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INLEIDING. *) 

De vrede is nog niet in 't zicht, maar hij schijnt toch te naderen, 
en alle volken beginnen zich reeds voor te bereiden op den nieuwen 
toestand, die na den oorlog intreden zal. Met klare bewustheid 
trachten zij zich rekenschap te geven van de ontzaglijk zware taak, 
die dan op hen zal komen te rusten, en beramen zij middelen en 
wegen, waarlangs zij politiek en sociaal, economisch en technisch, 
religieus-ethisch en paedagogisch van deze taak zich zullen kunnen 
kwijten. De oorlog kan toch niet altoos duren. Er moet eens 
een einde komen aan het bloedbad, waarin Europa zich verdrinkt. 

Bij deze overleggingen trekt het de aandacht, dat allen, die tot 
oordeelen bevoegd zijn, de meening uitspreken, dat deze oorlog 
eene geweldige breuk zal slaan tusschen het verleden en de toe
komst. Niemand hunner verwacht, dat straks wederom toestanden 
zullen intreden, vrijwel aan die vóór den oorlog gelijk. Allen 
houden zich overtuigd, dat eene zoo ernstige crisis, als de wereld
historie thans doormaakt, diep zal ingrijpen in het leven der volken 
en lang in hunne ontwikkeling zal nawerken. Zooals de Fransche 
Revolutie eene nieuwe periode inleidde, die op alle gebied ken
merkend van de vorige onderscheiden was; zoo en in nog sterker 
mate zal de wereldoorlog, die in 1914 losbrak, een tijdperk openen, 
dat in allerlei opzicht een gansch ander karakter draagt dan dat, 
waarin wij vóór dien tijd verkeerden. Staat en maatschappij zullen 
eene andere gedaante vertoonen en voor geheel nieuwe vraag
stukken komen te staan. Politiek en sociaal komen we te leve~> 
onder een ander regime. 

Nu heeft de tegenwoordige oorlog ons wel geleerd, met onze 
profetieën voorzichtig te zijn. Want niet alleen sloeg hij aan al 

*) De eerste druk van dit boek verscheen in 1917. — De uitgever. 
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onze verwachtingen aangaande den beschavenden invloed der 
cultuur en de vredelievende gezindheid der volken den bodem in; 
maar hij stelde ook in zijn duur en verloop, in zijn ontwikkeling 
en uitbreiding, al onze gedachten en voorspellingen op wreede wijze 
teleur. Wij handelen dus alleszins verstandig, als wij tegenover 
de kenschetsingen van de nieuwe periode, die met den vrede zal 
aanbreken, eene gereserveerde en eenigszins sceptische houding 
aannemen. Maar dat neemt toch niet weg, dat er enkele vaste 
gegevens zijn, waarop we met zekerheid staat kunnen maken, en 
die ons denken en handelen in eene bepaalde richting leiden. 

Neemt bijv. deze onwedersprekelijke feiten! Thans zijn reeds 
tien millioen mannen op de slagvelden gewond of gesneuveld, en 
dit getal zal vóór het einde van den oorlog misschien nog wel 
met de helft vermeerderd, indien niet verdubbeld worden. De 
oorlogskosten der belligerente volken stegen thans reeds tot een 
bedrag van tweehonderd milliard gulden en hebben het hoogtepunt 
nog lang niet bereikt. De crisis-uitgaven zijn in de neutrale landen 
naar evenredigheid geklommen, en naderen bijv. in ons land al 
dicht tot de duizend millioen. De krijgsdienst der mannen heeft 
duizenden en honderdduizenden vrouwen genoodzaakt, om hare 
plaats in te nemen bij allerlei soorten van arbeid; en alle mannen, 
die straks uit den krijg of uit de mobilisatie terugkeeren, moeten 
toch wederom in de maatschappij ingelijfd en aan werk geholpen 
worden. 

In den oorlogstijd zag de Staat zich in schier alle landen 
verplicht, om inzake distributia van levensmiddelen, voorziening 
van brandstoffen, geldelijken steun aan de armere bevolking, 
bedrijf en verkeer, invoer en uitvoer enz. allerlei maatregelen 
te nemen, die niet ten onrechte aan staats-socialisme deden 
denken. En het laat zich berekenen, dat de Staat al deze 
maatregelen niet terstond met het sluiten van den vrede af
schaffen, en de ontwrichte maatschappij ineens weer aan zichzelve 
overlaten kan. Neemt daarbij in aanmerking, dat de oorlogvoe
rende volken straks na den oorlog veel geleden schade zullen 
hebben in te halen, en dat bijv. ons eigen volk voor ontzaglijke 
uitgaven zal komen te staan voor onderwijs, salarisverhooging der 
ambtenaren, defensie en sociale hervorming; en het behoeft geen 
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betoog meer, dat wij in vele opzichten nieuwe, maar ook zware 
tijden tegemoet gaan. Wij kunnen erop rekenen, dat we, om aan 
onze nationale verplichtingen te voldoen, naar de mate van ons 
inkomen, jaarlijks daarvan een vierde tot de helft aan belastingen 
zullen moeten opbrengen, en dus van een kwart tot een half jaar 
voor de gemeenschap zullen moeten arbeiden. *) 

Voegt daarbij ten slotte nog, dat wij politiek in sterk democra
tische richting ons bewegen. De grootste gebeurtenissen spelen 
zich voor onze oogen af; er wordt in enkele dagen of maanden 
geschiedenis gemaakt als anders in geen tientallen van jaren. De 
Revolutie in Rusland maakte aan het Tzarisme een einde; de 
Koning van Pruisen gaf op Paaschdag eene declaratie aangaande 
het kiesrecht, die aan het aristocratisch conservatisme een zwaren 
s l a g  t o e b r a c h t ;  i n  O o s t e n r i j k - H o n g a r i j e  r i c h t t e  K e i z e r  K a r e i  
een schrijven aan T i s z a, waarin de regeering werd uitgenoodigd, 
om de noodige voorstellen in te) dienen tot bevordering van de 
volkswelvaart en tot uitbreiding van het kiesrecht; en in Engeland, 
waar Asquith en Grey tot dusver tegen de invoering van 
vrouwenstemrecht zich verzetten, werd thans daaraan in beide 
Huizen warme sympathie betuigd; het Lagerhuis nam onlangs zelfs 
in beginsel het stemrecht voor vrouwen van 30 jaren en daarboven 
met overweldigende meerderheid aan; slechts een goede vijftigtal 
leden bleven op het oude standpunt staan. En — al legt dat 
voor de wereldhistorie niet zoo veel gewicht in de schaal — het 
is toch wel opmerkelijk, dat in dezen zelfden tijd in ons eigen land 
eene herziening der grondwet tot stand kwam, die aan de mannen 
het algemeen stemrecht gaf en voor de vrouwen de mogelijkheid 
van het stemrecht opende. 

Maar we laten de veranderingen, die Staat en maatschappij waar
schijnlijk na den oorlog zulleni ondergaan, nu verder rusten, en 
vestigen in het vervolg onze aandacht op die nieuwe toestanden, 
welke op het gebied van onderwijs en opvoeding zich beginnen 
aan te dienen, en die in hun soort niet minder gewichtig zijn. 
Trouwens, ze staan ook niet op zichzelve en hangen nauw met 

*) Verg. de artikelen in De Standaard van 23 Febr. 1917 en verv. over: Als 
h e t  v r e d e  i s ,  e n :  N i e u w - O r i e n t e e r i n g  n o o d z a k e l i j k  ( v a n  d e n  h e e r  H .  C o l i j n ) .  
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heel de cultuurbeweging van onze dagen saam. De geschiedenis 
leert, dat eene worsteling om het volksbestaan ook op de geeste
lijke cultuur niet zelden een sterken invloed doet uitgaan; weten
schap en kunst komen er niet zelden door tot nieuwen bloei. Zoo 
was het bijv. in het oude Athene, dat na de Perzische oorlogen 
in de vijfde eeuw vóór Christus kunst, letteren en wijsbegeerte 
eene ongekende vlucht zag nemen. Hier te lande gaf de tachtig
jarige oorlog geboorte aan onze gouden eeuw. Na de Restauratie 
had er in Duitschland eene herleving plaats, die eene van de 
merkwaardigste gebeurtenissen in de nieuwste geschiedenis is, en 
na den oorlog van 1870 nog gekroond werd met een buitenge
wonen vooruitgang in wetenschap, techniek en industrie. In het 
algemeen is het dus ook niet onwaarschijnlijk, dat na deze wereld
worsteling, in verband met wetenschap en kunst, ook onderwijs 
en opvoeding eene nieuwe richting zullen inslaan en met vernieuwde 
kracht hunne taak hervatten zullen. 

Doch er zijn bijzondere redenen, waarom deze verwachting ge
koesterd mag worden. Onderwijs en opvoeding leden immers in 
dezen oorlog geduchte schade. Officieel gaat het onderwijs wel 
door en blijven de scholen geopend. Maar ieder begrijpt, dat het 
in de werkelijkheid hiermede dikwerf zeer treurig gesteld is. On
derwijzers, leeraren en professoren zijn in de oorlogvoerende lan
den bij duizendtallen opgeroepen tot den dienst en voor een aan
zienlijk deel gesneuveld of gewond. De leerlingen der lagere school 
werden daarom, ten getale van zeventig en meer, in ééne klasse 
samengevoegd en toevertrouwd aan één onderwijzer, die met zoo 
groote klasse weinig beginnen en er menigmaal zelfs de orde niet 
in bewaren kan. Aan toezicht en controle door bevoegde perso
nen ontbreekt het voorts maar al te zeer, omdat ook dezen voor 
het grootste gedeelte zijn opgeroepen tot den dienst voor het 
vaderland.x) 

*) In de Kerken is het al even droef als in de scholen gesteld. Onlangs bracht 
de pers uit Frankrijk het bericht, dat, wijl duizenden priesters als aalmoezenier-!, 
ziekenverplegers of ook als gewone soldaten bij het leger zijn ingelijfd, de helft 
der gemeenten op het platteland van herders zijn beroofd; menige oude priester 
moet vijf of meer parochiën bedienen, zoodat godsdienstoefeningen, bedieningen 
van mis en laatste oliesel, biecht en communie, godsdienstonderwijs en Zondags
heiliging zeer te kort komen. De Heraut 8 April 1917 in de rubriek: Buitenland. 
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Buiten de school lijdt de opvoeding niet minder schade. Wijl 
vaders, oudere broers, politieagenten moeten dienen in den krijg, 
is er in menige stad en dorp een groot gebrek aan opzicht en 
tucht. De moeders en de dochters zijn overdag van huis, hebben 
arbeid te verrichten op het veld, in de fabriek of werkplaats, en 
missen in huis dikwerf het noodige gezag. In het begin van den 
oorlog werkte de stemming, die er in Duitschland heerschte, zeer 
ongunstig op de kinderen en kweekte er eene gevaarlijke zucht naar 
avonturen, zoodat de burgerlijke en militaire overheid tot allerlei 
maatregelen de toevlucht moesten nemen.1) Bovendien konden, 
wegens gebrek aan arbeidskracht, jongens en meisjes van betrek
kelijk jeugdigen leeftijd overvloed van werk bekomen, daarmede 
grof geld verdienen, en alzoo aan groote en onbehoorlijke ver
teringen zich schuldig maken. Allerwege valt er dan ook in de 
oorlogvoerende landen klacht over de verwildering der jeugd. De 
criminaliteit nam onder haar toe; van de verdiensten, die zij door 
den arbeid ontving, trokken kroegen en bioscopen het grootste voor
deel; smokkelhandel werd door haar, in navolging van ouderen, 
bedreven op groote schaal.2) De oorlog is veel te wreed en duurt 
veel te lang, dan dat hij, naast de stoffelijke, niet allerlei geestelijke 
en zedelijke schade veroorzaken zou. 

In alle landen, die in den krijg betrokken zijn, ontwaakt dan 
ook het besef, dat het niet mogelijk en ook niet voldoende zal 
zijn, om straks zoo goed als het kan de oude toestanden te her-

1) Zie mijne Opvoeding der rijpere jeugd. Kampen, J. H. Kok 1916, blz. 95. 
5) Toch zij men niet eenzijdig. De jeugd maakt zich ook in veel opzichten 

verdienstelijk. Een belangrijk deel van den land- en tuinarbeid in Duitschland 
komt voor hare rekening. Van de gymnasiasten te Trier bijv. werd onlangs in 
de pers medegedeeld: wakker werken thans al onze gymnasiasten op de velden 
der landlieden. Dezen ongewonen arbeid hebben zij reeds van den vroolijksten 
kant leeren beschouwen en met zekeren trots en zelfvoldoening schrijven zij: „Wij 
gevoelen ons als Spartanen, eten als dorschers en slapen, na gedanen arbeid, op 
de boerendeel als heusche Germanen!" Bij elke weersgesteldheid trekt het troepje 
onder leiding van een vakman naar de velden, waar ieder zijn taak kent en waar 
men arbeidt, tot het etensuur daar is, wanneer allen zich scharen om den disch 
van den landman, wiens grond door dit ongewone „landvolk" bepoot en bezaaid 
en gewied wordt. En deze jongens van 14 tot 17 jaar praesteeren heel wat. 
De meeste aardappelen hebben zij gepoot, koolrapen gezaaid, onkruid gewied. Na 
eenigen tijd worden deze landarbeiders door anderen vervangen, waarna de eersten 
hun studiën kunnen voortzetten. In de andere Duitsche plaatsen gaat alles op 
dezelfde wijze. 
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stellen; veeleer zullen de ontzettende verliezen, die stoffelijk en 
geestelijk geleden zijn, aan dit en aan het komende geslacht den 
eisch stellen van veel sterker krachtsinspanning en van verhoogde 
productiviteit. Het is niet genoeg, dat het vroeger behaalde peil 
weer wordt bereikt, maar de naijver en concurrentie, die na den 
oorlog te wachten zijn, zullen van elk volk vergen, dat het zijne 
uiterste kracht inspant en het hoogste en het beste levert, waartoe 
het in staat is. Het achterstallige moet ingehaald, de geleden 
schade hersteld, maar, indien eenigszins mogelijk, ook op den 
nabuur een voorsprong gewonnen worden. Velen mogen daarom 
ook hopen op en werken voor een duurzamen vrede; wie let op 
wat er thans reeds ter voorbereiding van den arbeid in vredestijd 
bij de volken omgaat en aan den ontzettenden haat denkt, die 
door den oorlog in de harten is gezaaid, durft met zulk eene 
verwachting zichzelf noch anderen vleien. Doch hoe dit zij, de 
wedijver in versterking der volkskracht, in verhooging der pro
ductie, begint thans reeds zijn loop. En daarom wordt ook aller-
wege de hervorming van het onderwijs aan de orde gesteld. 

In Engeland, waar de geest van Lloyd George in korten 
tijd geworden is „the spirit of the nation", is een streven ont
waakt, om in en vooral na den oorlog zich zoo sterk en bekwaam 
te maken, als door „scientific training" maar mogelijk is. De 
Minister van Onderwijs F i s h e r legde aan het Kabinet reeds 
een plan voor ter reorganisatie van heel het onderwijsstelsel, 
waarvan de volle uitvoering wel enkele jaren in beslag zal nemen, 
maar waarvan de grondslagen toch reeds tijdens den oorlog kunnen 
worden gelegd; toen hij dan ook bij eene rede in het Lagerhuis 
op 20 April 1917 de dringende noodzakelijkheid van allerlei ver
beteringen in het licht stelde, vraagde hij tegelijkertijd een ver
hoogd crediet aan van bijna 3H millioen pond sterling voor het 
lager, en van 434.500 pond sterling voor het middelbaar onderwijs; 
het grootste gedeelte van deze som is voor verbetering van het 
salaris der onderwijzers bestemd, want volgens den Minister hangt 
bij het onderwijs zoo goed als alles van den persoon des onder
wijzers af. In Rusland publiceerde de Minister van onderwijs, 
graaf I g n a t i e f, in October des vorigen jaars eene nota ter 
aanvulling van den begrootingsdienst voor 1917; daarin verklaarde 

\ 
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Duitsche volk in staat stelt te overwinnen, ook na den oorlog in 
vredestijd voortwerkt. 

Er komt voor Duitschland eene bijzondere reden bij, waarom 
het tot deze nieuwe taak met dubbele kracht zich straks zal 
moeten aangorden. De geschiedenis kent geen tweede voorbeeld 
van zulk eene groote en machtige coalitie van volken, die zich 
tegen één volk keert, als zij ons thans ten opzichte van Duitsch
land te aanschouwen geeft. Enkele weken geleden werd er in de 
bladen uitgerekend, dat van de 57 zelfstandige staten in de wereld 
de meerderheid, n.1. 29 staten, in den oorlog zijn. Tegen de vier 
Centrale mogendheden, dat is, in de eerste en voornaamste plaats 
tegen Duitschland, hebben niet minder dan 25 staten zich aan de 
zijde der Entente geschaard. Van de 1657 millioen menschen staan 
er slechts 147.8 millioen aan den kant der Centralen ; alle anderen, 
op 282 millioen neutralen na, dat is dus tezamen 1329 millioen 
kozen de zijde der Entente. Wij hebben dus inderdaad in dezen 
oorlog met eene volkeren-hetze tegen Duitschland te doen. Zonder 
twijfel heeft deze pijnlijke toestand aan Duitschland iets te zeggen ; 
en van harte is het te hopen, dat het eruit leeren moge, om in het 
vervolg zijne snoevende taal op eigen kracht en cultuur te laten 
varen, en minder uit de hoogte op andere volken neer te zien. 

Maar ter andere zijde is er voor de geallieerde volken toch bitter 
weinig grond, om zoo geweldig tegen Duitschland tekeer te gaan, 
als thans het geval is. De roem van Frankrijk, Engeland, N.
Amerika op eigen voortreffelijkheid, uit zich op andere wijze, 
minder parvenu-achtig en minder stuitend, maar is feitelijk niet 
minder groot dan die van het Duitsche volk, dat door zijn enormen 
vooruitgang in de 19e eeuw over het paard is getild en zijn even
wicht verloor. En de taal, waarin de geallieerden in dezen oorlog 
zichzelven aandienen als strijders voor vrijheid, gerechtigheid, 
beschaving en humaniteit en de Duitschers voorstellen als barbaren, 
Hunnen, wilde beesten, zeehaaien, misdadigers, moordenaars en 
volgelingen van den Antichrist, is in hooge mate ergerlijk. Wie 
de geschiedenis der strijdende volken vóór en in dezen oorlog 
raadpleegt, weigert te gelooven, dat de Engelschen engelen en de 
Duitschers duivelen zijn, evenmin als hij het tegendeel aanneemt; aan 
zelfkennis en verootmoediging is bij alle volken en menschen gebrek. 



INLEIDING. 1 3  

Doch ter zake. In Duitschland is men van den penibelen toe
stand zich helder bewust. Naarmate de vijanden toenemen, wordt 
men onverschilliger voor hun aantal; men aanvaardt geduldig en 
lijdzaam het harde lot. En zooals men nu, met in elk geval be
wonderenswaardige energie tegen een drom van vijanden volhouden 
en doorzetten wil, en zich in lichaam en geest de grootste inspan
ning en opoffering getroost, zoo bereidt men zich thans reeds op 
de toekomst na den oorlog voor en geeft zich rekenschap van de 
reuzentaak, waartoe men dan geroepen wordt. Want hoe de 
uitslag van dezen oorlog ook zij, hetzij Entente of Coalitie de 
zege behale, in beide gevallen wordt Duitschland geroepen tot een 
arbeid, die van het gansche volk de uiterste inspanning van alle 
krachten zal vergen. 

Immers, ook dan blijft Duitschland, naar de bedoeling en het plan 
zijner vijanden afgesloten van de wereldmarkt, teruggedrongen op 
eigen erf, door schier alle volken gehaat en gemeden. De politiekvan 
Engeland is steeds geweest, om, als wachthond van Europa, op 
het vasteland het evenwicht tusschen de mogendheden te bewaren, 
maar zóó, dat het zelf daarbuiten staat en van dat evenwicht ge
bruik maakt, om zijne heerschappij over heel de wereld uit te 
breiden. In deze lijn ligt het ook, om van den gevaarlijksten 
mededinger op het continent zich te ontdoen en dezen zoo terneer 
te slaan, dat hij in lengte van jaren zich niet weder oprichten kan. 
Daarom werd overeengekomen, den vrede niet te sluiten, voordat 
Duitschland verpletterd is en op de knieën de voorwaarden der 
Entente aanvaarden moet, n.1. de ontbinding van het Duitsche rijk, 
de verdrijving van het huis van Hohenzollern, de afstand vanElzas-
Lotharingen, de oplossing der Donau-monarchie en de verbanning 
der Turken uit Europa. En ook werden er reeds pogingen aan
gewend, om na den oorlog den strijd op economisch gebied voort 
te zetten, Duitsche waren te boycotten, den invoer van ruwe stof
fen naar Duitschland zooveel mogelijk tegen te gaan, Duitsche 
emigranten te weren, en de omsingelings-politiek van Koning 
E d w a r d in de toekomst te bestendigen. 

Wie deze gansche Entente-politiek met die van het Pruisische 
militairisme en de pangermanistische annexionisten vergelijkt, komt 
tot de conclusie, dat de volken elkander weinig te verwijten heb-
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ben. Maar misschien zal dit alles na den oorlog zoo'n vaart 
niet loopen. Men kan op de sympathieën der vorsten en volken, 
op afspraken en verdragen der mogendheden, op eeuwige edicten 
van landen en staten niet rekenen. Maar het is Duitschland niet 
euvel te duiden, dat het op deze gunstige mogelijkheden geen 
staat maakt en de toekomst zich zwaar en ernstig voorstelt. Men 
leeft daar in het besef, dat de wereld, die van Duitschland ver
vreemd werd, opnieuw gewonnen moet worden. En men voelt, 
dat dit niet anders geschieden kan dan door zoo hard te werken, 
en zoozeer alle krachten in te spannen, dat de producten van den 
arbeid in qualiteit en quantiteit die van alle volken overtreffen. En 
aan deze reuzentaak der toekomst moeten ook onderwijs en op
voeding dienstbaar worden gemaakt. 

