. naa~te die ander persoon, wie se
oordeel eers oorgeneem is sodat dit die gemoedsaandoening vir die K P.O

•gunstig beinvloed het, deux die betrokke per oon minder geag word, of
naarmate sy bevoegdheid om te oordeel, of die waarheid of eerlikheid
van y beoordeling deur die betrokke persoon betwyfel word, sodat die
beoordeling nie meer oorgeneem word nie of y krag as waardebepaling
verloor.

Die feit dat tn andex persoon anders oordeel as tn m ns self, en
die halferkende waarheid, of moontlike waarheid, van iemand anders se
beoordeling wat in teenstryd met die eie beoordeling staan, is ook guns,
tig vir die afstomping van eie aangename of onaangename gemoedsaan-,
doeninge, waar die gemoedsaandoening deels op grond van eie beoorde-
ling in aansluiting aan die K.F.O. ontstaan het.

Die teenwoordigheid van 'n wens in verband met 'n K.F.O. is guns-
tig vir die ontstaan van 'n gemoedsaandoening in aansluiting aan die
K.F.O., en die toestand is al gunstiger vir die int nsiteit van die
gemoedsaandoening naarmate die wens eerlik en intensief is.

tn Oorsaak is teenwoordig vir tn aangeneme gemoedsaandoening om
af te stomp'wanneer tn wens, wat oorspronklik in aansluiting aan die
betrokke K.F.O. teenwoordig was, verswak of verdwyn. tn Wens verdv~n
o.a. in verband met tn K.F.O. wanneer eersgenoemde eera as redelik en
die vervulling as moontlik voorgekom het, dog mettertyd oneedelik skyn
of die vervulling as onwaars~~lik of onmoontlik voorkom. Die toestand
is verder o.a. gunstig vir tn aangeneme gemoedsaandoening om af te stom]
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wanneer 'n wen by "n herhaling van die bewu88yn van die K.P.O. ont~,
taan en arineer die en direk teen die K.P.O. e inhoud of verwerk-
liking gerig i8, of e1fs wanneer die wen leg indirek t en die K.F.O,
g rig i ; wanneer by "n herhaJ.ing an die bewu yn van die K.P. O•.sto-
ringe van 'n wen in verband met ,die K.P.O. ontstaan; en wanneer die
bewu syn van moontlike onaangenaamheid by die nie-v r ulling van tn
en in verband met die K.P.O. oor pronklik die wen verYU1ling voor-
afgegaan ot begelei h t, do~nie in ater ge alle van die bewu yn van
die K.P.O. en die w n vervulling nie.

Die toestand 1w gunstig vir 'n onaangename gemoedsaandoening ,om
af te stomp: wann er 'n wens in verband met 'n K P.O. er wak of ver-
dwyn, in over daardeur die toring of die nie~ ervulling van 'n wen
ophou en dan die invloed van die toring an die wen op die gemoed -
aandoening ook verminder of verdwyn; wanneer 'n wen in verband met 'n
K P.O. bly be taan dog die storinge van die prose tot vervulling later
ophou; wanneer later wen e wat nie ge toor word nie in verband met 'n
K P 0 ont taan, wat oor pronklik met 'n onaangename gemoedsaandoening
gepaard gegaan het toe geen wens teenwoordig wa nie.

'n Oor aak vir die af tamping van 'n gemoedsaandoening is teen-
woordig: 'waa.r'n wen in verband met die K P.O vervang word deur een

Iwat 'n teenoorgestelde doelstelling bevat; wa.ar 'n ,duidelik erkende in
~<e.-r-.'n on kende wens verander; en waar 'n aktiewe in 'n pa siewe wen ver-

andere

'n Energieke wi1 be 1uit in verbandmet 'n K.P.O is g stig vir
'n gemoed aandoening am in aansluiting aan laasgenaemde te ont taan.
Dergelike afstampingever kynsel SO~lbY wenee vind~pla.a na.armate 'n
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be luit, wie ae uitvoering of storing 'n gemoedaaandoening o~spronk-
1ik in verband met die K P.O veroorsaak het, swakker word ot verdwyn ..

Sterk inspanning vo1g baiemaa1 op 'n energieke besluit en eera-
genoemde i ook gunstig vir die ont taan van 'n terk gemoed aandoen-

~ .

ing Daarenteen is dit gunstig vir af tomping as 'nAin panning wat
die gemoedsaandoening vir 'n K.P.O. oDrspronklik begunstig het later

"
in tn swakker mate teen oordig i , of afwesig is.

'n Oor aak vir af tomping is eenwoordi wanneer die uitinge van
die gemoed aandoening vir 'n KP.O herhaalde1ik onderdruk word met
die gevolg dat die betrokke per oon dan 'n ander blik op ake kry of
die K P.O ander beoordeel. Die opaet1ike onderdrukking van die uitini
erskaf egter soms die geleentheid vir 'n beoordellng wat gun tig is

vir die betrokke gemoedsaandoening om te on-ttaan sodat ver terking
eerdAr as verswakking plaa vind.

