
zlen, weiKer waarde aan ons ordenend verstand volkomen ontgaat. Met 
e en werkhypothese, met een methode ya~ benadering, is zij voorhands 
reeds ruimschoots tevreden. 

De oplossing van een probleem als bet hier gestelde vordert de mede- 
werking "van  zeer velen. Dit aan de synthese gewijde tijdschrift scheen 
mij de aangewezen plaats, de aandacht daarvoor te vragen. Het valt 
minstgenomen aan te nemen, dat er een kans op oplossing van dat pro- 
bleem bestaat. Het  is uitermate onwaarschijnlijk, dat er evenveel tegen- 
deeligheden in onzen aanleg zouden bestaan, als er benamingen zijn, 
die aan zulke tweedeeligheden werden gegeven. Waarschijnlijker is het, 
dat die benamingen althans ten deele verschillende namen zijn voor 
~6n en dezelfde zaak. Dan is dus die veelheid van benamingen in zoover 
niet meer dan een schijn. En dan bestaat de mogelijkheid, dat vat 
achter die veelheid nog eenmaal een massale 66nheid zal verschijnen, 
zooals de zon wel door een nevel dringt. 

NASCHKIFT. 
In zijn kortelings verschenen belangwekkend typologisch, psychiatrisch 

en filosofisch werk ,,Bewusstseins-typen" maakt Dr, J. H. van der Hoop 
herhaaldelijk van polariteit gewag, zonder daaraan zoo principieele be- 
teekenis toe te kennen als dat in het bovenstaande werd gedaan. Dr. 
v. d. H. opereert op bet voetspoor van jung met acht typen, polariteit 
is echter nooit meer dan twee-deelig en past dus alleen volkomen in een 
twee-deelig typologisch systeem. 

T. a. p. op p.p. 26 en 27 spreekt de schrijver zijn verwachting uit, 
dat eene synthese in den zin als de door mij bedoelde op den duur zal 
tot stand komen. Hij acht daartoe onder meet noodig, dat de betref- 
fende typologische onderscheidingen I~AUWaEtmlGER zullen worden ge- 
formuleerd. De schrijver geeft zich hiermede, naar bet mij voorkomt, 
over aan een illusie, die alleen uit de werking der verstandelijke £unctie 
kan worden verldaard, namelijk, alsof nauwkeuriger omlijning van de 
door hem behandelde typologische onderscheidingen tot een duidelijker 
inzicht in hun overeenstemming met andere zou kunnen leiden. Om die 
overeenstemming te doen blijken, zal het veeleer noodig zijn, van alle ver- 
standelijk streven naar nanwkeurigheid, van alle letten op bijzonderheden, 
af te zien en alleen het essentieele van verschillende typologie~n globaal 
en intuitief in het oog te vatten, 
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