ALGEMEENE KENMERKEN. 

In het algemeen kan de nieuwe opvoeding aldus worden ge
karakteriseerd, dat zij over heel de linie, die zij bestrijkt, uit het 
onbewuste en toevallige zoekt uit te komen, en zich stelselmatig, 
streng wetenschappelijk, naar een vast plan inrichten wil. In het 
licht der thans heerschende wereldbeschouwing geplaatst, vertoont 
zij dit aspect, dat de onbewuste evolutie in de natuur voor de be
wuste, doelmatige leiding van den homo sapiens (den verstandigen 
mensch) behoort plaats te maken, en de natuurlijke teeltkeus meer 
en meer voor de opzettelijke en kunstmatige wijken moet. Heel 
de wereld toch is langzaam, in den loop van duizenden en 
nog eens duizenden eeuwen, door evolutie tot stand gekomen. 
Deze evolutie is misschien in zichzelve een mechanisch proces, 
maar ze staat toch, gelijk men na D a r w i n allengs weer meer is 
gaan gelooven, in dienst van eene bewuste of onbewuste idee, en 
werkt dus ook voor een doel. Deze doelmatigheid komt daarin 
uit, dat zich uit den chaos der nevelmassa een kosmos gevormd 
heeft, dat in dien kosmos langzamerhand het organische uit het 



ALGEMEENE KENMERKEN 15 

anorganische, het leven uit den dood, het licht uit de duisternis 
is voortgekomen, en dat eindelijk de ontwikkeling van plant en 
dier aan den denkenden en willenden mensch het aanzijn heeft 
geschonken. 

Maar nu deze mensch op het tooneel is verschenen, inzonderheid 
als cultuurmensch der twintigste eeuw, toegerust met eene nooit te 
voren bereikte kennis van en heerschappij over de natuur; nu 
draagt de onbewuste evolutie de leiding van het proces allengs 
meer aan dien kennenden en doelstellenden mensch over. Deze 
is toch door zijn verstand en wil in staat, om in den ontwikke
lingsgang der dingen in te grijpen en dien in nieuwe banen te 
leiden. De blinde natuur is in haar drang schepper van den 
mensch geweest en in hem ziende geworden; en die mensch wordt 
nu op zijn beurt, wetens en willens, schepper van de maatschappij 
en den staat, van wetenschap en kunst en van heel de cultuur ; 
hij is zijn eigen heer en meester geworden, zonder souverein boven 
zich, de smid van zijn eigen geluk, de voorzienigheid zelve op 
aarde. Want kennis is macht, weten is vooruitzien, arbeiden is 
scheppen, en scheppen is goddelijk. 

Al deze denkbeelden zijn niet nieuw, ook niet in hunne toepas
sing op onderwijs en opvoeding. Maar ze dringen toch door den 
oorlog krachtig naar voren, en worden uitgewerkt tot een theore
tisch en practisch systeem. Van de toepassing daarvan verwacht 
men in de naderende vredesperiode de heilrijkste gevolgen ; het 
optimisme, dat in Amerika heel de opvoeding draagt, slaat naar 
Europa over en bezielt het met nieuwe hoop. In eene onlangs te 
Leeds gehouden voordracht gaf Mr. M. E. Sa dl er een helder 
overzicht van de opvoedingsdenkbeelden, welke in de Vereenigde 
Staten van Amerika heerschen en het gansche schoolwezen aldaar 
dienstbaar maken aan de behoeften der maatschappij. Men ziet, 
zoo zeide hij, in dit land in, dat eene bekwame en bezielende op
voeding eene groote macht is tot bevordering van de industrieele 
ontwikkeling en tot kweeking van een geest van goede burgerschap. 

In de nieuwe opvoeding wenscht men dus in zekeren zin het 
oude idealisme niet prijs te geven ; maar men brengt er toch eene 
b e l a n g r i j k e  w i j z i g i n g  i n  a a n .  I n  d e  d a g e n  v a n  H e g  e l  e n  d e  
z i j n e n  w a s  d i t  i d e a l i s m e  c o n t e m p l a t i e f  e n  c o n s e r v a t i e f  v a n  a a r d ;  
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doel der opvoeding was, de jeugd op te wekken en te bekwamen 
tot verwezenlijking van hooge, menschelijke idealen. Maar allerlei 
oorzaken hebben medegewerkt, om hierin, ook in Duitschland, 
verandering aan te brengen. In de eerste plaats is daaronder het 
positivisme te noemen, dat na de gebleken ijdelheid der wijsbegeerte 
wereldconcepties in de wetenschap de heerschappij bekwam, en 
oververzadigd van de idee, dorstte naar tastbare werkelijkheid. 
Maar daarbij voegden zich nog vele andere factoren ; de geniale 
verbinding, welke M a r x wist te leggen tusschen wetenschap en 
maatschappij, de Bismarckiaansche politiek, die nuchtere werkelijk
heid tot leiddraad koos en zich met schitterend succes zag be
kroond ; de hooge vlucht, welke de Duitsche industrie na den 
oorlog met Frankrijk nam ; en niet het minst het overal door
dringen van den practischen Engelsch-Amerikaanschen geest, die 
meer naar nut dan naar waarheid vraagt. 

Dit alles had ten gevolge, dat het idealisme, ook in Duitsch
land, veranderde en meer en meer een pragmatistisch (activistisch) 
en utilistisch karakter aannam. Door het verstand had de mensch 
zich verheven boven het dier, was hij a toolmaking animal ge
worden, en had hij de natuur zich leeren onderwerpen. Het den
ken, dat in den strijd om het bestaan uit het leven geboren is, 
heeft ook in dat leven zijn doel ; het is niet Selbstzweck, maar is 
nuttig en ordent de werkelijkheid zoo, dat zij het welzijn van den 
mensch bevordert; voorstellingen, begrippen, ideeën zijn werk
tuigen, waarvan wij gebruik maken, om de wereld te beheer-
schen ; waarheid en waarde worden bepaald door de biologie. 
Dienovereenkomstig is het der wetenschap, zoo zegt men thans 
in toonaangevende kringen, niet meer om het kennen eener toch 
onkenbare, metaphysische waarheid te doen ; maar, evenals zij met 
alle cultuur uit het leven is voortgekomen, zoo is zij ook aan het 
leven dienstbaar, en te waardeeren als eene der vele wapenen, 
waarmede de mensch zich toegerust heeft in den strijd om het 
bestaan. 

Deze biologische opvatting van de wetenschap werd in beginsel 
reeds voorgedragen door Sir i 11 i a m Hamilton f 1856, 
die daarbij in de lijn van het Engelsche wijsgeerige denken zich 
bewoog en het bekende woord uitsprak, dat eene levende on-
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waarheid beter is dan eene doode waarheid. Zijn leerling, de 
beroemde natuurvorscher James Clerk Maxwell f 1879 
sloot zich hierbij aan en stelde het criterium der waarheid in hare 
geldigheid, dat is in hare bruikbaarheid ; de atomentheorie is mis
schien niet juist, maar ze is een tijd lang zeer nuttig geweest. In 
Duitschland vond deze opvatting van wetenschap en waarheid 
vooral ingang door Ernst Mach, die in 1895 hoogleeraar te 
Weenen werd en in 1916 op 77-jarigen leeftijd te München over
leed. Deze geleerde zag in de wetenschap slechts een bijzonder 
geval van het algemeene biologische proces, een middel tot „Selbst-
erhaltung" in den strijd om het bestaan ; haar zin en doel ligt 
alleen in hare practische waarde voor den mensch. Ofschoon er 
nu in deze biologische opvatting van de wetenschap eene kern 
van waarheid schuilt1), leidt zij toch, wijl van alle metaphysische 
en logische waardeering losgemaakt, tot een bedenkelijk relati
visme, dat het criterium der waarheid in hare bruikbaarheid voor 
het leven stelt en het onderscheid tusschen waarheid en leugen af
hankelijk maakt van beider gevolgen in de practijk. Er is dan 
geene waarheid op zichzelve, maar alleen eene waarheid voor 
ieder individu in elk oogenblik ; evenals bij de oude Sophisten, 
wordt de mensch de maatstaf aller dingen2). 

Het meest consequent werd deze nieuwe idee over de weten
schap ontwikkeld in het Pragmatisme van James in Amerika 
en van Schiller in Engeland, dat aan alle apriorische rede
neeringen en gesloten systemen den rug toekeerde en het oog 
alleen richten wilde op feiten en daden. Ofschoon het, zoo spre
kende, niets nieuws leerde en slechts eene radicaal-empirische 
methode ten troon verhief, droeg het toch weldra ook eene andere 
gedachte over werkelijkheid en waarheid voor. \^oor den prag— 

, *) De ten vorigen jare overleden Theodor Lipps reide: Des Nutzens 
haben die Wissenschaften keinen Grund sich zu schamen; welches immer der Wert 
der Wissenschaft als solcher sein mag, in jedem Falie gewinnt sie höheren Wert, 
wennn sie zugleich dem Leben dient. Ja alle Wissenschaft soll schliesslich dem 
Leben dienen, d. h. dem ganzen Menschen und der ganzen Menschheit, bi) W. 

t e r n. Die Jugendkunde als Kulturforderang. Leipzig, Quelle u. Meyes 1916bl 64 
a )  O v e r  M a c h  f  1 9  F e b r .  1 9 1 6  k a n  m e n  o . a .  r a a d p l e g e n :  D r .  B e r n  h a r d  

Heil, Ernst Machs Philosophie.Stuttgart 1907. H ö f f d i n g, Moderne Philo-
sophen. Leipzig Reisland 1905. Kleinpeter, Die Erkenntnistheorie der Natur-
JunC19ei7 blz' 203^238' LeipZi9 Barth 19°5' Enklaar. Ernst Mach, Tijdspiegel 
N. Opvoeding -
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matist is n.1. de voornaamste vraag niet, wat de wereld was of is, 
maar wat wij er mede doen en wat wij ervan maken. En waarheid 
bestaat naar zijne meening niet vóór en onafhankelijk van den 
mensch, maar zij bestaat alleen in en voor den mensch. Zij is niet, 
maar wordt; evenals heel de wereld is zij „in the making . Waar
heid is datgene, wat in de practijk zich als bruikbaar bewijst; 
haar maatstaf ligt in hare waarde voor het leven1). Wijl deze 
wijsgeerige richting geheel paste bij het hedendaagsche denken, 
dat onder den ban ligt van criticisme en agnosticisme, vond ze 
in vele kringen warme sympathie. Want terecht getuigde nog 
onlangs Viscount Bryce, in een pleidooi voor het behoud 
der klassieke studie, dat er tengevolge van de buitengewone ont
wikkeling, welke de nijverheid in deze eeuw aan de toepassing 
der wetenschap te danken heeft, in den volksgeest eene nauwe 
associatie is ontstaan tusschen toegepaste wetenschap en materieele 
welvaart, en er een sterke zucht is ontwaakt naar onmiddellijke, 
practische resultaten van wetenschap en onderwijs2). 

In de richting, welke de opvoeding thans naar veler meening 
behoort in te slaan, komt dit practisch streven zeer duidelijk aan 
het licht. Tot dusver n.1. trachtte men het doel der opvoeding in 
eene algemeene formule te omschrijven, welke voor alle menschen 
en voor alle tijden gold. Hetzij men dit doel stelde in de ont
wikkeling van het verstand, in de veredeling van het gemoed of 
in de sterking van den wil, in de vorming der persoonlijkheid of 

ï) Verg. mijne Wijsbegeerte van de Openbaring. Kampen J. H. Kok 1908 
blz. 37—43. In Frankrijk draagt Henri Bergson eene philosophie voor, die 
aan dit pragmatisme verwant is. Bergson onderscheidt n.1. scherp tusschen 
verstand en intuitie. Door het verstand is de mensch aangewezen op de zinnelijke 
wereld, leert hij de dingen alleen kennen in hun causaal verband, maar wordt hij 
ook in' staat gesteld, om de natuur te beheerschen en aan zijn leven dienstbaar 
te maken. Door de intuitie ontdekt hij echter alleen de diepten des levens, ver
schaft hij zich inzicht in 't wezen der dingen, dringt hij achter de phaenomena tot 
de noumena door. Het verstand geeft wetenschap, de intuitie philosophie. Verg. 
T. J. de Boer, De filosofie van Henri Bergson. De Beweging Sept. 1 91W. 
]. E. H. J. Hoogveld, De nieuwe wijsbegeerte, een studie van Henri Bergson. 
Utrecht Dekker en v. d. Vegt, 1915. 

2 )  V i s c o u n t B r y c e ,  T h e  w o r t h  o f  a n c i e n t  l i t e r a t u r e  t o  t h e  m o d e r n  w o r l d ,  
Fortniqhtly Review April 1917 blz. 551 v. In een artikel: De Tragedie van 's men
schen kennis, in de Wetensch. Bladen April 1917 blz. 87—107, treft men dezelfde 
gedachte aan. Van het nut van kennis is men overtuigd, zoolang deze tot recht-
streeksch doel heeft, eischen en wenschen ten behoeve van het dagelijksch leven 
te bevredigen; maar verschil van meening is er omtrent de waarde der wetenschap 
tot het verkrijgen van kennis aangaande wereld en leven. 
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in de harmonische ontvouwing van al hare vermogens en krachten, 
altijd had men te doen met een ideaal, waaraan algemeene geldig
heid werd toegeschreven. Maar deze opvatting wordt thans op 
verschillende gronden bestreden. 

Ten eerste brengt men ertegen in, dat zulk een absoluut op
voedingsideaal niet bestaat. In de 17e en 18e eeuw geloofde men 
n o g  w e l  a a n  e e n  o n f e i l b a a r  p a e d a g o g i s c h  d o g m a ,  e n  z e l f s  H e r b a r t  
verkeerde nog in de meening, dat uit de ethiek zulk een algemeen 
ideaal voor de opvoeding was af te leiden ; maar de critiek, die op 
deze wijsgeerige of godsdienstige theoriedoorhetindividualismevan 
Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche e.a. werd uit
geoefend heeft, naar men meent, hareonhoudbaarheidafdoendeaan-
getoond. Er bestaatgeen objectief, onveranderlijkpaedagogischideaal. 
De leer der opvoeding is niet eene zelfstandige, zich naar eigen idee 
en wet ontwikkelende wetenschap, maar zij staat in het nauwstever-
band met de cultuur van haar tijd, volgt de beweging,diedezeneemt, 
en ontvangt haar ideaal van de maatschappij, waarin zij zelve wortelt. 

Ten andere rekent zulk een algemeen opvoedingsideaal veel te 
weinig of zelfs in het geheel niet met de groote verscheidenheid, 
die onder de kinderen voorkomt; het kan dus uit den aard der 
zaak niet anders dan vaag en onduidelijk zijn, en past ook op de 
kinderen niet. Wat zal men bijv. aanvangen met het ideaal eener 
harmonische ontwikkeling van alle gaven en krachten, als men in 
ernst rekening houdt met de honderden kinderen eener volksschool, 
die straks op ongeveer 13 of 14-jarigen leeftijd het practische 
leven ingaan ? Met verreweg de meeste hunner kan en behoeft 
men het ook niet verder te brengen, dan dat zij bruikbare leden 
worden van de maatschappij, en die kundigheden en vaardigheden 
verwerven, welke voor de uitoefening van hun dagelijksch beroep 
noodzakelijk zijn. ,,Kulturbildung is daarom een groot woord en 
een onbereikbaar ideaal; veel verstandiger en practischer handelt 
de paedagoog, die zich met „Berufsbildung" tevreden stelt. 

Ten derde verdient het overweging, dat de paedagogiek, die 
van algemeene beginselen wil uitgaan, eene hopelooze oneenigheid 
en verwarring sticht; want ieder houdt er zijn eigen geloof of 
overtuiging, zijn eigen wereld- en levensbeschouwing op na. 
Daarentegen bestaat er kans, dat, wanneer allen zich plaatsen op 
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den bodem der werkelijkheid, zij elkander telkens ontmoeten zullen, 
en in tal van gevallen met elkander kunnen samenwerken tot ver
betering der maatschappij en tot vermeerdering van de som van 
geluk voor de menschheid.1) 

Met dit streven, om de paedagogiek te bevrijden van alle voor
opgezette theorie en alleen op de werkelijkheid te doen rusten, 
hangt nu weder een ander kenmerk der nieuwe opvoeding ten 
nauwste saam, n.1. het pogen, om ze democratisch en sociaal te 
maken. Velen gaan n.1. in den tegenwoordigen tijd van de ge
dachte uit, dat individu en gezin vóór alles beschouwd moeten 
worden als deelen van het geheel. De achttiende eeuw ging uit 
van het autonome, souvereine individu en liet maatschappij en 
staat opkomen uit een vrij contract der enkelingen : de negentiende 
en twintigste eeuw neemt haar uitgangspunt in de maatschappij en 
meent, dat alwat binnen haar bestaat, zijn recht en waarde alleen 
aan haar ontleent. De gemeenschap staat als het geheel boven 
de deelen en maakt deze alle aan haar instandhouding en welvaart 
dienstbaar. In het jaar 1853 schreef J. H. F i c h t e: die ganze 
Zukunft der Welt liegt in der socialen Frage, nicht in der poli-
tischen ; en dit woord heeft thans nog meer beteekenis dan in den 
tijd, waarin het uitgesproken werd. Toch leidde Fichte zelf 
daaruit reeds af, dat, ofschoon privaat bezit geoorloofd en onmis
baar is, de eigendom toch in de eerste plaats eene roeping, eene 
taak, eene sociale functie is, en dat de staat dien in zijn belang 
aantasten en beperken mag, en den eigenaar nopen, om zijn goed 
te gebruiken tot het doel, waartoe de eigendom strekt.2) Op het 
standpunt van dit staatssocialisme is er aan de macht van den 
staat nergens eene grens te stellen ; aller recht wordt opgelost in 
den staat, gelijk het daaruit ook afkomstig is; de eigenaar van 
eenig goed is slechts administrateur krachtens vergunning der ge
meenschap ; wat deze eischt in den vorm van belasting, is niet een 
deel van het goed der burgers, maar haar eigen goed, waarover 
zij beschikken mag in het publiek belang.') Gaf Mr. L e v y ook 

1) verg bijv Walter Oehme, Strömungen der modernen Padagogik, 
Social, Monatshêfte 1914. lOtes Heft. blz. 622—630. W. P e t e r s, Einführung In 
die Padagogik auf psychol. Grundlage. Leipzig Quelle und Meyer 1916 blz. 1—Z. 

2 )  S l o t e m a k e r d e B r u i n e ,  C h r i s t e n d o m  e n  M a a t s c h a p p i j  1 9 1 7 ,  b l .  1 7 1  v .  
8 )  F a b i u s ,  S t u d i ë n  e n  S c h e t s e n ,  O c t .  1 9 1 6 ,  b l z .  1 6 5 ,  1 6 6 .  
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niet eenmaal in eene polemiek met Prof. F a b i u s aan dezen 
ten antwoord, dat er niets is, absoluut niets, hetgeen de staat, is 
er algemeen belang of zelfbehoud in het spel, niet mag ? 

Eene dergelijke beschouwing laat zich nu gemakkelijk van den 
eigendom tot het huisgezin uitbreiden, tot de ouders en kinderen. 
Voortplanting is ook eigenlijk eene sociale functie, welke de ge
meenschap te regelen en te leiden heeft. Het bezit van kinderen 
is niet ten gerieve of ten bate van de ouders, maar strekt tot be
vordering van het belang der gemeenschap. Ouders kunnen met 
hunne kinderen dus ook niet handelen gelijk zij willen, maar zijn 
aan de maatschappij rekenschap en verantwoording schuldig, of 
zij en hoe zij hen opvoeden. Indien zij tot deze taak onbekwaam 
of onwillig zijn, heeft de staat het recht, hen van de ouderlijke 
macht te ontheffen of daaruit te ontzetten, en de kinderen tegen 
hen in bescherming te nemen. Hoe langer hoe meer maakt daar
door de staat inbreuk op de vrijheid van den individu, op de 
rechten van het gezin, op het gezag en de macht der ouders. 

Langs deze lijn van gedachten wordt er steeds sterker de na
druk op gelegd, dat de opvoeding niet langer mag blijven eene 
private aangelegenheid van ouders en onderwijzers, maar meer en 
meer worden moet eene zaak van het gansche volk en van de 
georganiseerde maatschappij. Het gaat immers bij de opvoeding 
om het hoogste belang van den staat, om de zelfstandigheid, de 
welvaart en den bloei van het volk in zijn geheel, om zijne 
lichamelijke en geestelijke gezondheid, om zijne zelfhandhaving en 
zelfontwikkeling in de toekomst. Alle burgers dienen dus op de 
hoogte gebracht te worden van de behoeften en eischen des tijds; 
en allen moeten zij op hunne wijze medewerken aan de grootsche 
taak, om het volk op te heffen en aan deze eischen te doen be
antwoorden. 1) 

Trouwens, in de laatste eeuw is niet alleen ons kennen en kun
nen ontzaglijk uitgebreid, maar is in dezelfde mate ook het streven 
toegenomen, om een steeds zich uitbreidenden volkskring in deze 
ontwikkeling te doen deelen. Terwijl in vroeger tijd de bescha
ving slechts het deel van eene bevoorrechte klasse was, is thans 

* )  S t e r n ,  D i e  J u g e n d k u n d e  a l s  K u l t u r f o r d e n i n g .  L e i p z i g  1 9 1 6 ,  b l z .  3 .  
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in alle kringen des volks de behoefte ontwaakt, om mede te ge
nieten van de goederen der cultuur. Met den inhoud van ons 
weten heeft ook het getal zich vermeerderd van degenen, die er 
winst mede wenschen te doen. En dit is, gelijk T e w s opmerkt, 
niet een vloek, doch een zegen te achten, want anders ware de 
afstand tusschen de hoogere en de lagere klassen der maatschappij 
steeds grooter,1) en de 'klove tusschen de artes liberales en de 
artes mechanicae, tusschen den arbeid met het hoofd en dien met de 
hand, steeds dieper geworden. Indien men wil, kan men met dezen 
auteur zeggen, dat er daarmede eene sociale paedagogiek is ge
boren, die dan echter geene tegenstelling vormt met de individu-
eele, maar de opvoeding alleen tot allen uitbreidt. 