Herhaaldelike onderdrukking van die intellektuele inhoud waardeur
skyn-

'n K P.O t.t bewuaayn kom B en gevolglike"af tomping i oms tn oor-
aak vir uiteindelike af tomping. odat die gemoed aandoening vir die

K P.O. later nie meer ontstaan nie hoewel die laasgenoemde goed tot
bewu ayn kom.. 'n Deel van die intellektuele inhoud wat belangrik .i
vir die ont taa.nvan 'n gemoedaaandoening vir die K PO., word in party
gevalle onderdruk met die gevolg dat die toestand dan gun tig i vir
die afstomping van die gemoedsaandoening vir die hele K.P.O.. 'n Oor-
aak ir afstomping is ook teenwoordig. wanneer gedagtes aan be onder

hede opsetlik onderdruk word, d.w.B. wanneer globaal dink aan 'n K.P ..O
willekeurig b wwrk tellig word; wanneer beoordelinge of wenae in ver-
band met die K.P.O ..onderdruk word; en wanneer gedagte aan 'n toe-
tand, wat die K.P.O.oorspronklik in die bewu8syn voorafgegaan het

waardeur die gemoedsaandoening vir die K.P O. deur kontras verhoog is,



later opsetlik uit die be",vu~n gehou \Vord.
Die toe tand~kan gunatig vir afsto~ing gemaak word: deur op-

etlik tn K.P O. te beoordeel op 'n manier wat in onwillekeurige ge-
valle af to~end .p 'n gemoedsaandoening werk; deur wen e te ontwik-
kel of tot bewuseyn te bring wat ongUn tig is 11' die gemoed aandoen-
ing vir 'n K.P.O. op 'n 800rtgelyke manier a in onwillekeurige ge-
valle reed8 va gest 1 i ; deur1' leg terl00p'Laandag aan 'n K.P.O.

• 8te gee; of deur die K.P.O. ba~emaal te herhaal, of herhaald~ik daar-
aan te dink, soda.t die voorwaarde teenwoordig i waaronder die ver-

killende af tompingsfaktore baiemaal in erking'tree.
A tomping kan m.a.w. veroor aak word deur die op etlike toe-

pa ing van die fa.ktore wat in die gewone loop van' sake gun tig is
vir af tomping.

• '. • • • • •

'n Gedeeltelike antwoord kan nou gegee ord'op die vraag wat
vroeer geatel is 01. of dit w rklik moontlik i om alg mene reela

•neeI' te le vir die er kill in snelheid waarmee gemoed aandoeninge
van dieeelfde kwaliteit ~ (U. 31). On meen dat algemene reels
van die aard in di geTa1 van tenm1nate die me te gemoed aandoen-
inge nie kan n ergele word nie. Ons het in verband met die gemoed -
aandoeninge, wat in die ekeperimente voorgekom h t, geTinddat die
afetompingsfaktore by Tel' killende herhaling van die elfde K P.O.
baiemaal verskillend teenwoordig i. tn Gemoedaaandoening. wat een
keel' afge tamp of gedeeltelik afgestomp, as, ontstaan selfs dikwel
tn olgende keel' weer terk omdat 001' ake vir at tomping wat tevore
eaa4net die K.P.O. teenwoordig wa later ontbreek, of omdat 001' ake
vir die versterking van die betrokke gemoed aandoening later oorheer .



Die teenwoordigheid of afwe igheid an af tompingsfaktore varieer
neeetal in die indiwiduele, gevalle van K.P.ote wat tot bewus6yn kom
~n hang va.n 0' n ingewikki~de hang van varierende 0 tandighede
)f dat geen alg mene reel vir die nelheid van die verloop van I

'k.

~emo d aa.ndoening %1& .. ons mening tenmin t in die eete gevalle lean
~ngegee word nie. 'n Algemene reel oor die nelheid an die ver+oop
ran die gemoedsaandoeninge of aek r tiepes v n gemoed aandoening sou
)ok nag moet rekening hou met die temperamenjsver kille by men e in 0-

rer die duur van 'n gemoed aandoening afhang van iemand e e oeionele
l.8.nleg.800 b v die geval is aar. 'n eker tiepe an per oon ma.klik
,reurig word en lank treurig 'bly oor 'n klein verlie , terwyl ander
le1f' oor 'n groot verlies aleg 'n kort tydjie terneergedruk oel In
die gevalle waar iemand In bewering oor die nelheid van die verloop
ran 'n eker tiepe van gemoed aandoening il maak i dit noodsaaklik
.at by eer moet a etel in hoaver di af tomping faktore in die gevalle
raar di~ gemoedsaandoening ont taan met reelma.tigh id teenwoordig i •

Die algemene tandpunt wat ons op grond van on onder-
loeking inneem is dat die aanleiding wat in die d e ik e lewe &ange-

~ien word a ~00r8 k ~ T~r die gemoedsaandoening ( odat na laa genoem-
e verwy word a die gemoed aandoening wat ont taan h t op grond van
iJ veor rp of gebeurtenis) leg 'n deeloor aak. ioewel 'n e8 ens1ele
seloor aak. vir die ont taan van die gemoed aandosning is. Nou gebeur
it dat hierdie deeloorsaak konstant bly, en du die K.P.O. l:Orm, te~-
yl ander deeloorsake. wa.t sornse aen ieel en _ ~slega gun tig vir
ie terk.te van die gemoed aandoening i , verander. Die veranderinge
n die ander deeloorsake wat die ont taan an die gemoed andoening in
erband met die eerate deeloersaak teenwerk noem.~ d n afetomping -



faktore. tn Onder oeking van die afwe igheid, of teenwoordigheid, van
diJ af tompingefaktore dui dan ooraake vir die ver terking, of die oor-

ake vir die af tomping, van die betrokke gemoed aandoening aan. Die
afetomping faktore werk in 'n ingewikkelde sam hang t mekaar en tree

••elde sei oleerd in werking. Die bekp,ndheid van n onderwerp, ge oon-
wees aan 'n gebeurteni&,' of die herhaling an die bewu yn van 'n voor-
warp of gebeurteni inie elf afstomping faktore nie, sover on kan
vasstel, dog is omstandighed waaronder, of tiepes van gevalle anneer,
die behandelde ooreake vir at tomping dikWele teenwoordig i .
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