
ERRATA.  
Ill dezelfde Synlhetische Gedachte was een woord uitgevallen.  Pag. 223, regel 6 

v.o. , ,Laten wij niet  zoo na'ief ziin", roept  Trotzki  uit ,  moet  ziin: .Maar laten wii niet 
zoo naief zijn", enz . . . . . . .  Trotzki  zag. de grenzen eerier Marxist ische revisie der 
n a t u u r w e t e n s c h a p p e n  heel duideli ik v66r zich, al was hii 66k de meen ln~  toegedaan,  
dat  de wetenschap aan de contrSle van den Staat nlet mocht  on t snappen ,  

De eerste hoot op pag. 226 behoorde  op pag. 222 te staan.  

Correspondentie 
Dr. J. J. v. P. te A. 

Uw vraag, of beleving ook mogelijk zou zijn zonder gewaarwording en 
waarneming, hebben wij Prof. Jordan voorgelegd, die zoo welwillend is, 
ons dienaangaande het volgende mede te deelen: 

Belevingen zonder gel~j'ktijdige waarneming zij.q algemeen bekend; iets 
anders is her totale ontbreken van waarneming. Er is mij maar ~ n  geval 
bekend van mededeelingen door een persoon met uiterst beperkte waar- 
neming (Hellen Keller, zie haar boek). Maar ook in dit geval ontbrak 
de zintuigfunctie niet geheel. Ik acht de vraag dan ook voor wetenschap- 
pelijke beantwoording niet vatbaar. 

Wij kunnen bij bet diet aangaande belevingen alleen iets zeggen door 
zijn reacties op waarnemingen. Indien het buiten gewaarwording iets be-- 
leeft, hebben wij geen middel om dit aan te toonen. Speculatief zou men 
wet iets over de vraag kunnen zeggen, maar zonder eenige waarborg voor 
juistheid. Ik vermoed, dat er met onzen instinctieven aanleg zekere vage 
gevoelsbelevingen verbonden zijn, ook bij een mensch, die in het geheel 
geen zintuigelijke gegevens had. Belevingen van elementaire vormgestalten 
zijn misschien niet uitgesloten, maar daar valt niets over te zeggen. Mis- 
schien zouden dergelijke vormgestalten overeenkomen met de fundamen- 
teele gestalten uit de Gestalttheorie van K6hler. Theoretisch dus dit: Wan- 
,zeer elke waarneming, die uitgaat boven die van elementaire prikkels, op 
samenvoeging of synthese berust, moeten ,,autochtone synthesekrachten" 
aanwezig zijn. Mogelijk dat deze krachten tot een vaag vrij spel in staat 
zijn. Hoe moeilijk echter deze belevingen zoqden zijn te begrijpen, blijkt 
reeds uit het felt, dat wij ons zelfs elementaire zintuigelijke gegevens, zooals 
pijn, reukwaarnemingen, die wij vaker gehad hebben, niet eens kunnen 
voorstellen. Nog eens, doordat elk experiment nitgesloten is, acht ik be- 
antwoording van de gestelde vraag wetenschappelijk niet mogelijk. 
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