Deze socialiseering van de opvoeding wordt verder nog daar
door bevorderd, dat ze hoe langer hoe meer een exact weten
schappelijk karakter aanneemt, en alzoo boven de krachten van 
het gezin uitgaat. Het moderne gezinsleven, zegt men, lijdt en 
kwijnt onder allerlei druk; het is volgens velen in den regel eene 
„mislukking" ; reeds om die reden is het beter, dat kinderen hunne 
opvoeding ontvangen in behoorlijke inrichtingen en van bekwame 
paedagogen, dan van domme en slechte ouders. De moderne 
scholen nemen nu reeds, gelukkig, aan de ouders veel werk uit 
de hand; maar dat zou nog veel meer het geval zijn bij een nog 
rationeeler en vooral systematische organisatie van het onderwijs, 
die zich uitstrekte over het geheele volk en vakken als sociologie, 
kunstgeschiedenis, muziek, dans tot hoofdvakken maakte ; meteen 
werd dan de vrouw uit haar gezinsslavernij en straks ook uit haar 
économische slavernij verlost.2) 

Er valt hierbij eene wisselwerking op te merken. De opvoeding 
wordt meer en meer aan de ouders onttrokken, omdat ze op 
wetenschappelijke gegevens wordt opgebouwd en hunne krachten 
teboven gaat. Maar omgekeerd werkt de socialiseering der op
voeding het streven in de hand, om de paedagogiek tot den rang 
eener wetenschap te verheffen. In vroeger tijd, zelfs tot H e r b a r t 
toe, was daar volgens veler oordeel geen sprake van; de paeda-

J. T e w s ,  S o c i a l p a d a g o g i s c h e  R e f o r m e n .  L a n g e n s a l z a  1 9 0 0 ,  b l z .  3  5 .  
idag-Magazin 140. 
a) Aldus N. van Suchtelen, De stille lach, 1916, blz. 67. 
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gogiek ging van algemeene, vooropgestelde beginselen uit, en 
wandelde met alle wetenschappen in de banen van Aristotelische 
scholastiek en traditie. Maar de natuurwetenschap maakte hier 
een einde aan; zij sloeg nieuwe wegen in, paste consequent de 
empirische en experimenteele methode toe, en zag hare onder
zoekingen met schitterende resultaten bekroond. Dit maakte de 
andere wetenschappers jaloersch, en deed ze, de eene na de andere, 
van dezelfde empirische methode gebruik maken, om langs dien 
weg even vaste en zekere uitkomsten te verkrijgen. Ten slotte 
sloeg ook de paedagogiek deze richting in. Daar zijn er, die van 
deze nieuwe richting in de leer der opvoeding weinig heil ver
wachten, en in de paedagogiek meer eene kunst dan eene weten
schap zien. Maar anderen zijn er hoogelijk mede ingenomen, en 
koesteren de verwachting, dat de paedagogiek door volledige toe
passing der natuurwetenschappelijke methode eene echte, exacte 
wetenschap zal kunnen worden, en het werk der opvoeding in de 
toekomst zal doen rusten op vaste, onaantastbare grondslagen. 

RASVERBETERING. 

De eerste aangelegenheid, welke de nieuwe opvoeding ter harte 
neemt, is de verzekering eener gezonde nakomelingschap. Wel be
hoort deze zaak niet rechtstreeks tot haar gebied, maar indirect staat 
zij er toch mede in verband, wijl de opvoeding niets beginnen kan, 
als ze geen object voor hare werkzaamheid vindt. De voorstanders 
der nieuwe opvoeding laten dan ook niet na, telkens de aandacht 
te vestigen op de noodzakelijkheid, om te zorgen voor de voort
brenging van een talrijk en krachtig nageslacht. En zij hebben 
hier reden toe, want tal van oorzaken werken heden ten dage de 
gezinsbeperking in de hand ; daartoe behooren het verlangen naar 
een beter bestaan, de economische druk, de duurte van het leven, 
de genot- en gemakzucht, de zorg voor de gezondheid der vrouw] 
de vermindering der kansen, om de kinderen goed geplaatst te 
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krijgen, de verhuizing van het land naar de stad, de woningnood, 
het bekend worden met preventieve middelen enz.; maar vooral 
óok de vermindering van den invloed der kerk, de achteruitgang 
van het geloof aan Gods voorzienigheid, het streven, om ook de 
voortplanting te rationaliseeren en onder de controle van het ver
stand te brengen. In de hoogere standen heerschte deze gewoonte 
reeds lang, maar met de algemeene ontwikkeling dringt ze nuooktot 
de lagere standen door; niet in Frankrijk alleen, ofschoon de 
toestand daar bovenal onrustbarend wordt,1) maar ook in Duitsch-
land en Oostenrijk, Engeland en, Amerika en alle zoogenaamde 
beschaafde landen.2) De oorlog verhoogt den ernst van het 
kwaad ; niet alleen maait hij millioenen mannen in de kracht van 
hun leven weg, maakt evenzoovele vrouwen tot weduwen of ver
oordeelt ze tot den ongehuwden staat; maar ook draagt hij er de 
schuld van, dat duizenden kinderen aan ondervoeding bezwijken 
of tot een kwijnend leven worden gedoemd. Het bevolkings
vraagstuk is daarom geworden tot een der brandendste vraagstuk
ken van dezen tijd. In alle landen houdt men zich bezig met de 
vraag, op welke wijze en door welke middelen de nakomelingschap 
vermeerderd en versterkt kan worden. 

Aan raadgevingen en voorstellen ontbreekt het daarbij niet. 
Men moet de oude leuze : God wil het, zoo zegt men bijv., door 

*) Volgens De Standaard van 22 Mei 1917 wijst de bekende geneeskundige 
prof. P i n a r d in het Journal de Paris op het feit. dat Frankrijk bij een langeren 
duur van den oorlog een wissen ondergang tegemoet gaat. 

Volgens de wekelijksche statistieken der stad Parijs, bedroeg het geboortecijfer 
gedurende de laatste vier maanden van 1914 71 a 72 op iedere honderd sterfge
vallen, in 1915 daalde dit cijfer tot 65, in 1916 viel een verdere vermindering tot 
42 aan te wijzen, terwijl in het eerste kwartaal van 1917 slechts 30 geboorten op 
iedere honderd sterfgevallen werden aangegeven. Deze cijfers zijn overeenkomstig 
niet de doorsnee-statistieken voor het overige Frankrijk. Professor P i n a r d wijst 
er op, dat tengevolge van de zeer groote verliezen, die het jongste offensief met 
zich bracht, de komende statistieken nog aanmerkelijk ongunstiger cijfers zullen 
vertoonen, en spreekt dan de meening uit, dat het toekomstige Fransche geslacht 
voor een niet onaanzienlijk deel Arabisch bloed door de aderen zal vloeien. 

8) Over Duitschland bijv. kan men zich laten inlichten door het artikel van 
H. Muckermann. Das dringlichste Problem der Bevölkerungsfrage, Stimmen 
der Zeit, Mai 1917, blz. 134—154 en vooral door het onder leiding van M. 
Fassbender uitgegeven werk, Des Deutschen Volkes Wille zum Leben, 
Freiburg Herder 1917, dat vele verhandelingen bevat over bevolkingspolitiek en 
volkspaedagogie. Ook het Katholicisme houdt den verderfelijken stroom, althans 
in groote steden, zocals Weenen, niet tegen; de prelaat Svoboda klaagde 
althans voor eenigen tijd over den achteruitgang der geboorten in deze stad. 
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de moderne leuze : Frankrijk wil het, vervangen en aan het volk 
duidelijk maken, dat het door de beperking van het kinderaantal 
zijn eigen bestaan en toekomst ondermijnt. Of men moet erop 
wijzen, dat de toepassing der neo-malthusiaansche theorie overal 
de hoogere standen zal doen afnemen en aan de democratie de 
meerderheid en de macht in handen zal spelen ; dat het Protestan
tisme op deze wijze aan het Roomsch-Katholicisme van jaar tot 
jaar een voorsprong geeft; dat, erger nog, de Oostersche volken 
in dezen weg hoe langer hoe grooter overwicht over de Westersche 
volken verkrijgen, en zelfs het Christendom en zijne beschaving 
met den ondergang bedreigen. Maar al deze overwegingen van min 
of meer opportunistischen aard hebben weinig vat meer op de reeds 
lang in slaap gewiegde conscientie. En vooral wekt de gedachte in 
dezen wreeden oorlogstijd weerzin en ergernis op, dat men zorgen 
moet, dat de vorsten over soldaten voor hun leger, matrozen voor 
hunne marine en vleesch voor hun kanonnen beschikken kunnen. 

Ook maatregelen, die hier en daar reeds genomen werden, zoo
als premiën en privilegiën voor een talrijk kroost, toeslag bij het 
salaris voor groote gezinnen, zwaardere belasting van ongehuwden 
enz., schijnen weinig kracht te bezitten, om den stroom van het 
neo-malthusianisme te keeren. Geld vergoedt den last en de 
moeite niet, die aan het onderhouden en verzorgen van een gezin 
verbonden zijn, L e r oy-B e a u 1 i e u, de Fransche socioloog, schreef 
in 1910 terecht de voornaamste oorzaak van dit kwaad aan de 
verzwakking van het godsdienstig geloof toe, en sprak in 1913 
uit, dat het eenige middel, om het Fransche volk voor den onder
gang te bewaren, gelegen was in terugkeer tot het geloof en tot 
eene ideale, offervaardige gezindheid.1) Zoolang geen andere 
godsdienstige en zedelijke beginselen gaan heerschen, dan die uit 
eene mechanistisch-evolutionistische wereldbeschouwing voort
vloeien, zoolang is geene bekeering en geen terugkeer tot betere 
zeden te verwachten. De moed, om een huisgezin te bouwen en te 
onderhouden, bloeit op uit den wortel des geloofs. 

Bij de zorg voor de nakomelingschap komt het echter niet al-

*) Bij Mausbach, Ehe und Kindersegen. M. Gladbach 1917, blz. 10. 



26 RASVERBETERING. 

leen op de quantiteit, maar evenzeer op de qualiteit aan. Jaar
lijks worden er in alle landen een groot aantal ongelukkige, zieke
lijke, gebrekkige, erfelijk-belaste kinderen geboren, die heel hun 
leven een lastpost blijven voor de maatschappij, haar ontzaglijk 
veel geld en moeite kosten, en daartegenover haar geen enkelen 
dienst kunnen bewijzen. Deze treurige toestand deed in de laatste 
jaren menigmaal de vraag opkomen, of er geen middel is te vin
den, om de geboorte van zulke ongelukkige kinderen te voorkomen, 
en die van gezonde en krachtige kinderen naar lichaam en geest 
te bevorderen. En het scheen, dat de evolutieleer hier weer een 
weg ter redding wees. 

De ervaring leert n.1., dat kinderen menigmaal sprekend op hunne 
ouders gelijken en zoowel geestelijke als lichamelijke eigenschappen 
van hen overerven. Maar de wijze, waarop deze herediteit werkte, 
was ten eenenmale onbekend; het scheen alles een spel van 
willekeur of toeval te zijn. Toen stond D a r w i n op en meende 
op grond van tal van onderzoekingen te mogen beweren, dat de 
soorten veranderlijk zijn. Immers, strijd om het bestaan en na
tuurlijke teeltkeus werken beide in deze richting, dat de minder be
gunstigde organismen omkomen en de gunstigste exemplaren over
blijven. Sexueele teeltkeus en herediteit hebben ten gevolge, dat de 
gunstige eigenschappen, zelfs als ze niet van natuur eigen, maar ver
worven zijn, van ouders op kinderen of kindskinderen overerven. 
En als dit proces doorgaat en deze gunstige eigenschappen zich 
langzamerhand versterken en vermeerderen, dan is ten slotte daar
van het resultaat, dat er organismen op het tooneel verschijnen, 
met geheel nieuwe, dat is met andere soorteigenschappen toegerust. 

Nu is het Darwinisme op al deze punten in de laatste jaren zeer 
krachtig bestreden. Tegenwoordig schrijft schier niemand aan de 
natuurlijke teeltkeus die kracht toe, welke D a r w i n eraan toe
kende. Ook wordt vrij algemeen erkend, dat Darwins leer over 
den strijd in de natuur overdreven en eenzijdig was en het element 
van liefde en hulpbetoon in het leven der organismen geheel over 
het hoofd zag. En eindelijk is ook de theorie van de overerving 
der verworven eigenschappen aan scherpe critiek onderworpen en 
wordt ze door weinigen meer gesteund. Maar de aandacht blijft 
op de onloochenbare feiten der herediteit gevestigd, en veelzijdige 
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en ingespannen onderzoekingen worden ingesteld naar eene op
lossing van het geheimzinnig probleem. Nadat Prof. H u g o de 
Vries de natuurlijke teeltkeus door de mutatie of sprongsgewijze 
variatie vervangen of daarmede aangevuld had,1) schijnt deze in 
den laatsten tijd weer het veld te moeten ruimen voor de kruisings
theorie, welke aan Gregor Mendel f 1884 te danken is, 
en, eerst jaren lang verwaarloosd, sedert het begin dezer eeuw 
in eere kwam en bij velen instemming vond.2) 

M e n d e l  b e g o n  n . 1 .  o m s t r e e k s  1 8 6 0  o n d e r z o e k i n g e n  i n  t e  s t e l l e n  
naar de overerving der kleur van erwten, in denzelfden tijd, 
waarin D a r w i n aan zijn Oorsprong der soorten arbeidde, en 
kwam tot de ontdekking, dat er twee soorten van organismen 
bestaan, soortzuivere (rasechte) en hybriden of bastaarden ; gene 
zijn zaadvast en geven eene eenvormige nakomelingschap, maar 
deze brengen een veelvormige nakomelingschap voort. Ieder hooger 
levend wezen ontstaat toch uit de versmelting van twee voort-
plantingscellen, en zoodra deze beide maar eene kleinigheid ver
schillen ten opzichte van hare erfelijke samenstelling, is het op
groeiend wezen in zekeren zin een bastaard en zal het verschillend 
aangelegde voortplantingscellen vormen. Daaruit is de geweldige 
veelvormigheid der natuur te verklaren. 

Eene analogie van deze door kruising intredende veranderingen 
treffen we reeds aan in de chemie, waar door verbinding van ver
schillende stoffen geheel nieuwe, constante stoffen kunnen ontstaan 
(water bijv. uit eene verbinding van water- en zuurstof). Maar 
veel beter voorbeelden worden ons geleverd in de kweekerijen 
van planten en bloemen en in de fokkerijen van paarden, runderen, 

1) Dr. Rijk Kramer, Een wetenschappelijke puzzle, Orgaan van de Christ. 
Vereeniging van Nat. en Geneesk. in Nederland, 1906/7, afl. 4 blz. 190 202. 

2) Hier te lande inzonderheid bij Dr. J. P. L o t s y, secretaris van de Hol-
landsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Zie zijne geschriften: 
Het tegenwoordige standpunt der evolutieleer, 's Gravenhage Nyhoff. De 
kruisingstheorie, Leiden Sythoff 1914. De wereldbeschouwing van een natuur
onderzoeker, 's Gravenhage Nyhoff 1916. Iets over het verband tusschen gemeen
schapsproblemen en eenige resultaten der moderne erfelijkheidsleer, in het Nederl. 
T i j d s c h r .  v o o r  G e n e e s k u n d e  1 9 1 6  I I  2 9 6 — 3 1 6 .  V e r g .  v e r d e r  o o k  G  P  F r e t s  
V a r i a b i l i t e i t  e n  s o o r t v o r m i n g ,  G i d s  F e b r .  1 9 1 6 ,  b l z .  2 9 5 — 3 3 3 .  F .  A .  S t e e n s m a !  
Wetten der Erfelijkheid, uitgeg. door de Maatsch. van goede en goedk lectuur' 
J -  A .  v a n  R i e l ,  E r f e l i j k h e i d s l e e r ,  Z u t p h e n  T h i e m e  1 9 1 7 .  W .  C  o e n  r a  a d ,  
De Erfelijkheid in de nieuwere Ethiek, Amsterdam Kruyt 1917. 
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schapen, geiten enz. Wanneer we dit nu overbrengen op mensche-
lijke wezens, dan ligt de onderstelling voor de hand, dat, indien 
man en vrouw in een aantal kenmerken verschillen, bijv. in kleur 
van het haar, vorm van den neus, lengte van het lichaam enz., 
hunne nakomelingen, door de mogelijkheid van allerlei combinaties, 
een onnoemlijk groot aantal verschillende vormen zullen vertoonen. 
En zoo kwam de vraag op, of de zorg voor zulke combinaties 
ook niet, evenals bij planten en dieren, aan de veredeling van het 
menschelijk geslacht kon worden dienstbaar gemaakt. 

De wetenschap, die zich hiermede ging bezig houden, ontving 
den naam van eugenese. Ze kwam in Engeland op door Sir 
Francis Galton en K. Pearson en vond vooral in Amerika 
beoefening. Zelfs werden daar in sommige staten (Indiana 1907, 
Washington 1909, California 1909, Connecticut 1909, Nevada 1911, 
lowa 1911, New-Yersey 1911, New-York 1912, Minnesota 1913) 
wetten aangenomen, waarbij het in bepaalde gevallen (bijv. bij 
gewoontemisdadigers, epileptici, alcoholici, psychopathen, dus in 
het algemeen bij gedegenereerden) aan medici geoorloofd is, om 
door sterilisatie het voortplantingsvermogen te verstikken of ook 
om zulke personen in gestichten af te zonderen en hun het huwe
lijk te verbieden. In Indiana hadden er in 1907 en 1908 al 125 
zulke operaties plaats gehad, maar toen kwam daar een gouver
neur aan het hoofd van den staat te staan, die tegen dergelijke 
maatregelen bezwaar had en ze niet meer toestond. In Califor-
nië werden sedert Nov. 1910 in het Jefferson Reformatory 220 per
sonen, waaronder 94 vrouwen, aan zulk eene behandeling onder
worpen, meestal met schriftelijke toestemming van henzelf of van 
familieleden. De Commissie voor rassenhygiëne in den staat New-
York verklaarde immers ook in 1911: ieder menschelijk wezen 
heeft er recht op, wèl geboren te zijn, m. a. w. een gezonde ziel 
in een gezond lichaam te bezitten. Voor beide is noodig eene 
gezonde geërfde natuur en eene gunstige omgeving. Kinderen 
van minderwaardigen worden steunbehoevenden, misdadigers, pro-
stituées, dronkaards. Minderwaardige personen moeten derhalve 
van voortplanting worden uitgesloten. Zoo kon zelfs het denk
beeld opkomen, om het op één tiende geschatte, minderwaardige 
deel van Amerika's bevolking aan een voortgaand sterilisatie-pro-
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ces te onderwerpen, en in twee menschenleeftijden uit te roeien. 
Maar ook in Amerika is men lang niet algemeen met deze maat

regelen ingenomen, vooral niet als ze, gelijk in Indiana, met dwang 
mogen worden toegepast. In 1912 kwam er in den staat New-
York eene wet tot stand, die eventueel bij zwakzinnigen, epilep
tici en andere minderwaardige personen sterilisatie toeliet. Maar 
toen in een bepaald geval de beslissing van het hoogste gerechts
hof werd ingeroepen, verklaarde dit de genoemde wet in strijd 
met de constitutie der staten, wijl de vrijheid van den individueelen 
mensch niet op deze wijze beperkt mocht worden ; zoodanige wet 
zou ook tot allerlei verkeerde gevolgen leiden (bijv. tot sterilisatie 
ook in gevallen van typhus, syphilis enz.) en den staat tot een 
propagandist van het neo-malthusianisme maken. Daarbij werd 
het argument, dat zulke minderwaardige personen zooveel kosten 
aan de gemeenschap, door het gerechtshof als onwaardig, onmen-
schelijk en onzedelijk verworpen. Sedert rees de vraag, of het 
uitvaardigen van zulke sterilisatiewetten wel tot de bevoegdheid 
der afzonderlijke staten behoorde, en werden ze in de meeste staten 
weer buiten werking gesteld.1) In het Engelsche parlement ont
moette evenzoo op 16 Mei 1912 de mental deficiency bill, waarbij 
het veroorloofd werd, om sommige zwakzinnigen in een instituut 
onder speciaal toezicht te stellen, zeer heftige bestrijding, wijl ze 
indruischte tegen de persoonlijke vrijheid. *) 

Desniettemin behoudt de eugenese veler sympathie. Men rede
neert aldus: volgens Darwin werkt de natuurlijke teeltkeus zoo, 
dat zij de zwakken doet uitsterven en de sterken doet overblijven. 
Maar deze natuurwet wordt in de menschelijke maatschappij buiten 
werking gesteld : daar laat men alles aan de willekeur en het toe
val over; slechts in eenige, weinige gevallen wordt het huwelijk 
tusschen bepaalde personen door de wet verboden. Welvaart en 
beschaving werken dus de natuur tegen en bevorderen de ge
boorte en het voortleven van tal van minderwaardige individuen ; 
de steun der zwakken, zeide Prof. Steinmetz eens in eene voor-

' )  E d g a r  S c h u s t e r ,  E u g e n i c s ,  L o n d o n  C o l l i u s  1 9 1 2 .  H .  M u t k e r -
mann, Rassenhygienische Ausmerzung von Minderwertigen, Stimmen der Zeit, 
Juni 1917 blz. 360—365. P. v a n O 1 s t, Een schrikbaarlijk plan tot rasverbetering, 
De Nieuwe Amsterdammer, 3 Juli 1915. 

* )  H .  T r e u b ,  D e  z o r g  v o o r  h e t  m o e d e r s c h a p .  A m s t e r d a m  1 9 1 3 .  
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dracht over eugenese voor de studenten te Leiden, bevordert de 
voortplanting der zwakheid. Daarom verdient het overweging, om, 
indien men van dwang afkeerig is, toch in elk geval in de richting 
van selectie te werken. En als middelen daarvoor komen in aan
merking de verplichting van medisch onderzoek vóór het huwelijk, 
de eisch van het overleggen van een medisch certificaat aangaande 
den gezondheidstoestand bij de huwelijkssluiting, de uitbreiding der 
wetgeving inzake verboden huwelijken, de instelling van een 
professoraat met laboratorium voor de studie van rassencultuur 
(rashygiene, Gesellschaftsbiologie), het geven van onderwijs in 
hygiene op de scholen enz. 

Zooals gezegd, willen velen van dwang op dit terrein nog niet 
weten, maar de gedachten bewegen zich toch dikwerf in die rich
ting. Zoo is Schuster bijv. van oordeel, dat sterilisatie met 
consent geoorloofd is en ver te verkiezen boven eene lange af
zondering in een gesticht. Vrijheid is toch ook geen goed in 
zichzelve, maar alleen een goed, als ze goed gebruikt wordt; in
dien ze daarentegen dienstbaar wordt gemaakt aan bevordering 
van misdaad en ellende, dan is het „no brutal tiranny, that aims 
at saving from such evils those who cannot save themselves" x). 
Indien wij letten op de strooming der geesten, bestaat er inder
daad niet louter een denkbeeldig gevaar, dat de maatschappij, 
evenals vroeger de staat in Sparta en in Plato s systeem, ernaar 
streven zal, om de voortplanting te regelen en in dienst te stellen 
van de teelt van een hooger menschengeslacht. Dr. L o t s y waar
schuwt eenerzijds wel tegen de verwachting, dat door bepaalde 
huwelijkskeuzen een zeer groote verbetering van het menschelijk 
geslacht te verkrijgen zou zijn, wijl de combinaties van eigen-

J )  E d g a r  S c h u s t e r  t .  a .  p .  2 4 7 ,  2 5 0 .  P r o f  K .  H e r m a n  B o u m a n  
wijst in zijn rede over Problemen van ontaarding en begaafdheid, 1916 blz. 11, op 
de toename van lijders aan geestesstoornissen, maakt daarbij melding van pessi
misten, die vreezen. dat de zorg voor het welzijn van deze patienten de beste 
krachten der menschheid zal absorbeeren, en haalt dan in de noot een artikel aan 
van Jens, Was kosten die schlechten Rassen-elemente dem Staat und der 
Gesellschaft?, waarin beweerd wordt, dat het jaarlijksch onderhoud dier personen 
aan de stad Hamburg meer kost, dan de geheele inkomstenbelasting opbrengt. 
V e r g e l .  o o k  A .  G  r  o  t  j  a  h  n ,  S o z i a l e  P a t h o l o g i e .  B e r l i n  1 9 1 2 .  L u d w i g  G e r r n -
g r o s s, Sterilisation und Kastration als Hilfsmittel im Kampfe gegen das Ver-
brechen. Münster 1913. Hans von Hentig, Strafrecht und Auslese, eine 
Anwendung des Kausalgesetzes auf den rechtbrechenden Menschen.Berlin 1914enz. 
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schappen in de kinderen zoo ontelbaar vele kunnen zijn, dat iedere 
rationeele keuze onmogelijk is. Maar hij zegt toch ook : indien 
de gemeenschap absoluut minderwaardige groepen kon doen ver
dwijnen, zou dit van zoo vérstrekkend belang voor de komende 
geslachten zijn, dat dwang geoorloofd zou wezen tot bereiking 
van dit doel. Deze klasse van uitvaagsel toch blijft eene voort
durende bron van ongeluk en onlusten voor de gemeenschap, waar
door steun aan meerwaardigen onthouden wordt en deze daardoor 
in het uitvaagsel terecht komen. Het is de zinkput, die alle blijvende 
verbetering der maatschappij onmogelijk maakt. Aan hun voort
bestaan moet een einde worden gemaakt, hetgeen het best ge
schieden kan door weigering van steun door particulieren. De 
overheid, tot wie zij zich dan wenden moeten, zal hen in afzon
derlijke mannen- en vrouweninrichtingen behooren te plaatsen, 
waar zij zooveel mogelijk van hun leven kunnen genieten, doch 
zich niet kunnen voortplanten.1) 

Afgezien van godsdienst en zedelijkheid, persoonlijkheid en vrij
heid, die toch bij zoo gewichtige aangelegenheid recht van mee
spreken hebben, ware toepassing van dwang op dit terrein te 
onredelijker, wijl heel de leer der erfelijkheid nog in groote on
zekerheid verkeert. De tijd, waarin erfelijke belasting als een 
noodlot werd beschouwd, waartegen de mensch niets vermocht, 
is reeds lang voorbij. De tegenwoordige opvatting is veeleer deze, 
dat ziekten van geest of lichaam eigenlijk niet als zoodanig over
erven, maar alleen in aanleg, vatbaarheid of dispositie ; en daarbij 
hangt het dan vooral van de omgeving, van verzorging en op
voeding af, of deze aanleg zich tot eene bepaalde ziekte ont
wikkelt. Wijl deze verzorging in de verschillende standen, klassen 
en familiën zeer ver uiteenloopt, is het nooit vooruit te zeggen, 
welke kinderen gezond en sterk, welke zwak en ziekelijk zullen 
zijn ; hygiene heeft zich dus in de eerste plaats te richten op ver
betering der levensomstandigheden, waarin de kinderen geboren 
worden en opgroeien. Maar bovendien, de erfelijkheid is nog zulk 

1) In eene rede over het verband tusschen gemeenschapsproblemen en eenige 
resultaten der moderne erfelijkheidsleer, volgens verslag in de N. jRott. C. van 
20 Mei 1916, en later opgenomen in het Tiidschr. voor Geneeskunde 1916 II 
296—316, verg. aldaar blz. 308. 
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een onbekend terrein, dat hier van wetten geen sprake is en eene 
norm voor onze handelingen er niet aan te ontleenen valt; de 
combinaties van eigenschappen der ouders en voorouders kunnen 
bij kinderen en kleinkinderen zoo eindeloos vele zijn, dat niemand 
aan eene voorspelling zich wagen mag of kan; hoe ver loopen 
kinderen van dezelfde ouders, en in dezelfde omgeving groot
gebracht, niet in allerlei lichamelijke en geestelijke eigenschappen 
uiteen ! Wel is waar spreekt men van wetten van M e n d e 1, 
maar deze zijn op proeven bij erwten gebaseerd, en kun
nen zoo maar niet op menschen worden overgebracht, wijl 
de factoren en combinaties, beide physisch en psychisch, hier veel 
talrijker en ingewikkelder zijn dan bij erwten en boonen. En dan 
leert immers ook de ervaring, dat de selectie, bijv. op planten toe
gepast, hare grenzen heeft en niet steeds verder kan worden 
voortgezet; zelfs keert het ras, als men niet voortdurend de selectie 
blijft volhouden, meestal spoedig tot zijne oude eigenschappen 
terug.1) Alles genoeg ten bewijze, dat men met de erfelijkheid 
en vooral ook met conclusies, die men daaruit zou willen afleiden 
voor de practijk, uiterst voorzichtig moet zijn.2) Maar wat meer 
dan dit alles zegt, wijl de mensch mensch en geen dier is, mogen 
religie en ethiek niet aan de hygiene ten offer gebracht, en liefde 
en trouw bij het huwelijk en de voortplanting niet worden uitge
schakeld. De ziel is meer dan het lichaam, wijsheid beter dan 
robijnen, en een rein hart gaat niet alleen een; gespierden arm, 
maar zelfs een rijken geest in waarde ver te boven. 

Het streven naar rasverbetering heeft ten slotte ook geleid tot 
bescherming van het moederschap en van de zuigelingen. De 
vrouwenbeweging kenmerkte zich in den eersten tijd bij velen harer 
leiders hierdoor, dat zij, onder den indruk van de zoogenaamde 

1 )  S t e e n s  m a ,  W e t t e n  d e r  E r f e l i j k h e i d ,  b l z .  3 3 .  
s) Dwang wordt hier te lande dan ook, evenals in andere landen, door velen 

verworpen. Zie bijv. Heymans, De toek. eeuw der Psychologie, blz 21. H. 
Treub De zorg voor het moederschap 1913. Kou we r Gebrekkig Idealisme, 
Utrecht'l915 P v a n O 1 s t, Een schrikbaarlijk plan tot rasverbetering. De 
Nieuwe Amsterdammer 3 Juli 1915. Dr. W. E Cox, Gevoel en verstand in 
d e  p s y c h o l o g i e  e n  i n  h e t  l e v e n .  A m s t e r d a m  1 9 1 6 ,  b l z .  3 0 0 .  T o e n  M r .  J o h .  
Enschede als voorzitter der Maatsch. van Nijverheid de jaarlijksche algemeene 
vergadering op 30 Juni 1911 opende met eene rede, waarin hij in den geest van 
Prof. S t e i n m e t z over de bescherming der zwakken zich uitliet, gaf dit in de 
pers aanleiding tot eene scherpe polemiek en critiek. 
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slavernij der vrouw, naar volkomen gelijkstelling der beide ge
slachten streefde en o.a. ook voor de vrouw de vrije liefde eischte, 
het recht, om het moederschap te weigeren, de openstelling van 
alle beroepen, en de opvoeding der kinderen door den staat. 
Emancipatie was de leus, die toen in de mode was. Maar lang
zamerhand is de vrouwenbeweging van deze dwaling terugge
komen ; het beroepsleven viel de vrouw niet mee, en wekte boven
dien den tegenstand der mannen op ; de natuur der vrouw bleek 
eene geheel andere dan die van den man te zijn en begon zich te 
wreken ; en de differentiëele psychologie, die inmiddels opkwam, 
verhief het groote onderscheid van man en vrouw boven allen 
redelijken twijfel. Zoo kwam het moederschap en de huiselijke 
r o e p i n g  d e r  v r o u w  w e e r  m i n  o f  m e e r  i n  e e r e .  V o o r a l  E l l e n  K  e  y  
gaf in deze richting een krachtigen stoot. In haar boek over de 
eeuw van het kind neemt zij het niet alleen op voor de heiligheid 
der voortplanting en het recht der eugenese, maar valt zij ook 
met heftigheid de vrouwen-emancipatie aan, omdat zij veelszins 
geworden is tot eene egoïstische vrouwenzaak en in haar streven 
naar gelijkstelling van man en vrouw de natuur der vrouw miskent. 
Gelijkheid is volstrekt niet altijd recht, maar dikwerf de stuitendste 
ongerechtigheid. Het moederschap behoort tot de natuur der 
vrouw; daarvoor, en niet voor allerlei beroepen moet zij worden 
opgeleid; de vrouw moet leven voor haar gezin en zich wijden 
aan de opvoeding harer kinderen ; staat en maatschappij hebben 
de roeping, om in het vervullen dier taak haar te beschermen en 
te steunen.1) 

Sedert dezen omkeer in de publieke opinie is de bescherming 
van vrouwen, moeders en zuigelingen een artikel geworden op het 

* )  E l l e n  K e y ,  D a s  J a h r h u n d e r t  d e s  K i n d e s ,  B e r l i n  1 9 0 2 ,  b l z .  6 3  v .  V e r g .  
verder Louise Stratenus, Het kind, Utrecht Diehl. H. Treub, De zorg 
voor het moederschap, Amsterdam 1913. Dr. A. K. Kuiper, Woningtoestanden 
en godsdienstig leven, De Schakel, Jan. 1917, blz. 1—11, wees er onlangs terecht 
op, dat verbetering van woningtoestanden, hoe uitnemend op zichzelve, toch 
volstrekt niet vanzelf godsdienstig en zedelijk leven mede brengt; het komt meer op 
d e  m e n s c h e n ,  d a n  o p  d e  w o n i n g e n  a a n .  I n  d e n z e l f d e n  z i n  s t e l d e  L e o n  F r a p i é ,  
in zijn boek over De Bewaarschool, vert. door A. M. d e J o n g, Zwolle Ploegsma 
1914 in het licht, dat goed schoolonderwijs nog weinig baat, als niet tevens het 
huisgezin hervormd wordt. In Duitschland koestert Frans Walter de ver
wachting, dat de oorlog de hervorming van het huisgezin in de hand zal werken, 
Die Wiedergebort der deutschen Familie nach dem Weltkrieg, Innsbrück 1916. 
N. Opvoeding 3 
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sociaal program van alle partijen en een voorwerp van zorg voor 
den staat. In alle landen trekt de wetgeving zich de belangen 
der vrouwen en der moeders aan; hier te lande bevat bijv. de 
arbeidswet van 1911 allerlei voor haar gunstige bepalingen. Even
zoo is de bescherming van zuigelingen in de laatste jaren door tal 
van vereenigingen ter harte genomen ; de nood drong daartoe, want, 
terwijl het aantal geboorten bij alle beschaafde volken van jaar tot 
jaar achteruit ging bleef het sterftecijfer der zuigelingen onrust
barend groot. Ofschoon ons vaderland onder de landen van 
Europa geen slecht figuur maakt en het cijfer van de beneden het 
jaar gestorven kinderen in 1916 vrij gunstig was (114 op de 1000), 
veel lager dus dan in de meeste landen van Europa; toch is er 
nog eene belangrijke daling noodig, eer ons land bovenaan komt 
te staan,1) en blijft deze bescherming een dringende eisch des 
tijds, die ook op steun der overheid aanspraak mag maken.2) 

Door al deze en dergelijke maatregelen tracht men te arbeiden 
aan de verbetering van het menschelijk geslacht. Men wordt er 
toe aangespoord door de hoop voor de toekomst, welke de mensch-
heid ook in de donkerste tijden nimmer begeeft, en men voelt zich 
daarbij bewust of onbewust gesteund door de evolutie-gedachte, 
dat de menschheid in den strijd om het bestaan steeds vooruit is 
gegaan en misschien daarom nog wel eenmaal aan den Uebermensch 
het aanzijn zal schenken. Ook Prof. H e y m a n s bouwt daarop 
vooral zijne verwachtingen, dat het aan het einde nog alles goed 
zal worden. Want wel profeteert hij, dat de wetenschappelijke 
ontwikkeling der psychologie in de toekomstige eeuw zelfkennis 
mogelijk zal maken en stuur zal brengen in het individueele en 

1) In Engeland bedraagt dit getal 117 op de 1000 in Frankrijk 126 in Italië 
152, in Duitschland 174, in Oostenrijk 202, in Rusland 258; daarentegen in 
Noorweqen en N.-Zeeland slechts 70. Verg. Gids voor de Zuigelingenbescherming, 
tevens Tweede jaarboekje, uitg. door den Nederl. Bond tot bescherming van 
Zuiaelinaen 1917. J. Brandt, De kindersterfte ten Russischen plattelande. 
V r a g e n  v a n  d e n  D a g ,  A p r i l  1 9 1 7  b l z .  3 2 3 - 3 2 5 .  H .  M  u  c k  e  r m  , a , n n D a s i d n n f l -
lichste Problem der Bevölkerungsfrage, Stimmen der Zeit Mai 1917, blz. 134 131. 

2) Volgens Dr. Chapin, directeur van den gezondheidsdienst te Frovidence, 
moet heel deze dienst (bestrijding van tuberculose, kindersterfte, zuigelingenbe
scherming, melkvoorziening, geneeskundig schooltoezicht, geneeskundige armen
verzorging enz.) niet alleen op steun van de overheid kunnen rekenen maar ook 
geheel en al komen in handen van den staat. De heer P. schreef daarover 
onlangs een belangrijk artikel in de Medische Kroniek van het Alg. Handelsblad. 
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maatschappelijke leven ; dat z i j  ons elkander beter zal doen kennen 
en begrijpen en vele misverstanden en teleurstellingen zal afsnijden ; 
dat zij zelfs er toe zal bijdragen, om onze verhouding tot den 
grond der dingen in het reine te brengen en het bewustzijn van 
die verhouding weer te maken tot eene macht in het leven. Maar 
als hij de tweede vrucht bespreekt, welke de psychologie in de 
toekomst zal afwerpen, dan legt hij toch bijzonderen nadruk op 
drie feiten van wereldbeheerschende beteekenis : de wisseling der 
generatie door dood en geboorte, den voorrang der beteren bij de 
voortplanting van het geslacht, en de erfelijkheid der psychische 
eigenschappen. De tijd zal komen, waarin de menschheid over de 
middelen zal beschikken en de verplichting zal erkennen, om zelve 
hare ontwikkeling ter hand te nemen; de passieve selectie zal 
meer en meer door een actieve selectie worden vervangen. De 
psychologie zal ons de eigenschappen doen kennen, welke beslissend 
zijn voor het intellectueel en moreel gehalte van het volgende ge
slacht ; zal een individueel verantwoordelijkheidsgevoel en eene 
openbare meening kweeken, welke met de hooge belangen, die 
hier op het spel staan, rekening houdt, en zal daardoor een voor
uitgang mogelijk maken, buiten vergelijking sneller en regelmatiger 
dan in het verleden ooit is aanschouwd. En dan zal de heilstaat 
nog wel ver zijn en vele geslachten zullen nog moeten voorbijgaan, 
eer onze kortzichtige oogen zijne nadering bespeuren. Maar wat 
doet het ertoe? De menschheid heeft tijd genoeg ; en de korte 
duur van het individueele leven, die ons verhindert haren voor
uitgang waar te nemen, is zelf voor dien vooruitgang de onmisbare 
voorwaarde. Er is, volgens dezen wijsgeer, geen gedachte zoo 
geschikt als deze, om ons te verzoenen met, zelfs te doen juichen 
in onze sterfelijkheid. Wij sterven, om plaats te maken voor onze 
beteren.1) 

1909 MZC 21^24S' °e t0ek0msti9e eeuw der Psychologie, Groningen Wolters 
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Rasverbetering, moeder- en zuigelingenbescherming mogen voor 
de opvoeding van hoog belang zijn ; zij zelve heeft het toch met 
de lichamelijke en geestelijke vorming van het kind te doen en 
ziet zich daarmede eene eigene, gewichtige taak toebetrouwd. Op
dat zij deze naar behooren, in overeenstemming met de eischen 
des tijds, vervullen kan, spannen de tegenwoordige paedagogen 
zich in, om haar van theoretische beschouwingen te bevrijden en 
op wetenschappelijk-exacte, dat is op empirische gegevens te doen 
rusten. Empirische psychologie en paedagogiek moeten de grond
slag der nieuwe opvoeding zijn. 

De empirische psychologie werd in vorige tijden wel reeds voor
bereid, maar deed toch eigenlijk eerst met het in 1860 verschenen 
werk van F e c h n e r over de Elemente der Psychophysik haar 
intrede in de wetenschappelijke wereld. F e c h n e r bepaalde er 
zich echter in hoofdzaak toe, om zoo nauwkeurig mogelijk de ver
houding te leeren kennen tusschen prikkel en gewaarwording. 
Maar na hem heeft de empirische (en experimenteele) psychologie 
haar onderzoek hoe langer hoe verder over het zieleleven uitge
breid. In hoofdzaak hadden deze onderzoekingen drie groote 
groepen van psychische verschijnselen tot object. Ten eerste sloot 
het onderzoek, dat met F e c h n e r begonnen en vooral op de 
verhouding van prikkel en gewaarwording gericht was, allerlei 
verwante problemen in, zoodat heel het gebied der zintuiglijke 
waarnemingen voorwerp van empirische studie werd. W u n d t 
ging hier met zijne in 1862 verschenen Beitrage zur Theorie der 
Sinneswahrnehmung voorop, en werd door een groot aantal on^ 
derzoekers op dit terrein gevolgd. Het was bij deze onderzoekin
gen er vooral om te doen, de waarnemingsverschijnselen tot hunne 
eenvoudigste elementen, de gewaarwordingen, te herleiden en daar
uit in hun ontstaan en verbinding te verklaren. 

De tweede groep van verschijnselen, die de empirische psycho
logie in studie nam, wordt gevormd door de voorstellingen, die 
na de waarneming in het bewustzijn achterblijven en daar aan 
allerlei assimilaties en combinaties (door reproductie, herinnering. 
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verbeelding enz.) onderworpen zijn. Eerst trachtte men heel dit 
psychisch proces naar de wijze der Engelsche associatie-psycholo-
gie of met Herbart mathematisch-mechanisch te verklaren. Maar 
het empirische onderzoek bracht juist aan het licht, dat dit proces 
veel te ingewikkeld is, dan dat het in één term uitgedrukt of onder 
ééne formule kan worden samengevat. Ook met het onderzoek 
van deze tweede groep van verschijnselen bleef echter de empiri
sche psychologie zich nog voornamelijk op het gebied van het 
lagere zieleleven bewegen, en het scheen, dat zij hiertoe van na
tuur beperkt was en niet verder en hooger doordringen kan. 
Doch daarin is in de laatste jaren weder verandering gekomen. 
Op voorgang van O. K ü 1 p e f Dec. 1915, wist de Würzburgsche 
school (Watt, Marbe, Ach, Messer, Bühler e. a.) nog 
een derde gebied voor de empirische psychologie te veroveren, 
n.1. de denk- en wilsverschijnselen in het hoogere zieleleven van 
den mensch ; en hierbij kwam duidelijk uit, dat de zielsverschijn-
selen niet verloopen als een mechanisch proces, maar eene psy
chische activiteit onderstellen.1) 

Tot beoefening dezer empirische en nader nog experimenteele 
psychologie moesten natuurlijk speciale methoden worden uitge
dacht, want experiment is juist daarin van empirie onderscheiden, 
dat men een verschijnsel niet lijdelijk afwacht en dan waarneemt, 
maar dat men zulk een verschijnsel planmatig en doelbewust onder 
verschillende omstandigheden en voorwaarden veroorzaakt. Het 
experiment stelt eene vraag aan de natuur en dwingt haar, deze 
te beantwoorden; het is eene proef, om te weten te komen, wat 
de verschijnselen, onder bepaalde voorwaarden voortgebracht, 
aangaande hun eigen aard en verloop te zeggen hebben. Als het 
mogelijk is, roept de experimenteele methode daarbij gaarne het 
instrument te hulp, omdat de nauwkeurigheid van het onderzoek 
erdoor verhoogd wordt. Maar natuurlijk zijn zulke instrumenten 
alleen bruikbaar bij onderzoekingen, die op verschijnselen van het 
lager zieleleven betrekking hebben; en hier zijn ze dan ook in 

') Over de geschiedenis der psychologie, zie O. KI e mens, Geschichte der 
Psychologie, Teubner 1911. Verg. verder N. Ach, Ueber den Willensakt und 
das Temperament. Eine experimentelle Untersuchung, Leipzig, Quelle und Meyer 

,?9: J~" B o u m a n, Psychische Aktiviteit 1916. Roels, De psychologie van den 
wil. Nijmegen Malmberg 1916. 
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grooten getale uitgevonden, om de gewaarwordingen en voorstel
lingen naar hare physiologische zijde nauwkeurig te bepalen 
(chronoscoop, tachistoscoop, aesthesiometer, kinematometer, dyna
mometer, ergograph enz.).1) 

Maar zoodra het zieleleven zich verinnerlijkt, laten deze instru
menten ons in den steek, of kunnen ze ons althans veel minder 
van dienst zijn, omdat de correlaties tusschen de lager, sensorische 
en motorische zielsfuncties en de hoogere werkzaamheden van 
denken en willen zeer onzeker zijn. We hebben dan van andere 
methoden gebruik te maken en moeten onze toevlucht nemen tot 
biographieën, dagboeken, documenten,teekeningen,werkzaamheden 
enz,, of ook van vraag- en reactieproeven ons bedienen. Deze 
beide proeven komen hierop neer, dat men op een bepaald persoon 
door een druk, een stoot, eene vraag of eenig ander middel een 
prikkel laat werken, die zekere psychische verschijnselen bij hem 
veroorzaakt; en dat men die verschijnselen aan al de wijzen van 
uitdrukking (in een antwoord, een uitroep, een kreet, in verande
ringen van het gelaat enz.) zoo nauwkeurig mogelijk waarneemt 
en bestudeert. Naar gelang van de zielsverschijnselen, die men 
onderzoeken wil, bijv. de opmerkzaamheid, de herinnering, de ver
beelding, de begaafdheid enz., kan men in deze proeven vanzelf 
allerlei wijziging aanbrengen ; maar altijd is het er om te doen, 
langs min of meer kunstmatigen weg bepaalde zielsverschijnselen 
te voorschijn te roepen, ten einde ze beter te kunnen waarnemen 
en onderzoeken. Zoo heeft Ach bijv. met het vraagexperiment 
eene reactiemethode gecombineerd, om de wilsverschijnselen te be-
studeeren. Doch het spreekt vanzelf, dat het experiment, als het 
op de psychische verschijnselen, en vooral op die van het hoogere 
zieleleven, wordt toegepast, niet precies dezelfde beteekenis be
houdt, welke er in de natuurwetenschap aan toegekend wordt. 

*) Verg. over de methoden in de psychologie W. Stern, Die differentielle 
Psychologie in ihren methodischen Grundlagen, Leipzig Barth 1911, blz. 30 v. 
Heumann, Vorlesungen zur Einführang in die experimentelle Padagogik und 
ihre psychologischen Grundlagen II2 1914, blz. 20 v., 126 v. G u t b e r 1 e t, 
D i f f e r e n z i e l l e  P s y c h o l o g i e ,  P h i l o s .  J a h r b u c h ,  F u i d a  1 9 1 3 ,  b l z .  1 — 2 1 .  H e y m a n s ,  
P s y c h o l o g i e  d e r  v r o u w e n ,  A m s t e r d a m  1 9 1 1 ,  b l z .  2 1 — 2 8 .  K .  H .  B o u m a n ,  
De „tests" en hun beteekenis bi) het onderzoek van het intellekt, in Moderne 
Kinderstudie, Zutphen Thieme 1913, blz. 152 v. 
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W u n d t  h e e f t  d a a r o p  t e r e c h t  d e  a a n d a c h t  g e v e s t i g d ,  e n  d u i d e l i j k  
het onderscheid aangegeven, dat tusschen het experiment in de 
natuurwetenschap en de vraag- en reactieproeven in de dusge
naamde experimenteele psychologie bestaat. 

Immers, afgezien daarvan, dat de introspectieve methode ook in 
de experimenteele psychologie nooit uitgeschakeld, en het zieleleven 
van een ander nooit anders dan naar analogie van dat bij ons-
zelven verstaan kan worden ; de psycholoog, die van een experi
ment zich bedient, kan het proces, dat hij waarnemen wil, nooit 
geheel zelf bepalen. De proefpersoon is daarbij nimmer lijdelijk 
object, maar hij spreekt zelf een woord mee en treedt altijd min 
of meer handelend op. En de vele invloeden, die van binnen en 
buiten op hem tijdens de proefneming kunnen inwerken, zijn zoo 
talrijk en ingewikkeld, dat ze onmogelijk alle zijn na te gaan ; 
dezelfde proefneming levert daarom, later herhaald, soms geheel 
andere resultaten op. Uit dit alles volgt niet, dat de empirische 
en experimenteele methode in de psychologie geheel nutteloos zou 
zijn ; de ervaring der laatste jaren heeft, ook zelfs op het gebied 
van het denk- en het wilsleven, duidelijk het tegendeel aangetoond ; 
maar wel is er reden, om steeds in gedachte te houden, dat deze 
methode bij de zielsverschijnselen slechts eene beperkte toepassing 
kan vinden, en te minder dienst kan bewijzen, naarmate die ver
schijnselen van hoogere orde zijn. 

De psychologie heeft nu eenmaal een wezenlijk ander object dan 
de natuurwetenschap, en kan daarom nooit zuivere physica worden. 
Gewaarwording, waarneming, denken, bewustzijn, gevoel, wil, wils
vrijheid enz. zijn verschijnselen, die niet ruimtelijk bestaan en daar
om niet quantitatief kunnen berekend worden. Ervaring komt hierbij 
ten slotte altijd op zelfwaarneming neer. Daaraan, zegt M ö b i u s 
terecht, andern alle naturwissenschaftlichen Bestrebungen nichts, 
denn indirecte Beobachtungen, Messungen, Versuche geben wohl 
über das Wieviel, aber nicht über das Was Aufschluss.1) En bij 
al deze bezwaren voegt zich dan aan het einde nog de ethische 
overweging, of het geoorloofd en dus ook mogelijk is, om kunst
matig religieuze en ethische gevoelens of handelingen in het ziele-

' )  M ö b i u s ,  D i e  H o f f n u n g s l o s i g k e i t  a l l e r  P s y c h o l o g i e ,  H a l l e  M a r h o l d  1 9 0 7 .  
blz. 13. 
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leven op te wekken, die juist door deze kunstmatigheid haar eigen 
karakter zouden verliezen.1) 

De nieuwe opvoeding bouwt hare verwachting voor de toe
komst echter niet zoozeer op de empirische psychologie in het 
algemeen, maar speciaal op de psychologie van het kind. Toen 
n.1. de empirische psychologie in de wetenschap hare intrede deed 
en de concrete psychische werkelijkheid tot voorwerp van haar 
onderzoek koos, toen sloeg zij een weg in, waar wel een begin, 
maar geen einde aan is. De zoogenaamde differentiëele psycho
logie laat zich eindeloos specialiseeren. Ook al laten we de plant
en dierpsychologie buiten rekening, die anders in de laatste jaren 
in groote belangstelling zich mogen verheugen, dan blijft toch de 
verscheidenheid in het zieleleven der menschen zoo eindeloos groot, 
dat het daarnaar ingestelde onderzoek geene grenzen kent. Er zijn 
natuurlijk eigenschappen, naar lichaam en ziel, die den mensch als 
zoodanig eigen zijn en daarom bij alle menschen worden aan
getroffen, zoodat het recht der algemeene psychologie niet kan 
worden betwist. Maar binnen die eenheid welk eene onover
zienbaar rijke verscheidenheid! 

Als men eenmaal daarop het oog heeft gericht en de kennis 
daarvan zich ten doel stelt, breidt het veld van onderzoek zich 
naar alle zijden en in alle richtingen uit. De empirische psycho
logie kan dan studie maken van mannen en vrouwen, rassen en 
volken, stedelingen en landbewoners; van normale en van abnor
male individuen, zooals misdadigers en krankzinnigen; van bij
zondere groepen als genieën, geleerden, kunstenaars, veldheeren, 
predikanten, onderwijzers, landbouwers, arbeiders enz.; en ook 

om niet meer te noemen — van volwassenen, mannen en 
grijsaards, en van kinderen in den vroegen en in den rijperen 
leeftijd. En de studie van deze laatsten is natuurlijk voor de pae-

i) Verg. Münsterberg. Grundzüge der Psychotechnik, Leipzig 1914, blz. 
106 128. Gutberlet, Experimentelle Psychologie m. bes. Berücksichtigung 
der Padagogik, Paderborn 1915. Braunshausen, Einführung in die experi
mentelle Psychologie, Leipzig Teubner 1915. Ruttmann, Hauptergebnisse der 
Psychologie. Leipzig Wunderlich 1914. Art. in Roloffs Lex. d. Pad. I 1194 v. 
W u n d e r 1 e, Experimentelle Padagogik, Eichstatt 1914. B o u m a n, Experimen-
teele Psychologie, Handel, van het Nat. Chr. Schoolcongres, Oct. 1913, Kampen 
J. H. Kok, blz. 38 v. 
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dagogiek van bijzonder belang. Nu gaat de psychologie van het 
kind diep in het verleden terug, als men daaronder ook verstaat, 
dat ouders en onderwijzers steeds door practische ervaring kennis, 
en dikwerf zeer waardevolle kennis opdeden van de kinderen, die 
zij hadden op te voeden. Maar deze kennis was toch van over
wegend practischen aard. En dit karakter bleef ze ook nog be
houden, toen mannen als Rousseau in de achttiende eeuw erop 
begonnen aan te dringen, dat men toch eerst het kind zou trachten 
te leeren kennen, voordat men het ging opvoeden. De opvoeding 
gold toen algemeen nog voor een plicht en roeping, welke men 
zonder wetenschappelijke studie, en zelfs zonder bijzondere op
leiding, vervullen kon. Er werden daarbij wel eenige, meestal aan 
godsdienst of wijsbegeerte ontleende, regelen gevolgd, maar men 
liet na, deze opzettelijk aan de ervaring te toetsen. Men trachtte 
in de ziel van het kind in te leven en stelde zich voor, hoe het 
de wereld moest aanzien en opvatten — eene methode, door 
He y m a n s met den naam van het phantasie-experiment bestem
peld — maar raadpleegde de werkelijkheid niet. Hierin bracht ech
ter de negentiende eeuw verandering, doordat de natuurweten
schappelijke methode allengs ook bij de geesteswetenschappen 
ingang vond en ten slotte ook bij de psychologie van het kind werd 
t o e g e p a s t .  M a n n e n  a l s  S i g i s m u n d ,  K u s s m a u l ,  S t r ü m p e l l  
e.a. bereidden dezen omkeer al voor, maar de nieuwe periode 
werd ingeleid, toen in 1882 het werk van Preyer over de ziel 
van het kind verscheen. Sedert dien tijd houden in schier alle 
landen tal van philosophen en paedagogen, natuur- en genees
kundigen met de studie van het kind zich bezig, en tot op den 
huidigen dag geniet de paedologie eene buitengewone belang
stelling en eene veelzijdige beoefening. 

In den eersten tijd wijdde deze jonge wetenschap hare aandacht 
vooral aan het kind vóór den schoolleeftijd, van de geboorte af 
tot het derde of het zesde levensjaar toe. En ze trachtte dan, 
door nauwkeurige waarneming en tot in bijzonderheden toe, de 
ontwikkeling na te gaan, welke het kind, lichamelijk en geestelijk, 
naar al zijne vermogens en krachten in deze jaren doorliep. Zoo 
beschreef ze, hoe het kind bij de geboorte niet op het nulpunt 
stond, maar reeds beschikte over eenige indrukken en bewegingen. 
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en hoe het van daaruit allengs door „aanleeren", door oefening, 
nabootsing, spel allerlei kundigheden en vaardigheden zich eigen 
maakte, zooals het rechtop zitten, het staan, het kruipen, het 
loopen, het grijpen enz.; en evenzoo het waarnemen en opmerken, 
het herkennen en herinneren, het denken en spreken enz. De 
ontwikkeling van zijne fouten en gebreken, inzonderheid het liegen, 
werd daarbij evenmin vergeten als die van zijn godsdienstig, zede
lijk en aesthetisch gevoel.') 

Bij deze studie van het kind in de eerste levensjaren komt alles 
op onbevangen, geduldige, liefdevolle waarneming door des
kundige ouders of belangstellenden aan. Maar het spreekt vanzelf, 
dat deze waarneming een zeer subjectief karakter draagt. Wij 
kunnen het zieleleven van het kind slechts eenigermate verstaan, 
als wij dat opvatten en verklaren mogen naar analogie van wat 
wij uit onze kinderjaren ons herinneren en voortdurend in onszelven 
waarnemen. Wij moeten hierbij den waan afleggen, alsof wij in 
dit geval het meer eenvoudige gemakkelijker zouden kunnen kennen 
dan het meer gerijpte en ontwikkelde. Ons eigen zieleleven is ons 
altijd het best bekend; en van dat van anderen, ook vooral van kin
deren, weten wij alleen iets, doordat wij uit zijne uitdrukkingsbe
wegingen, geluiden, woorden, handelingen enz., naar analogie van 
onszelven, besluiten tot wat daaraan in zijn binnenste beantwoordt. 
Nu brengt deze methode zeer licht het gevaar mede, dat wij het 
kind gaan beschouwen als een volwassene en het in zijn eigen 
aard miskennen ; daarom is het bij de studie van het kind dringend 
noodig, om scherp onderscheid te maken tusschen hetgeen wij wer
kelijk, objectief bij het kind waarnemen, en hetgeen wij ter ver
klaring van deze waargenomen verschijnselen daaraan toevoegen. 
Voorts is in gedachtenis te houden, dat voor de nauwkeurige 
waarneming en kennis van het kind zijne spontane uitingen in den 
regel van meer waarde zijn te achten, dan die op eene of andere 
wijze opzettelijk zijn uitgelokt. Toch kan de reactie-methode ook 
hier reeds hare goede diensten bewijzen, wijl men immers door 

i )  W .  P r e y e r ,  D i e  S e e l e  d e s  K i n d e s 8 .  L e i p z i g  G r i e b e n  1 9 1 2 .  K a r l  
Groos, Das Seelenleben des Kindes3. Berlin Reuther und Reichard 1911. A. 
Myroff, Ueber das Seelenleben des Kindes2. Berlin Hanstein 1911. W. 
S t e r n ,  P s y c h o l o g i e  d e r  f r ü h e n  K i n d h e i t .  L e i p z i g  Q u e l l e  u n d  M e y e r  1 9 1 4 .  
M e u m a n n, Experim. Padog, eerste deel. 
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allerlei prikkels op het gezichts-, het gehoors-, het tast-, smaak- en 
reukorgaan kan inwerken en na kan gaan, hoe kinderen daarop 
met gevoelens van lust of onlust reageeren. In zoover is er ook bij 
dit deel der kinderstudie reeds voor zeker experimenteeren plaats. 

Maar deze methode krijgt veel meer beteekenis, als het onder
zoek zich tot kinderen in den schoolleeftijd uitstrekt.1) Wel is 
waar heeft men ook vroeger wel op de resultaten van het onder
wijs de aandacht gevestigd, en hebben mannen als P e s t a 1 o z z i, 
F r o e b e 1 e.a. naar verbetering van de onderwijsmethoden ge
zocht ; maar toch is de studie van het schoolkind eerst in de laatste 
jaren systematisch en met een welbewust doel ter hand genomen; 
men tracht n.1. de psychologische onderzoekingen van het kind in 
de school aan onderwijs en opvoeding dienstbaar te maken en naar 
gegevens der ervaring te beoordeelen, welke de beste weg is, die 
daarbij moet worden ingeslagen. Wie ook maar een oogenblik 
over deze nieuwe wetenschap nadenkt, komt tot het besef, dat 
hier een buitengewoon uitgebreid veld van onderzoek zich opent. 
De gansche verhouding van het kind, lichamelijk en geestelijk, 
naar al zijne gaven en krachten, tot de school, tot de onderwijzers, 
tot de leerstof met al hare vakken, tot zijne medeleerlingen en 
omgeving komt hiermede aan de orde. 

Er moet, om maar iets uit het vele te noemen, een onderzoek 
worden ingesteld naar de voorstellingen, die het kind medebrengt 
bij zijne intrede in de school, de eischen, die in de verschillende 
vakken, aan het bevattingsvermogen van het kind worden gesteld, 
de aanpassing van de leerstof aan zijne ontwikkeling in de opeen
volgende perioden, de ontwikkeling van het kind in de verschil
lende leervakken, de huis- en de schoolarbeid en beider invloed op 
den leerling, de ijver en inspanning, de vermoeidheid en over
lading, de belangstelling en opmerkzaamheid, het onthouden en 
vergeten bij de onderscheidene leervakken, de volgorde der vakken 
in den schooltijd, de duur van den schooltijd en de pauzen, de 
inrichting der leerboeken, de middelen om het leeren te bevorderen, 
de didactische en paedagogische beteekenis van het leven, schrijven, 

*) Voor de psychologie van den jongelingsleeftijd zie men mijne: De opvoeding 
der rijpere jeugd. Kampen, J. H. Kok 1916, blz. 132 v. en de daar aangehaalde 
litteratuur. 
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rekenen, teekenen, van natuur- en aardrijkskunde, van taal, ge
schiedenis en godsdienstonderwijs, de voorkeur der kinderen voor 
een of ander vak, hunne neigingen en idealen enz. Er valt op dit 
terrein ontzaglijk veel te onderzoeken ; het materiaal, dat reeds 
verzameld werd, is buitengewoon uitgebreid, en het wordt schier 
vermeerderd van dag tot dag. *) 

De studie, die zich met het kind in den schoolleeftijd bezig 
houdt, beschikt over andere middelen van onderzoek, dan die, 
welke aan het kind vóór dien leeftijd hare aandacht wijdt. De 
psycholoog en paedagoog kan immers hierbij zijne eigene herinne
ringen raadplegen benevens die, welke anderen uit hunne jeugd heb
ben bewaard; hij kan gebruik maken van dagboeken, aanteekeningen 
en allerlei andere arbeidsproducten ; en vooral ook kan hij zich 
bedienen van die experimenteele methode, welke in het stellen van 
vragen bestaat. Maar daarbij mag de opmerking niet achterwege 
blijven, dat deze methode bij kinderen op dien leeftijd licht tot 
allerlei dwaling leidt. De psychanalytische methode van F r e u d, 
volgens welke een proefpersoon zoolang ondervraagd wordt, totdat 
uit het onbewuste het sexueele bovenkomt, kan hier buiten be
schouwing blijven, wijl zij, afgezien van alle andere daartegen in 
te brengen bezwaren, in elk geval bij kinderen ontoelaatbaar is; 
hare toepassing ware hier niet alleen eene wetenschappelijke 
dwaling, maar eene ernstige paedagogische fout. 2) Maar ook met 
vragenlijsten, gelijk die op voorgang van StanleyHall een tijd 
lang in Amerika in de mode waren, moet men hoogst voorzichtig 
zijn. Want het is mogelijk de vragen zoo te stellen, dat de kin
deren ze zonder veel moeite begrijpen en naar de mate hunner 
zelfkennis er voldoende op antwoorden kunnen. Bij dat antwoorden 
kunnen allerlei factoren van stemming, lichtzinnigheid, ijdelheid enz. 
zoodanig medewerken, dat er aan het zelfgetuigenis weinig waarde 

i )  M e u m a n n ,  E x p e r i m .  P a d a g .  I J  4 9  v .  W .  S t e r n .  D i e  d i f f e r e n t i e l l e  
Psychologie blz. 107 v. Id. Die Jugendkunde als Kulturforderung, Leipzig Quelle 
und Meyer, 1916 blz. 120. R o 1 o f f, Lex. der Padag. I 1198. W u n d t, Ueber 
reine und angewandte Psychologie, bi] G u t b e r 1 e t, Experim. Psychologie m. 
bes. Berüchs. der Padagogiek, Paderborn Schoningh 1917 blz. 227 v. 

a )  W u n d e r l e ,  E x p e r i m e n t e l l e  P a d a g o g i e k ,  E i n  B e i t r a g  z u r  O r i e n t i r u n g ,  
Eichstatt 1914, blz. 18. Gutberlet, Experim. Psychologie, Paderborn 1915, 
blz. 24 v. 
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is te hechten, te minder, wanneer men het getuigenis van kinderen 
in 't algemeen op goede gronden heeft leeren wantrouwen. 1) Als 
men verder al die antwoorden rangschikt en vergelijkt, dan ver
krijgt men wel eene tabel, maar die hoogstens slechts een gemid
delde maat van de ondervraagde kinderen aangeeft, in vele op
zichten op het leven niet past, voor de practijk weinig geeft, en, 
bij een volgende enquête, er geheel anders kan uitzien. 2) 

In later tijd heeft men dan ook meer de voorkeur geschonken 
a a n  d e  d u s g e n a a m d e  t e s t - m e t h o d e ,  d i e  a a n  M c .  K e e n  C a t t e l  
haar ontstaan dankt en vooral door AlfredBinet (f 1911) en 
Thomas Simon in practijk werd gebracht. Onder test (het 
Engelsche woord voor smeltkroes, toetssteen, toetsing) verstaat 
men in het algemeen zulk een experiment, dat ten doel heeft, om 
in een gegeven geval de individueele psychische geaardheid of eene 
bijzondere psychische eigenschap van een of ander persoon vast 
te stellen;3) maar meestal denkt men erbij aan eene proefneming, 
waardoor men het verstand, de intelligentie van een bepaald per
soon wil leeren kennen (mental test) ; en die proefneming bestaat 
dan gewoonlijk in eene reeks vragen, die beantwoord, in eene 
taak, die volbracht, in zekeren arbeid, die verricht moet worden. 
Op grond van talrijke onderzoekingen trachtten de beide boven
genoemde Fransche geleerden eene reeks van vraagproeven vast 
te stellen, die telkens in moeilijkheid stegen en door kinderen van 
het derde tot het dertiende levensjaar beantwoord moesten worden. 
U i t  d e  d a a r o p  v e r k r e g e n  a n t w o o r d e n  m e e n d e n  B i n e t e n  S i m o n  
eene „metrische schaal" te kunnen opmaken, dat is het gemiddelde 
peil te kunnen aangeven, waarop een kind in een bepaald levens-

1 )  F r i t s  v a n  R a a i t  e ,  O v e r  d e  w a a r d e  v a n  h e t  g e t u i g e n i s  v a n  k i n d e r e n ,  
Rotterdam 1911. 

2 )  W u n d e r l e ,  t .  a .  p .  b l z .  1 9 — 2 1 .  
3) Verg. over de test-methode Stern, Die differentielle Psychologie blz 87 v 

Meumann, Experim. Padag. II 2 46, 126 v„ 320 v. Gutberlet, Experim. 
Psychologie, blz. 141 v. Franz W e i g 1, Experimentell-padagogische Erfor-
s c h u n g  d e r  B e g a b u n g s d i f f e r e n z e n ,  D o n a u w ö r t h ,  A u e r  1 9 1 4 .  K .  H .  B o u w m a n ,  
De „tests" en hun beteekenis bij het onderzoek van het intellect, in Moderne 
kinderstudie, Zutphen Thieme 1913, blz. 144—201. W. H. t e n S e 1 d a m, Over 
net algemeene Intellekt, ib. blz. 47 v. A. J. Schreuder, Iets over verstands-
metingen, Overdruk uit het Paedag. Tijdschr. III, Groningen Noordhoff 1910. 
J. Kloot se ma, Het intellect en de intellect-meting, Baarn 1917. 
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jaar met zijne verstandelijke ontwikkeling behoorde te staan, om 
tot de normalen te worden gerekend ; bleef het daar beneden, dan 
was het een achterlijk, in een of ander opzicht abnormaal kind, 
en kwam het daarboven, dan behoorde het tot de meer begaafde 
kinderen. 

Maar de ervaring leerde al spoedig, dat het verbazend moeilijk 
is, om voor eiken leeftijd geschikte vragen op te stellen. B i n e t 
en Simon brachten in hunne tests herhaaldelijk verbeteringen 
aan, en de psychologen en paedagogen in andere landen hebben 
ze geen van allen onveranderd overgenomen, maar ze aan allerlei 
wijzigingen onderworpen.1) En dat behoeft niet te verwonderen. 
Want ten eerste kan men die tests voor de kinderen in de ver
schillende levensjaren en in de onderscheidene leervakken niet naar 
exacte, wetenschappelijke gegevens vaststellen, maar men gaat 
daarbij stilzwijgend uit van de door de ervaring in school en huis 
gesteunde gedachte, dat een normaal kind in een bepaald jaar en 
in een bepaald vak ongeveer dit of dat peil bereiken kan. Men 
heeft dus reeds vooraf eene zekere idee van normaliteit, richt de 
vragen onwillekeurig zoo in, dat ze door de meerderheid beant
woord zullen kunnen worden, en krijgt dus steeds het niet al te 
zeer verrassende resultaat, dat de meeste kinderen middelmatig zijn, 
dat enkelen er beneden blijven en enkelen erboven stijgen. Zoodra 
men de vragen te moeilijk of te makkelijk maakt, verkrijgt men 
eene geheel andere uitkomst; men moet dus bij het stellen der 
vragen reeds zorg dragen, dat de meerderheid der kinderen in 
eene bepaalde klasse ze beantwoorden kan, dat is tot het normale 
type behoort, en neemt dus de uitkomst reeds van tevoren in het 
onderzoek zelve op. 

Ten andere volgt hieruit, dat de vragen, door Binet en Simon 
opgesteld voor de kinderen uit eene bepaalde klasse in Parijs, 
eigenlijk nergens elders passen. Voortgezet onderzoek verhief dit 
boven allen twijfel. De begaafdheid is ook van biologische en 
sociologische voorwaarden afhankelijk. De overgeërfde aanleg en 
de aangeboren gaven zijn niet in alle lagen des volks gelijk. 
Ouders en familieleden, levensomstandigheden, omgang en verkeer 

1) M e u m a n n, Experim. Padag. IIa 131 v. 
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oefenen invloed uit; kinderen uit de hoogere standen hebben veel 
meer gelegenheid tot algemeene ontwikkeling ; en de aanleg daar
voor zet zich vast en erft over in de geslachten. Ook een volk 
of een ras heeft tijd noodig, om rijp te worden, en den aanleg 
tot ontwikkeling te brengen, die er van nature inzit. Daartegen
over staat, dat bij de hoogere standen zich dikwerf het verschijnsel 
voordoet van physische en psychische verzwakking, die, indien niet 
tegengegaan door versterking van buiten, tot degeneratie en onder
gang leidt. En zoo is er allerlei verschil, tusschen jongens en 
meisjes, stads- en dorpskinderen, tusschen kinderen in Parijs en 
Londen, Berlijn en Petersburg enz.; men moet de vragen telkens 
wijzigen, om eene bevredigende uitkomst te verkrijgen. 

Daarbij komt in de derde plaats nog, dat het doel van het 
onderzoek niet duidelijk omschreven is. Indien het alleen te doen 
is, om te weten te komen, welke parate kennis een leerling op 
een gegeven oogenblik bezit, dan moge dat soms belangrijk en 
noodig wezen, maar het geeft toch meestal nog weinig zekerheid 
aangaande de intelligentie, die aan zulk een leerling eigen is; en 
zelfs afgezien daarvan, licht zulk een onderzoek naar de parate 
kennis nog onvoldoende in omtrent de som van weten, welke de 
leerling zich verworven heeft. En werken hier tal van factoren 
mede, die op een dwaalspoor kunnen brengen. Er zijn leerlingen, 
die met weinig veel, en andere, die met veel weinig kunnen doen ; 
bij sommigen overweegt de primaire, bij anderen de secundaire 
functie, de een beschikt gemakkelijk, de ander moeilijk over zijn 
voorstellingsmateriaal; de een heeft overvloed van woorden, de 
ander heeft er gebrek aan.1) Hoe zal men deze en vele andere 
factoren, zooals moeheid, luiheid, onwil, zenuwachtigheid enz. vol
doende in rekening kunnen brengen ? Een examen is toch waarlijk 
geen onfeilbare waardemeter van de kennis, welke iemand ver
worven heeft. En dan, examineeren is eene kunst, eene kunst niet 
alleen in het vragen, maar ook in het verstaan en interpreteeren 
der antwoorden ; eene kunst, niet om het te weten te komen, wat 

,1)„ Dr. Holmes verhaalt van een zesjarigen knaap, wiens intelligentie ver
schillende beoordeelingen ontving. Zijn onderwijzer hield hem voor een domkop 
zijne oudere zuster voor een weinig begaafd, zijne speelmakkers voor een 
onnoozele, zijn vader voor hoog begaafd, en Dr. Holmes voor meer dan 
normaal, bij Meumann, Experim. Padag. II2 117. 



48 EMPIRISCHE PSYCHOLOGIE. 

iemand niet weet — dit is zeer gemakkelijk — maar om kennis te 
verkrijgen van wat iemand wèl weet en goed weet. 

Doch bij hen, die door middel van tests een onderzoek in
stellen naar de begaafdheid der leerlingen, staat dan ook gewoon
lijk op den voorgrond, dat men door dit onderzoek niet zoozeer 
de parate kennis, als wel de intelligentie, den aanleg en de ge
schiktheid te weten wil komen. Maar indien dit bedoeling is, 
stapelen de moeilijkheden zich tot zulk eene hoogte op, dat er hier 
slechts een paar van genoemd kunnen worden. De eerste is wel 
deze, dat de psychologie nog altijd in het onzekere verkeert, of 
er zulk eene algemeene intelligentie bestaat, die aan de kennis ten 
grondslag ligt. Als meerdere eigenschappen voortdurend in ver
band met elkander voorkomen, dus in correlatie staan, dan schijnt 
dit terug te wijzen op eene grondeigenschap of centralen factor, 
die ze in verbinding brengt en samenhoudt. De voornaamste taak 
der psychologie is dan daarin gelegen, om naar dat principe van 
het psychische leven onderzoek te doen. Ofschoon hieraan reeds 
veel arbeid besteed is, zijn toch de meeningen over zulk een al
g e m e e n e  i n t e l l i g e n t i e  n o g  t e n  z e e r s t e  v e r d e e l d .  T h o r n d i k e  i n  
Amerika bijv. houdt den geest voor een aggregaat van volstrekt 
onafhankelijk naast elkaar bestaande faculteiten en blijft dus bij 
de indeeling van een individu in verschillende loketten staan. 
Maar anderen, zooals b.v. zijn landgenoot Spearmann, zijn van 
oordeel, dat er in ieder mensch eene faculteit is, welke den naam 
van algemeene intelligentie verdient, en dat er daarom eene cor
respondentie bestaat tusschen al onze eigenschappen en werkzaam
heden. Hier is de mensch dus eene eenheid, die men eerst door 
het psychologisch onderzoek zoekt te leeren kennen, om dan van-
daaruit den mensch met zijne onderscheidene eigenschappen te be
grijpen.1) Maar beide opvattingen hangen met wijsgeerige onder
stellingen saam en zijn psychologisch niet tot beslissing te brengen. 

Eene andere moeilijkheid schuilt in het begrip der intelligentie. 
In zijne Psychologie der vrouwen komt Prof. H e y m a n s tot de 
slotsom, dat het verstand kennis van en vrije beschikking over 
de noodige gegevens onderstelt, en dat het voorts als integreerende, 

i )  b i n  e t ,  L e s  i d é é s  m o d e r n e s  s u r  l e s  e n f a n t s  b l z .  2 4 2 .  M e u m a n n ,  E x p .  
Padag. II» 707 v. 1 ' 
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in het denkproces zelf werkzame factoren insluit: eene sterke be
langstelling, eene bewegelijke phantasie en eene behoorlijke ont
wikkeling der secundaire functie. En zakelijk komen daarmede 
de definities van vele anderen overeen. Maar deze omschrijving 
toont dan ook duidelijk aan, dat wij in het verstand niet met een 
eenvoudig, maar met een ingewikkeld proces, met vele samenge
stelde factoren te doen hebben, van welke ieder afzonderlijk moei
lijk te bepalen en onmogelijk in cijfers uit te drukken is. En wat 
nog meer zegt: ten slotte is het in al die werkzaamheden des ver
stands iets ongrijpbaars, waar het op aankomt, n.1. het geniale, 
de gelukkige inval, de intuitie. Dat is in de verstandelijke werk
zaamheden de „centrale gebeurtenis", welke in de wetenschap de 
hypothese doet vinden en in de practijk van het leven met tact 
handelen doet.1) Hoe zou het nu mogelijk zijn, om, anders dan 
in zeer exceptioneele gevallen, bij kinderen reeds door middel van 
tests van zulk eene eigenschap zekerheid te verkrijgen, en hoeveel 
gelegenheid is er hier niet voor vergissing en dwaling ! Kinderen, 
van wie groote verwachtingen gekoesterd werden, vallen later bij-
het opgroeien tegen; en anderen, die tot de beneden-middel-
matigen gerekend werden, komen op lateren leeftijd tot ontwik
keling en overtreffen alle verwachtingen. De eersten in de school 
zijn lang niet altijd de eersten in het leven. 

Hier sluit zich nu terstond eene derde moeilijkheid bij aan. 
Men kan het verstand niet rechtstreeks waarnemen, en moet het 
dus indirect zoeken te benaderen. Dat is, men stelt naar de test
methode onderzoekingen in naar zulke vermogens, geschiktheden, 
vaardigheden, werkzaamheden, waarin dat verstand op eene of 
andere manier aan den dag komt, en die er dus mede in correlatie, 
in afhankelijkheidsbetrekking, staan. Natuurlijk kan men hierbij 
allerlei kanten uitgaan. Men heeft zelfs beproefd, de intellectueele 
begaafdheid te meten aan de sensorische functie, bijv. aan het al 
dan niet met nauwkeurigheid kunnen schatten van het onderscheid 
in zwaarte tusschen gewichten van gering verschil, of ook aan de 
mindere of meerdere fijnheid van het onderscheidingsvermogen van 

K 1 HHR y m a n s '•a'p; ,b J' 105 JC- Verg' M e u m a n n' Experim. Padag II» 244 
K. H. Bonman in : Moderne Kinderstudie 189v„ die ook deze uitspraak van 
B i n e t aanhaalt: La vraie intelligence se manifeste par 1'initiation et la création 
N. Opvoeding 
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het gezicht, het gehoor, den tastzin enz., of meer gewoon aan de 
qualiteit der psychische functies, zooals de verbeeldingskracht, de 
opmerkingsgave, de wilskracht, vooral ook aan de aandacht en 
het geheugen. Nu is de onderstelling zeker niet te wraken, dat, 
als de mensch eene eenheid is, er tusschen al zijne eigenschappen 
naar lichaam en ziel een zeker verband bestaat,enzelfsmoetbestaan. 
Maar iets anders is het, of wij dat verband kunnen vinden en er 
eenige zekere kennis van kunnen verkrijgen. In elk geval zijn de 
methoden, waarmede thans gewerkt wordt, nog veel te onbehol
pen, en de gegevens, waarover men te beschikken heeft, nog veel 
te onbetrouwbaar, om hier reeds van vaste resultaten te kunnen 
spreken. Heel de leer van de correlaties verkeert nog in groote 
onzekerheid.1) Lagere sensorische en motorische functies staan blijk
baar in zeer zwakke correlatie met het intellect, maar ook het 
verband van opmerkzaamheid en geheugen met het verstand is 
vooralsnog voor geen nauwkeurige vaststelling vatbaar. Oefening 
van het geheugen sluit nog volstrekt niet in ontwikkeling van het 
v e r s t a n d ;  v e e l  g e h e u g e n w e r k  s t o m p t  h e t  v e r s t a n d  z e l f s  a f ;  l a  
mémoire est la grande simulatrice de 1'intelligence, zegt B i n e t 
niet zonder reden. Wanneer men dus uit de door tests verkregen 
praemissen tot den graad en de mate der intelligentie besluiten 
wil, staat men aan het begaan van allerlei fouten bloot. 

Zoo ligt de conclusie voor de hand, dat noch het onderzoek 
van de lagere psychische functies noch dat van de hoogere psy
chische processen tot dusver in staat is gebleken, om den graad 
van het intellect te bepalen of iets zekers aangaande zijne werk
zaamheid te zeggen.2) En deze conclusie wordt nog sterker, 
wanneer wij in aanmerking nemen, dat Binet door de tests 
trachtte te komen tot de vaststelling van een vasten objectieven 
norm voor het verstand van het kind in zijne opeenvolgende levens-

i\ Ook Prof. Heymans zegt in De toek. eeuw der Psychologie 
Maar deze kennis (n.1 van de verschillende karaktertypen met hunne correlaties) 
ïsl zcxiwel extensief als intensief, nog uiterst onvolkomen ; slechts van een paa 
fundamenteele eigenschappen zijn ons de correiaties reeds bekend e" b^ Het 
V-pnalpn van de sterkte dezer correlaties zijn wij nog niet verder dan DIJ ae ane 
ïerste benaderingTwü weten, dat de leden van de eene groep een,ge procenten 
meer, de leden van de andere groep eenige procenten minder kans hebben 
bepaalde eigenschap te bezitten, meer niet. 

2 )  K .  H .  B o u m a n  i n  M o d e r n e  k i n d e r s t u d i e ,  b l z .  l o l .  
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jaren ; want het resultaat van dit uitgebreide onderzoek bestond 
in niet veel anders dan in hetgeen van tevoren reeds ondersteld 
en geweten werd, dat n.1. onder een bepaald aantal kinderen het 
grootste gedeelte tot de middelmatigen behoort en dat een kleiner 
percentage daarbeneden blijft en daarboven uitsteekt. M e u m a n n 
kwam dan ook tot deze slotsom, dass es eine allgemeine Nor-
malbegabung des Kindes überhaupt für die einzelnen Jahre seiner 
Entwicklung nicht gibt, oder dass wir wenigstens eine solche nie-
mals nachweisen können. Es gibt überhaupt nur eine Begabung 
oder richtiger eine inteïlektuelle Gesamtverfassung der Kinder einer 
bestimmten Umgebung unter dem Einfluss dieser Umgebung, und 
Die Binetsche Idee, eine psychologische Norm der Begabungsstufen 
des Kindes überhaupt festzustellen, erweist sichangesichts der Praxis 
als eine abstrakte Idee, die nirgendwo zu verwirklichen ist. In 
^Vahrheit tun wir mit der Anvendong der (relativ unveranderten) 
Binetschen Tests nichts anderes, als dass wir das inteïlektuelle 
Niveau der Schüler aus verschiedenen Umgebungen vergleichen, 
keineswegs stellen wir die Normalbegabungen fest.1) Wel is waar 
tracht M e u m a n n na dit strenge oordeel het onderzoek naar de 
begaafdheid in betere banen te leiden ; maar als hij daartoe onder
scheid maakt tusschen eigentliche Begabungs- oder Intelligenz-
proben, Entwicklungsproben im engeren Sinne, en Umgebungs-
proben, wijl Begabung, Entwicklung en Umgebung de drie factoren 
zijn van de intellectueele Gesamtverfassung, van het kind, dan 
maakt hij daarmede het onderzoek feitelijk zoo ingewikkeld, dat het 
practisch onuitvoerbaar wordt. 

Aan het einde is het de moeite waard, dit resultaat te verge
lijken met dat, waartoe Prof. Heymans in zijne Psychologie 
der vrouwen kwam. Hoe nauwkeurig de onderzoekingen ook 
mogen zijn, die de hoogleeraar daarvoor instelde, en hoe belangrijk 
de uitkomsten ook zijn mogen, waartoe deze onderzoekingen hem 
leidden ; ze waren in hoofdzaak toch niet anders dan eene be
vestiging van wat door anderen vroeger reeds, zonder enquête
m e t h o d e ,  o p g e m e r k t e n  u i t g e s p r o k e n  w a s .  V a n d a a r  d a t  H e y m a n s  
zich op vele schrijvers vóór hem, en vooral op den wijsgeer 

*) M e u m a n n, Experim. Padag. II2 253. 



52 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE. 

L o 1 2 e  b e r o e p t .  V o o r t s  z i e t  P r o f .  H e y m a n s  e r  g e h e e l  v a n  a f ,  
om van de eigenaardigheden der vrouwelijke psyche eene genetische 
verklaring te geven, want die eigenaardigheden hangen saam met 
het geslacht, en dit geslacht ligt achter de cultuur. En eindelijk 
waarschuwt hij ons tegen de verwachting, dat zijn boek eene 
adaequate en levendige voorstelling zou geven van de vrouw, 
zooals ze leeft en streeft, want de theorie is rechtlijnig en abstract, 
het leven daarentegen eindeloos gevarieerd en gecompliceerd. 
Ten slotte is niet alleen het individu, maar ook het geslacht 
„onuitzegbaar". 

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE. 

Naarmate de empirische psychologie zich differentieerde, over 
alle deelen van het zieleleven zich uitbreidde en vaster resultaten 
verkreeg, rees de vraag, of deze wetenschap niet practisch geëx
ploiteerd en aan het leven dienstbaar kon gemaakt worden. De 
natuurwetenschap leverde ook hiervoor een schitterend voorbeeld; 
zij vermeerderde onze kennis van de natuur niet alleen, maar maakte 
deze kennis ook vruchtbaar voor het leven en zette in de tech
niek de kroon op haar arbeid. Zou een dergelijk resultaat ook 
niet in de psychologie te bereiken zijn, wanneer zij langzamer
hand het karakter van eene natuurwetenschap aannam en op 
exacte uitkomsten kon gaan bogen? Wel is waar zijn de gevoe
lens over de waarde der empirische (experimenteele) psychologie 
nog altijd zeer verdeeld. Voor enkele jaren kwam dit in Duitsch-
land nog duidelijk aan het licht. Toen Külpe ten jare 1912 de 
noodzakelijkheid van psychologische studie voor de artsen betoogde 
en den wensch uitsprak, dat er aan de universiteiten bijzondere 
professoren voor experimenteele psychologie werden aangesteld, 
vond hij daarin wel bij velen, zooals Marbe, Hellpach e.a. 
s t e u n  ;  m a a r  a n d e r e n ,  z o o a l s  R i c k e r t ,  E u c k e n ,  H u s s e r l ,  
Natorp, Wundt, Windelband, brachten daartegen ernstige 
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bezwaren in.1) Maar dit meeningsverschil belet toch niet, dat de 
psychologie allerwege verband zoekt met het leven en zich in 
dienst wil stellen van de practijk. 

Inzonderheid werd de vraag naar de practische toepassing der 
psychologie in Amerika door den hoogleeraar aan de Harvard 
University, Hugo Münsterberg, aan de orde gesteld. Naar 
zijne meening doet de psychologie ons het zieleleven meer en meer 
kennen als een zuiver mechanisme, evenals de natuurwetenschap 
tot datzelfde inzicht gekomen is ten aanzien van de physische 
wereld ; maar beide mechanismen, het physische en het psychische, 
tracht Münsterberg in telijvenineeneidealistische, teleologische 
wereldbeschouwing, zoodat in casu de paedagogiek het doel der 
opvoeding bepaalt, maar, ter bereiking van dit doel, van het 
psychisch mechanisme, gelijk de psychologie ons dit kennen doet, 
gebruik maakt. Als de psychologie nu op deze wijze in den dienst 
v a n  e e n  p r a c t i s c h  d o e l  w o r d t  g e s t e l d ,  o n t v a n g t  z e  v a n  M ü n s t e r 
berg den naam van psychotechniek.2) 

Toch heeft deze naam nog eenige nadere omschrijving van 
noode, omdat hij niet duidelijk genoeg uitdrukt, wat er hier mede 
bedoeld wordt. Psychologie wordt n.1. ook toegepast, wanneer 
ze dient, om een of ander verschijnsel of feit in taal, godsdienst, 
zedelijkheid, kunst, geschiedenis enz. psychologisch te verklaren, 
dus om zeker probleem, dat zich voor ons plaatst, uit den aard 
van het psychisch subject tot oplossing te brengen. Nu is zulk 
eene poging alleszins gerechtvaardigd, want alwat op het gebied 

' )  K ü l p e ,  P s y c h o l o g i e  u n d  M e d i z i n ,  L e i p z i g  1 9 1 2 .  M a r b e ,  D i e  A c t i o n  
DTein Lfpzig °90lf' 1913" Wundt' Die P^ologie im Kampf ums 

2 )  M ü n s t e r b e r g  w e r d  i n  1 8 6 4  i n  D u i t s c h l a n d  g e b o r e n ,  m a a r  g i n g  i n  1 8 9 ' '  
naar Amerika, waar hij hoogleeraar werd aan de Harvard Universiteit te Cam-
bridge b j Boston In 1910/11 hield hij als Austauschprofessor voorTezlen ov^r 
toegepaste psychologie te Berlijn In 1913 verscheen zijn Psychologie und Wirt-
den 17 Der1 191fi ZIln G™ndzuge der Psychotechnik, bij Barth te Leipzig; 
onlrl io rtleAd J P 0 selln9 tengevolge van eene beroerte, in den 
ouderdom van 52 jaar De toegepaste psychologie vindt thans uitgebreide be
oefening In Duitsch and bestaan er reeds twee tijdschriften voor : Zeitschrift für 
angewandte Psychologie van Stern en L i p m a n n, en: FortschrittedZ 
Psychologie und ihrer Anwendungen van Marbe. Verg. G u t b e r I e t, Die 
xperimentelle Psychologie im Dienste des Lebens, in het Philos. Jahrbuch der 

Gorres-Gesellschaft. Fulda 1917, Heft 2 blz. 151—171. J aer 
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der cultuur tot stand komt en bestaat, rust in de psyche van den 
mensch, en kan dus ook van dien kant worden bezien. Alleen 
past hier in het voorbijgaan een woord van protest tegen hen, die 
deze psychologische verklaring de eenig mogelijke en alleenweten-
schappelijke achten. Want deze psychologische verklaring moge 
de subjectieve, medewerkende oorzaak der cultuurverschijnselen ons 
doen kennen, zij mist eiken maatstaf van beoordeeling en laat ons 
over de waarde dier verschijnselen volkomen in het duister. Daar
om is naast de psychologische of causale ook de logische, reli
gieuze, ethische, aesthetische, dat is in één woord, de teleologische 
verklaring onmisbaar. Maar dit daargelaten, de toepassing van 
de psychologie op de verklaring van feiten of verschijnselen in 
verleden en heden is niet de eenige, die mogelijk is. Men kan 
van de psychologie ook gebruik maken, om iets te bereiken, dat 
nog niet bestaat, maar dat men om de eene of andere reden 
gaarne tot stand brengen wil. En als ze zoo toegepast wor t, 
dan neemt ze een technisch karakter aan, en wordt ze door M ü n-
s t e r b e r g speciaal met den naam van psychotechniekbestempeld; 
ze is in dezen zin niet de gansche toegepaste psychologie, maar 
een deel daarvan, en wel dat deel, dat de wetenschappelijke psy
chologie in dienst stelt van „Kulturaufgaben". Ze staat dus tot 
de psychologie, zooals „sich die Ingenieurwissenschaft zur Physik, 
oder die Agrikulturwissenschaft zur Botanik verhalt .1) 

De „Kulturaufgaben", in wier dienst de psychotechniek zich 
stellen kan, zijn echter vele en velerlei. De onderwijzer wil den 
geest van het kind vormen tot bereiking van zekere doeleinden. 
De rechter wil invloed oefenen op de stemming der gezworenen, 
om eene bepaalde rechterlijke uitspraak te verkrijgen. De prediker 
wil op het bewustzijn van den zondaar inwerken, om hem op het 
rechte pad te brengen. De arts wil door psychische middelen op 
het zenuwstelsel van den patiënt invloed oefenen, om zijne ge
zondheid te herstellen. De man van zaken wil de phantasie van 
zijne cliënten prikkelen, opdat de kooplust in hen wakker worde. 
De fabrikant zoekt zijne arbeiders zoo te behandelen, dat hun in
spanning zoo groot mogelijk wordt. De staatsman bewerkt de 

i )  M ü n s t e r b e r g ,  G r u n d z ü g e  d e r  P s y c h o t e c h n i k ,  b l z .  1  v .  
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zielen der massa 200, dat zij instemt met zijn streven. De natuur-
vorscher richt de psychische voorwaarden der waarneming zoodanig 
in, dat hij de grootst mogelijke kennis van de verschijnselen ver
krijgt. De kunstenaar tracht de ziel van hoorder of toeschouwer 
zoo te roeren, dat bepaalde aesthetische aandoeningen in hem wor
den opgewekt. In al deze en nog vele andere gevallen tracht men 
langs psychologischen weg zeker doel te bereiken, en het is dus vol
gens Mü nsterbergde taak der psychotechniek, om in al deze ge
vallen de psychische processen aan te wijzen, welke daarbij in aan
merking komen en de invloeden te doen kennen, die noodig zijn, om 
het gewenschte doel te bereiken.1) Daaraan is ook zijn werk ge
wijd ; na een algemeen volgt een bijzonder deel, waarin de waarde 
der psychotechniek wordtaangetoondvoordesocialeorde.degezond-
heid, het bedrijf, het recht, de opvoeding, de kunst en dewetenschap. 

Men kan er zich over verwonderen, zegt Münsterberg, dat 
deze toepassing der psychologie ter bereiking van de verschillende 
doeleinden, die heden ten dage ons door de cultuur worden gesteld, 
niet reeds eerder een aanvang heeft genomen. Maar hij ziet in 
deze vertraging een groot voordeel, want daardoor werd de 
psychologie in staat gesteld, om langzamerhand en steeds meer 
van algemeene beginselen en theorieën zich los te maken, rustig 
in de laboratoria haar arbeid voort te zetten, en resultaten te 
bereiken, die algemeen als vaststaand worden aanvaard. Wel 
vertoont de psychologie, ook volgens Münsterberg, nog vele 
leemten, zoodat er voor overdreven verwachtingen geen plaats is ; 
en ook is ze onmachtig, om over het doel der opvoeding eenige 
stellige uitspraak te doen, zoodat er steeds ruimte overblijft voor 
eene teleologische paedagogiek. Maar behoudens deze leemten en 
grenzen biedt ze toch groote voordeelen aan ; de intuitieve psycho
logie en de practische menschenkennis worden er niet onnut en 
overbodig door gemaakt, maar zij ontvangen er toch eene be
langrijke bevestiging en aanvulling door.2) 

Dit waardeeringsoordeel over het nut der toegepaste psycholo
gie rust op goede gronden. Men denke bijv. slechts aan de be-

* )  M ü n s t e r b e r g  t .  a .  p .  6 — 7 .  
') Münsterberg t. a. p. blz. 180. 
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teekenis, welke de psychologie reeds verkregen heeft in de studie 
van den godsdienst,x) in de strafrechtswetenschap,2) in de kunst
beschouwing,3) in het bedrijfsleven4) enz., en niet het minst ook 
in de empirische (experimenteele) paedagogiek. Ook deze weten
schap kwam eerst op in den nieuweren tijd, vooral in aansluiting 
bij de empirische psychologie van het kind. Reeds sedert geruimen 
tijd had men op bijzondere verschijnselen in het zieleleven van 
het kind de aandacht gericht, bijv. op de voorstellingen, die het 
kind uit het huisgezin bij zijne komst in de school medebrengt; 
op den aard van het geheugen, vooral sedert het standaardwerk 
dat Ebbinghaus daarover in 1885 in het licht gaf; op de ge
breken der kinderen, sedert het werk van Stümpell over de 
paedagogische pathologie ; op de verschillende begaafdheden der 
kinderen enz. Maar al deze speciale onderzoekingen werden saam-
gevat, afgerond en tot eene systematische en methodische weten
schap verheven door Ernst Meumann in zijne Vorlesungen 
zur Einfühmng in die experimentelle Padagogik und ihre psy-
chologischen Grundlagen.6) 

Deze experimenteele paedagogiek onderscheidt zich volgens 
Meumann van de vroegere in belangrijke opzichten. De op
voedkunde, welke in vorige tijden algemeen gehuldigd werd, miste 
den empirischen grondslag; ze kende de feitelijke verhoudingen 
niet, vergiste zich in de natuur en de ontwikkeling van het kind. 
In plaats van de werkelijkheid te bestudeeren, ging zij van begrip
pen uit, stelde van te voren het uitgangspunt en het doel der op
voeding vast, en leidde dan deductief uit deze min of meer spe-

i) Verq. mijne rede over Psychologie der religie, in de Kon. Ak.v. Wet 1907, 
en het uitgebreide werk van Dr. J. G. Geelkerken, De empirische godsdienst
psychologie, Amsterdam 1909. . 

») Zie b.v. H. S c h a e f e r, Allgemeine gerichtliche Psychiatrie fur Juristen, 
Mediziner, Paedagogen 2, Berlin Hofmann 1914 „ , 

3 )  T e  W i n k e l ,  D e  w e t e n s c h a p  d e r  s c h o o n h e i d s g e w a a r w o r d i n g e n ,  H a a r l e m  

^°«jn Münsterberg, Psychologie und Wirtschaftsleben 1913. En verg. voorts 
het overzicht, dat van den tegenwoordigen stand der toegepaste psychologie gegeven 
wordt door Th. E r i s m a n n, Angewandte Psychologie, Berlin Goeschen 191b. 

6) De eerste druk verscheen bi) Engelschmann te Leipzig in 1911 ; de tweede 
in drie deelen in 1914. Van het eerste deel verscheen in 1916 een erster Abdruck. 
In 1914 gaf Meumann bij denzelfden uitgever een Abriss der experimentellen 
Padagogik in het licht; hij overleed reeds 26 April 1915. 



TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE. 57 

culatieve beschouwingen de normatieve regelen af, welke voor 
onderwijs en opvoeding hadden te gelden. De experimenteele 
paedagogiek gaat gansch anders te werk. Zij tracht vóór alle 
dingen de werkelijkheid te leeren kennen, dat is, zich op de hoogte 
te stellen van al de verhoudingen en toestanden, welke er bij het 
kind onder het leeren en ook bij den meester onder het onder
wijzen intreden. Zij ziet dus af van alle apriorische begrippen 
en deductief gevonden normen, en neemt eerst zoo nauwkeurig 
en volledig mogelijk kennis van de feiten. Wanneer zij door 
studie van deze werkelijkheid een inzicht verkregen heeft in de 
natuur van het geestelijk proces, dat bij het kind onder het leeren 
plaats grijpt, dan tracht zij daarna, in verband met het voorge
stelde doel der opvoeding, eenige normen af te leiden, die bij 
onderwijs en opvoeding gevolgd moeten worden. Langs dezen 
weg hoopt zij zelfs eiken opvoeder in staat te stellen, sich jeder-
zeit über die Begründung seiner padagogischen Massnahmen klar 
zu sein. Als zij de normen niet willekeurig van te voren vaststelt, 
maar uit de feitelijke verhoudingen afleidt, dan maakt zij immers 
den opvoeder meer zelfstandig tegenover van te voren opgelegde 
regels, doet hem vreugde krijgen aan zijn beroep en biedt zij ook 
aan de kinderen veel meer gelegenheid tot zelfwerkzaamheid en 
tot ontwikkeling van al hunne krachten.1) 

Het gebied, dat de experimenteele paedagogiek te bearbeiden 
heeft, is volgens Meumann in hoofdzaak drieërlei; de houding 
(das Verhalten) van het kind in de school, de werkzaamheid van 
den onderwijzer en de leermiddelen, en deorganisatievanhetschool-
w e z e n .  V a n  d e z e  d r i e  d e e l e n  w o r d t  h e t  e e r s t e  d o o r  M e u m a n n  
verreweg het breedst behandeld. Want wel dient ook de werk
zaamheid van den onderwijzer onderzocht te worden, wijl de 
schoolarbeid ook op den meester inwerkt en kennis daarvan voor 
zijn onderwijs nuttig kan zijn ; maar bij den tegenwoordigen stand 
van de experimenteel-paedagogische onderzoekingen valt daarover 
nog weinig te zeggen.2) En ookoverleermiddelen en schoolorganisatie 

1 )  M e u m a n n ,  E x p e r i m .  P a d a g .  I 2  7 — 1 3 .  
2) In De Beiaard Aug. 1917, blz. 513 wordt iets gezegd over de meting van 

leeraren, die thans na de meting van de begaafdheid der leerlingen aan de orde 
komt en in Amerika beoefening vindt. Bij een aantal leerlingen wordt een onder-
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heeft M e u m a n n zich niet in den breede uitgelaten, want naar 
zijne gedachte moeten alle problemen, die hierbij ter sprake komen, 
toch opgelost worden van den leerling uit. Als bijv. de onderwijzer 
naar de analytische of de synthetische methode onderwijs in het 
lezen geeft, dan heeft de experimenteele paedagogiek, door onder
zoek van het leerende kind, te bepalen, hoe elk van deze beide 
methoden op het kind inwerkt en welke het snelst tot het doel 
leidt. De didactische waarde der methodische voorschriften wordt 
dus beslist door het experimenteele onderzoek van hunne werking 
op den leerling. Daarom neemt dit onderzoek van de houding van 
het kind onder den schoolarbeid, zoowel physisch als psychisch, 
naar verstand, gemoed en wil, de breedste plaats in. Maar als de 
experimenteele paedagogiek dit onderzoek instelt en over de 
kinderen naar alle zijden uitbreidt, dan spreekt het van zelf, dat zij 
met alle paedagogische vragen in aanraking komt en ook over de 
methodiek van den onderwijzer, over de leermiddelen en over de 
schoolorganisatie haar licht zal verspreiden ; de werkingen, welke 
het onderwijs op den leerling doet uitgaan, zijn maatstaf der 
gansche experimenteele paedagogiek.1) 

Deze opvatting lokt toch wel eenige bedenkingen uit. Al dadelijk 
is de naam dezer wetenschap minder juist. Want de experimenteele 
paedagogiek bedient zich volstrekt niet alleen van het experiment, 
maar van alle hulpmiddelen en methoden, die aan het empirisch-
paedagogisch onderzoek ten dienste staan, dus bijv.ookvanenquête, 
proefwerk, statistiek enz. De naam van empirische paedagogiek 
verdient daarom in elk geval de voorkeur ; het experiment is maar 
eene der vele methoden van het empirisch onderzoek. Daarbij 
komt, dat het experiment in de paedagogiek, evenals in de psy
chologie, slechts indirect te gebruiken is. Psychische verschijnselen 
toch, zooals gewaarwordingen, voorstellingen, lust- en onlust
gevoelens enz., zijn niet quantitatief, maar qualitatief van aard. Ze 

zoek ingesteld naar hun met redenen omkleed oordeel over de qualiteiten van hun 
onderwijzer, zooals onderwijstalent, geschiktheid om de orde te handhaven, 
ervarinq, initiatief enz. Het resultaat van zulk een onderzoek, door O ra ce 11. 
Bird ingesteld, was, dat meisjes in den onderwijzer vooral vriendelijkheid, de 
jongens eerlijkheid op prijs stellen ! 

*) Meumann t. a. p. I1 47 v. 
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kunnen niet rechtstreeks geëxperimenteerd worden, wijl ze niet 
voor getal en maat vatbaar zijn. Maar wij kunnen ze wel door 
prikkels van allerlei aard teweegbrengen en daarbij dan nauwkeurig 
en met behulp van instrumenten gadeslaan, welke physische veran
deringen in het gelaat, in den toestand of de houding vanhetlichaam 
enz. met die psychische verschijnselen gepaard gaan. In zooverre is 
dus voor een experimenteel onderzoek in de psychologie en ook inde 
paedagogiek plaats, als er correlatie is tusschen ziel en lichaam. Wijl 
deze bij de lagere functies veel sterker is dan bij dehoogere,neemtde 
beteekenis van het experiment af, naarmate psychologie en paeda
gogiek met hooger liggende problemen zich gaan bezig houden. 

Voorts bedenke men wel dat de experimenteele, of meer alge
meen de empirische, objectieve methode nooit de subjectieve, die 
der zelfwaarneming, missen kan. Wel heeft men deze methode 
menigmaal bestreden, en in zooverre terecht, als men wees op de 
gevaren van vergissing en dwaling, waaraan het gebruik dezer 
methode blootstelt. Maar als men de zelfwaarneming absoluut ver
oordeelt en bij de psychologie geheel uitschakelen wil, dan maakt 
men deze zelve onmogelijk. Want alle kennis van het zieleleven 
van anderen, ook van het schoolkind, is op de kennis van onszelven 
gebouwd. Wij kunnen, gelijk reeds gezegd werd, dat zieleleven 
bij anderen niet rechtstreeks waarnemen, maar krijgen er alleen 
eenige kennis van, doordat het zich naar buiten in teekenen van 
verschijning, woord of daad openbaart, en wij die teekenen dan 
kunnen en mogen verklaren naar analogie van hetgeen wij in 
dergelijke gevallen bij ons zeiven waarnemen. Zeer zeker kunnen 
wij ons daarbij vergissen en vergissen wij ons ook menigmaal; 
wij doen elkander zooveel leed en onrecht aan, omdat we elkander 
telkens misverstaan en de beste bedoelingen miskennen ; en mis
schien zijn kinderen daarvan nog het meest de dupe. Maar ten 
slotte is er toch geen andere weg, om elkander te leeren kennen. 
Van de uitingen van anderer zieleleven is er geene interpretatie 
mogelijk, dan doordat wij zeiven menschen zijn en eens kinderen 
zijn geweest.1) 

Ook zij er nog op gewezen, dat de empirische (experimenteele) 

*) Zoo M e u m a n n zelf, t. a. p. I * 17 v. 
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paedagogiek niet de gansche paedagogiek is en dat ook nooit 
wezen kan. Welke belangrijke diensten zij ook moge bewijzen, 
zij kan niet alle vragen beantwoorden, die bij de opvoeding aan 
de orde komen, wijl zij niet alle voor empirisch en nog veel 
minder voor experimenteel onderzoek vatbaar zijn. Zoo is het 
bijv. naar deze methode onmogelijk, het doel der opvoeding vast te 
stellen, gelijk Münsterberg, Meumann e.a. dan ook ten volle 
erkennen en daarmede ruimte laten voor eene godsdienstige of wijs-
geerige, in elk geval systematische en normatieve paedagogiek. 

En niet alleen moet de empirische paedagogiek het zwijgen 
bewaren over het algemeene doel der opvoeding, maar zij kan 
ons ook niet of niet voldoende inlichten over de speciale doeleinden 
van de bijzondere leervakken. Als deze er zijn, kan ze ons iets 
leeren over het nut dier vakken voor de ontwikkeling van het 
kind en over de meerdere of mindere vruchtbaarheid der daarbij 
gebruikte methoden. Maar zij brengt deze vakken niet voort, doch 
aanvaardt ze uit de werkelijkheid. In aansluiting bij het algemeene 
doel der opvoeding bepalen de historische en sociale toestanden, 
welke vakken in de school noodig zijn en wat men daarmede 
bereiken wil. Maar daar ligt dan verder ook nog in opgesloten, 
dat de leerstof haar eigen aard en wet medebrengt, waaraan de 
experimenteele paedagogiek niets veranderen kan, maar die ze in 
bescheidenheid te erkennen heeft. Elk vak, rekenkunde, meetkunde, 
geschiedenis, moedertaal enz. bepaalt dus tot zekere hoogte zelf, 
hoe de stof geordend en behandeld moet worden ; al moet daarbij 
ook gerekend worden met de belangen van den leerling, deze 
geven toch niet uitsluitend den doorslag. 

Daarom is het zacht gesproken eenzijdig, om met Meumann 
te zeggen, dat de experimenteele paedagogiek uit de feitelijke 
verhoudingen en toestanden de normen tracht af te leiden ; dat zij 
uit de werkingen op het kind over de didactische waarde van de 
methodische voorschriften beslist; en dat zij den opvoeder in staat 
stelt zich jederzeit über die Begründung seiner padagogischen 
Massnahmen klar zu sein. Want psychologie en historie zonder 
meer doen ons, evenals de natuurwetenschap, alleen verschijnselen 
en feiten kennen, en spreken over hunne qualiteit van waar en 
onwaar, recht en onrecht, goed en kwaad geen oordeel uit. Indien 
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wij zulk een oordeel willen vellen, hebben we andere wetenschappen 
noodig, zooals logica, ethica, of in het algemeen eene godsdienstige, 
of wijsgeerige wereldbeschouwing. Ook het nut van een vak of 
de liefhebberij van een leerling legt voor het onderwijs geen 
beslissend gewicht in de schaal. Men moet er natuurlijk op letten 
en er rekening mede houden, maar kan er toch zijn oordeel niet 
van laten afhangen. Want het nut is dikwerf heel moeilijk te 
omschrijven en de liefhebberij van een leerling is menigmaal onvast 
en wisselvallig. Moet men bijv. uit het feit, dat vele leerlingen 
weinig belang stellen in godsdienstonderwijs, in rekenkunde, in 
geschiedenis, in talen enz. eenvoudig concludeeren, dat deze vakken 
voor hen geschrapt behooren te worden? Of is het nut, en dan 
nog dikwijls opgevat als een tastbaar resultaat in het leven, is 
zulk eene nuttigheid de laatste maatstaf der waarheid, en het 
pragmatisme de hoogste idee der philosophie ? Het gaat inderdaad 
niet aan, alle vragen der opvoeding uit de ervaring met den leerling 
te beantwoorden; leerstof en leerling komen daarvoor beide in 
aanmerking. 

De empirische paedagogiek is dus volstrekt niet geschikt, om 
alleen en uitsluitend den grondslag te vormen voor het gebouw 
der paedagogiek. Meumann valt eerst de ,,begriffliche", norma
tieve paedagogiek vrij hard aan, om het recht en de waarde der 
op feiten steunende experimenteele paedagogiek hoog te kunnen 
verheffen; maar hij ziet zich in het vervolg van zijn betoog, vooral 
ten aanzien van het doel der opvoeding tot allerlei concessies 
genoodzaakt. De empirische paedagogiek is niet en kan niet wezen 
de gansche paedagogiek ; zij is er een deel van. Daarmede wordt 
echter in het minst niet ontkend, dat zij in het geheel eene breede 
plaats inneemt en eene eigene, belangrijke taak heeft te vervullen. 
Wel is waar staat zij nog pas aan het begin van den weg ; er 
moet nog veel arbeid voorafgaan, eer van het bouwen van eene 
wetenschappelijke paedagogiek op een nieuwen, empirischen grond-
slag sprake zal kunnen zijn. Ook zijn de meeningen over de 
waarde harer uitkomsten nog zeer verdeeld,1) en blinkt datgene, 
waarin men algemeen overeenstemt, niet altijd door nieuwheid uit. 

*) Bij Gut b er let, Experiraentelle Psychologie m. bes. Rücksicht der Pada-
gogik, Paderborn 1915, blz. 223 v. 
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Maar dat alles doet niet te kort aan het feit. dat de empirische 
paedagogiek, in verband met de empirische psychologie en 
paedologie, tot dusver hare taak, om n.1. de geestelijke en 
lichamelijke ontwikkeling van het kind gedurende den schooltijd 
en onder den schoolarbeid nauwkeurig na te gaan, met eere heeft 
vervuld en op niet onbelangrijke resultaten bogen kan. 

Het is voor ons doel onnoodig en in een kort bestek ook on
mogelijk, om deze resultaten in bijzonderheden aan te wijzen. 
Wij zouden dan toch een breedvoerig verslag moeten geven van 
de metingen, die door physiologen en psychologen naar de ver
moeidheid van het schoolkind zijn ingesteld en die aanleiding 
gaven tot het ontstaan der schoolhygiène ; van de onderzoekingen 
naar de individueele verschillen inzonderheid in verstandelijk op
zicht, welke geboorte gaven aan de speciale begaafdheidsleer; 
van den oorsprong en de ontwikkeling der kindertaal en den in
vloed, welke daarop wordt uitgeoefend door het schoolonderwijs; 
van de psychologie van het geheugen, welke leidde tot de leer 
van de economie en de techniek van het geheugen, en voorts van 
alle andere faculteiten der ziel, zooals de gewaarwording, de voor
stelling, het herkennen en de herinnering, de phantasie, het denken, 
de gemoedsbewegingen, de wilsverschijnselen enz.; van de psy
chische processen, die door huis- en schoolarbeid en door ieder vak 
in het bijzonder, zooals lezen, schrijven, rekenen, in het kind worden 
veroorzaakt; van het onderzoek naar hetgeen op later leeftijd van 
het schoolonderwijs is overgebleven enz.1) 

Zooals gezegd, eene eenigszins volledige beschrijving van de 
meer of minder zekere resultaten der empirische paedagogiek zou 
ons veel te lang ophouden en afvoeren van ons doel. Maar wel 

>) Om bii wijze van voorbeeld iets uit de overstelpend rijke literatuur aan te 
halen, zij genoemd :VanWayenburg, De geestelijke vermoeidheid, in : Mo
derne Kinderstudie, Zutphen 1913, blz. 3—43. T. J. de Boer, Ontwikkeling van 
de kindertaal, ib. blz. 205-229. M e u m a n n, Expenm. Padagogiek. drie deelen 
l d  O e k o n o m i e  u n d  T e c h n i k  d e s  G e d a c h t n i s s e s  2 .  L e i p z i g  1 9 0 8 .  G u t b e r l e t ,  
Experim. Psychologie usw. Paderborn 1915. Id„ Die experimentele Psychologie 
im Dienste des Lebens, Philos. Jahrbuch 1917, Heft 2 blz. 131—171. E r ï sm a nn 
Angewandte Psychologie, Berlin, Goeschen 1916. W. A. L a y, Experimentel e 
Padagogiek, Leipzig 1908 (Aus Natur u. Geisteswelt). C 1 a p a re de,psychologie 
de 1'enfant \ Genève 1911. B i n e t, Les idéés modernes sur les enfants , Paris 1911. 
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dienen we een oogenblik stil te staan bij de ontwikkelingswetten, 
welke M e u m a n n aan het slot van het eerste deel uit zijne voor
afgaande onderzoekingen ten aanzien van het kind en zijne facul
teiten afleidt. Hij acht het onmogelijk, dit ontwikkelingsproces 
onder ééne formule saam te vatten, gelijk Pestalozzi dat be
p r o e f d e  m e t  z i j n  :  v a n  a a n s c h o u w i n g  t o t  b e g r i p ,  e n  W .  S t e r n  
met zijn : van de peripherie tot het centrum. Een kind is toch 
altijd, van zijn geboorte af, product van een eigen, allerlei ver
mogens insluitenden aanleg, en vele van buiten af daarop inwer
kende factoren. Maar wel is het volgens M e u m a n n mogelijk, 
enkele algemeene lijnen te trekken, waarlangs de ontwikkeling zich 
voortbeweegt.1) 

In de eerste plaats leert dan de empirische psychologie, dat het 
kind bij zijne geboorte geen tabula rasa is, maar terstond eene 
„Fülle von Anlagen" medebrengt, die zijne ontwikkeling determi-
neeren en het ook van het begin af reeds min of meer actief doen 
zijn bij het ontvangen van indrukken. Ten tweede stelt zij er ons 
mede in kennis, dat eene functie, naarmate zij voor het leven van 
het kind meer noodzakelijk is, des te eerder zich ontwikkelt, bijv. 
de aanschouwing van de ruimte vóór die van den tijd. Ten derde 
gaat de psychische en physische ontwikkeling niet gelijkmatig toe, 
maar heeft ze plaats in groote, periodische wisselingen, zoodat 
nu eens de eene, dan de andere functie zich meer ontwikkelt. 
De lichamelijke groei van het kind gaat niet geleidelijk voort, 
maar verloopt in perioden van langzamer en sneller toename ; in 
de jaren vóór de puberteit treedt eene langzamer ontwikkeling in 
van het lichaam in zijn geheel en in al zijne leden, organen en 
functies, in de puberteitsjaren daarentegen heeft een sterkere groei 
en uitzetting plaats. Met deze lichamelijke ontwikkeling, vooral 
die van de hersens, gaat de geestelijke parallel; ook zij verloopt 
niet geleidelijk, maar periodisch, en toont eveneens de tendenz, om 
het kind in staat te stellen, dat het zich successief al datgene ver
werft, wat het voor het leven noodig heeft. Elke aanleg in het 
kind krijgt als het ware zijne eigene beurt. Ten vierde wisselen 
bij deze ontwikkeling variatie en repetitie (herhaling, gewenning, 
oefening, mechaniseering) elkander af, en wel zoo, dat beide door 

*) M e u m a n n, Experim. Padag. I2 666—704. 
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het doel der opvoeding in verband en samenwerking worden gezet. 
Eerst staat de variatie, de vooruitgang, de volmaking op den 
voorgrond, daarna treedt meer de oefening naar voren, waardoor 
de leerling het nieuwe in zich opneemt en geheel en al tot zijn 
eigendom tracht te maken. Een en ander geldt volgens M e u m a n n 
zoowel bij den wil als bij het verstand ; naar zijne meening is de 
mogelijkheid van beider ontwikkeling onbegrensd ; door oefening 
kunnen wij alles bereiken, zelfs ons bekeeren en zaligmaken. *) 
Ten vijfde eindelijk is de ontwikkeling der eene functie bevorder
lijk aan die der andere; er zijn psychophysische ontwikkelings
correlaties, bijv. tusschen zintuiglijke waarneming en opmerkzaam
heid, tusschen perceptie en apperceptie, tusschen de elementaire en 
de hoogere functies der ziel, zij het ook bij de onderscheidene 
individuen in verschillende mate. 

Al deze wetten hebben nu volgens M e u m a n n eene groote 
paedagogische beteekenis. Ze leeren ons bijv., dat variatie en 
repetitie steeds bij het onderwijs en de opvoeding van het kind 
moeten samengaan ; men moet evenzeer de fout vermijden, om 
alles bij het kind aan zijne eigene ontwikkeling over te laten, als 
ook die, om alles bij het kind te willen schabloniseeren en mecha-
niseeren. Noch Rousseau, noch Pestalozzi heeft daarom 
gelijk ; het kind moet zelf naar zijn aanleg en aard ontwikkeld 
worden, maar op die ontwikkeling behoort de opvoeding door 
anderen in te werken en er leiding aan te geven. De opvoeding 
zij dus beide, „naturgemass", inzoover zij zich aan den leerling en 
zijne eigenaardige gaven behoort aan te passen ; en tevens „ziel-
gemass", inzoover zij de ontwikkeling van den leerling niet aan 
toeval of willekeur overlaat, maar ze in vaste banen leidt en richt 
op een doel. 

Wie in de opvoeding uitersten vermijdt en zoowel met leerstof 
als met leerling rekening houdt, zal met het meeste in deze gevolg
trekkingen en redeneeringen van M e u m a n n van harte zijne in
stemming betuigen. Maar hij zal toch de vraag niet kunnen 
onderdrukken, of hij daarin nu ontdekkingen der nieuwe, empirische 

*) Verg. ook M e u m a n n, Intelligenz und Wille2. Leipzig, Quelle und Meyer 
1913, blz. 42 v. 
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psychologie en paedagogiek heeft te zien. Waren al deze zooge
naamde wetten in den grond der zaak niet te allen tijde aan alle 
paedagogen bekend, en werden ze zelfs niet, meer of minder be
wust, door alle ouders en onderwijzers in de practijk van het leven 
toegepast ? Hoe dit zij, de oude theorie en practijk ontvingen 
door het exacte onderzoek van den nieuwsten tijd in elk geval 
eene sterke bevestiging ; ze blijken op beter waarneming en hechter 
redeneering te steunen, dan velen tegenwoordig aan de dusge
naamde begriffliche en normatieve paedagogiek willen toekennen. 

Het feit, dat het nieuwe, door de empirische paedagogiek aan het 
licht gebracht, meestal reeds lang bekend was, maakt voorts voor
zichtig ten aanzien van die resultaten, die inderdaad nieuw zijn, 
of misschien nog beter, die vroeger niet zoozeer onbekend waren, 
als wel met beslistheid bestreden en verworpen worden. Dat 
geldt bijv. van M e u m a n n's leer aangaande de onbegrensde moge
lijkheid, waarmede de menschelijke vaardigheden zich door oefening 
ontwikkelen kunnen. Maar deze leer ondervindt dan ook, bijv. van 
Wundt, zeer heftige tegenspraak.1) Want ten eerste is het op
merkelijk, dat Meumann in zijn werk over Intelligenz und Wille 
van den wil eene zoo onduidelijke voorstelling geeft, dat niemand 
recht te weten komt, wat hij eronder verstaat, en ieder toch sterk 
den indruk ontvangt, dat hij den wil in een reeks intellectueele 
processen oplost; en ten andere leert de ervaring van eiken dag, 
dat de ontwikkeling van elke functie bij iederen mensch hare gren
zen, en dikwerf zelf op korten afstand hare grenzen vindt. Dat 
geldt van het geheugen bijv., dat in sterke mate geoefend kan 
worden ; maar al is het waar, dat men eene reeks van woorden of 
getallen door oefening steeds gemakkelijker leert inprenten, er 
volgt daaruit in het minst niet, dat men deze proef eindeloos voort
zetten, de reeks van woorden of getallen onbegrensd vergrooten 
en het aantal repetities steeds verminderen kan. 

En zoo is het met alle vermogens en krachten van den mensch ; 
men kan zich oefenen in het loopen, springen, turnen, boksen, 
honger en dorst lijden enz., en evenzoo in het waarnemen, ont
houden, denken, willen enz. maar overal stuit men toch op eene 

1) Bi] Gutberlet, Experim. Psychologie, blz. 249 v. 
N. Opvoeding 5 
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grens, omdat de mensch een eindig en beperkt wezen is. Gelukkig 
dat ouders en onderwijzers hiervan een diep besef hebben, want 
bij toepassing der abstracte, intellectualistische theorie van M e u-
m a n n waren de kinderen er treurig aan toe. *) 

Maar afgezien van deze opmerkingen, de wetten, welke M e u-
m a n n over den ontwikkelingsgang van het kinderlijk zieleleven 
formuleert, zijn weinige in aantal, en bovendien zeer vaag en al
gemeen. Natuurlijk is daarbij de bescheidenheid te loven, die ver
biedt meer te zeggen dan men verantwoorden kan. Maar men 
mag toch vragen, of de onderwijzer en opvoeder aan de kennis 
daarvan in de practijk zooveel heeft. Zeker, de paedagoog heeft 
algemeene beginselen noodig, die hem tot leiddraad kunnen strekken 
op het uitgestrekt gebied, dat hij te bearbeiden heeft; maar M e u-
m a n n beloofde in den aanvang van zijn werk, dat de empirische 
paedagogiek den opvoeder in staat zou stellen, sich jederzeit über 
die Begründung seiner padagogischen Massnahmen klar zu sein. 
Daar schijnt het toch bij deze algemeene wetten nog ver vandaan 
te zijn, minstens even ver als bij de opvoedkundige beginselen, 
die eene vroegere paedagogiek hem aan de hand deed. 

Want hij kan die wetten wel van buiten leeren, maar hij moet 
ze ieder oogenblik in het leven toepassen en moet daartoe met 
zijn eigen inzicht en oordeel te rade gaan. Dikwijls zal hij, vooral 
als hij een ervaren, met tact toegerust onderwijzer is, het rechte 
treffen; maar menigmaal zal hij ook voor de gecompliceerde ge
vallen, die in de werkelijkheid voorkomen, verlegen staan en met 
eene beslissing naar zijn beste weten genoegen moeten nemen. 
Hieraan wordt zoo goed als niets veranderd, als de onderwijzer 
onderzoekingen raadpleegt, die naar den ontwikkelingsgang van 

ï) Dit voorbeeld, aan Meumann ontleend, bewijst, hoe licht de voorstanders 
van de empirische psychologie en paedagogiek toch den grondslag van het 
empirisch onderzoek verlaten en in speculatie zich verliezen kunnen. Trouwens, 
zoodra men de verschijnselen niet bloot waarneemt en constateert, maar verbindt 
en tot een beginsel of wet herleiden wil, laat de empirie in den steek en komt het 
denken, en daarmede de godsdienstige of wijsgeerige wereldbeschouwing aan het 
woord. Dat geldt met name van alle psychische verschijnselen, van waarneming, 
geheugen, opmerkzaamheid, verstand, rede, gemoed, wil enz. Vandaar, dat de 
empiristische psychologen tegenwoordig over al deze dingen evenzeer van elkander 
verschillen als vroeger de beoefenaars der algemeene psychologie. De overeen
stemming is thans nog veel meer dan in de vorige tijden zoek. 
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eene speciale functie bijv. van het geheugen, de opmerkzaamheid, 
de verbeelding, het denkvermogen, den wil enz. zijn ingesteld. 
Want niet alleen loopen de meeningen hierover ver uiteen; 
maar ook hier krijgt hij uit den aard der zaak slechts kennis van 
eenige algemeene wetten, die de ontwikkeling dier speciale functiën 
beheerschen, en blijft hij dus geroepen, om naar die algemeene 
wetten zich een oordeel te vormen over het bepaalde geval, waar
voor hij in het leven te staan komt. 

Deze opmerking is in het geheel niet als een verwijt bedoeld, 
want het is een voorrecht en een zegen te achten, dat bij de 
opvoeding zooveel van de persoonlijkheid van den opvoeder af
hangt. Maar de opmerking bewijst toch, dat de empirische paedago-
giek onmogelijk van den leerling uit, alle paedagogische vragen 
beantwoorden kan, noch ook den opvoeder jederzeit van den 
grondslag zijner paedagogische maatregelen zeker doet zijn. Even
min als de empirische paedagogiek den invloed miskennen mag, 
welke van de leerstof op onderwijs en opvoeding behoort uit te 
gaan, kan ze de persoonlijkheid van den onderwijzer en opvoeder 
uitschakelen, die, hoe goed ook onderlegd, in ieder gegeven geval 
naar bevind van zaken te handelen heeft. 

Dezelfde opmerking is van toepassing op de typenleer, die in 
de nieuwere paedagogiek bij velen zulk eene breede plaats be
slaat. Geheel nieuw is deze leer niet, want reeds van ouds heeft 
men onder de menschen, physisch en psychisch, typische eigen
aardigheden opgemerkt. P 1 a t o onderscheidde reeds rede-, ge-
moeds- en begeerte-menschen ; gouden, zilveren en ijzeren naturen. 
Eeuwenlang bleef de indeeling van G a 1 e n u s in zwang, die de 
menschen naar het in hunne lichamen overheerschend vocht van 
bloed, slijm, gele of zwarte gal in sanguinische, phlegmatische, 
cholerische en melancholische naturen onderscheidde ; en tot op 
den huidigen dag houdt deze indeeling, ofschoon soms eenigszins 
gewijzigd en nader gespecialiseerd, bij vele psychologen en paeda-
gogen stand. *) Maar de empirische onderzoekingen leidden er toe, 

*) De leer der temperamenten is in den nieuweren tijd wel van den ouden, 
physiologischen grondslag losgemaakt, en ook fijner uitgewerkt, maar in het wezen 
der zaak toch gehandhaafd. Kant ging bij de indeeling van de activiteit, 
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om niet alleen naar temperament en karakter — temperament, zegt 
W u n d t, is meer zaak van het gemoed, karakter van den wil —, 
doch ook naar andere psychische eigenaardigheden zekere typen 
te onderscheiden, bij de kinderen in de eerste plaats, maar voorts 
ook bij de menschen in het algemeen. 

Ook hierin hebben wij niet met iets volstrekt nieuws te doen. 
Onderwijzers weten hunne leerlingen al heel spoedig verstande
lijk te taxeeren, en bij de knappe, middelmatige of zwakke in te 
deelen. Deze waardeering berust op eene reeks van ervaringen, 
maar ook dikwerf op een totaalindruk, dien men bij de eerste 
kennismaking ontvangt. Natuurijk is zulk eene waardeering voor-
loopig ; ze is niet onfeilbaar en misschien later te wijzigen ; een 
verstandig onderwijzer zal zich daarom rekenschap trachten te 
geven, op welke gegevens zijn oordeel over een of anderen leer
ling rust. En als de wetenschap pogingen in het werk stelt, om 
deze waardeeringen op vaster grondslag te doen rusten en minder 
van subjectieve indrukken afhankelijk te maken, dan verdient zulk 
streven hartelijk te worden toegejuicht. 

Nu toonde reeds de Belgische statisticus, Qu ét el et f 1874 
door nauwkeurig onderzoek aan, dat van een troep recruten het 
grootste gedeelte niet noemenswaard van de gemiddelde lengte af
wijkt, dat er echter naar beide zijden een kleiner wordend percen
tage was, hetwelk boven die gemiddelde lengte uitging of daarbe
neden bleef. De ongelijkheid in de lichaamslengte der menschen bleek, 
o v e r e e n k o m s t i g  d e  b i n o m i a l e  w e t  v a n  N e w t o n  ( 1  4  6  4  1 ) ,  
de regelen der kansrekening te volgen. En toen Quételet later 
zijne studiën uitbreidde tot andere meetbare eigenschappen van het 
menschelijk lichaam en tot vrije menschelijke handelingen, zooals 

W u n d t  v a n  d e  e m o t i o n a l i t e i t  u i t ,  e n  H e y m a n s  v o e g d e  d a a r a a n  d i e  n a a r  
primaire of secundaire functie toe. En zoo zijn er misschien nog wel meer pnn-
cipia divisionis te vinden. Maar hoe meer indeelingen men maakt, hoe moeilijker 
het valt, de individuen daarnaar te classificeeren, wijl deze gewoonlijk van alles 
iets hebben Verg. Heymans, Klassificatie van Karakters, Tijdschr. v. Geneesk. 
1907, Psychologie der vrouwen, blz. 71. Stern, Die differentielle Psychologie, 
blz 10 388 481—485. In zijne rede over de toekomstige eeuw der psychologie, 
blz 16, zegt Prof. Heymans, dat de thans bij wijze van proef opgestelde 
karakte'rclassificaties later getoetst, verbeterd, misschien door geheel andere ver-
vangen zullen worden, en dat de onderscheiding van 6 of 8 hoofdgroepen nog 
wel verder zal worden uitgebreid tot laatste onderafdeelingen toe. 
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huwelijk, echtscheiding, zelfmoord enz., toen bleken al deze ver
s c h i j n s e l e n  d e n z e l f d e n  r e g e l  t e  v o l g e n .  I n z o n d e r h e i d  d o o r  G a l t o n  
werden soortgelijke onderzoekingen naar de eigenschappen van 
den menschelijken geest ingesteld ; hij verzamelde gedurende eene 
reeks van jaren de cijfers voor wiskunde op de akademische 
examens te Cambridge en bevond, dat ze geheel en al in overeen
stemming waren met hetgeen Quételet op ander gebied ont
dekt had ; zeer goede en zeer slechte wiskundigen zijn zeldzaam, de 
meesten behooren tot de middelmatigen. 

En zoo schijnt het overal te zijn. Altijd is er een gemiddelde, 
dat het type, het normale vertegenwoordigt, zich steeds gelijk blijft 
en een „Dauertypus" is, en daar schommelep de eigenschappen der 
individuen om heen, en altijd volgens dezelfde wet. H u g o de 
Vries onderzocht het gehalte der suikerbieten en vond dat deze 
denzelfden regel volgden ; anderen telden het aantal ribbels op 
strandschelpen, het aantal lintbloempjes van madeliefjes, of maten 
de lengte van roggekorrels, van haringen enz., en overal bleek 
weer dezelfde wet te heerschen. Zoo zijn er nu ook, volgens 
vele latere onderzoekingen, vooral van B i n e t en S i m o n, in 
elke klasse en op elke school middelmatige leerlingen, die verre
weg de meerderheid vormen, en daarnaast naar rechts en links 
eenige weinigen, die boven dit normale peil uitgaan of er beneden 
blijven. Overal vertoont zich zekere symmetrie, die als eene 
kromme, gebogen lijn (Curve) kan worden voorgesteld. Zij is op 
te merken in de partij- en secte-vorming, in alle orde- en gezags
verhoudingen, in alle kringen en standen ; ook op godsdienstig ge
bied. Want de godsdienstige aanleg is niet bij allen gelijk; er 
zijn ook daar verstands-, gemoeds- en wilsmenschen, koude en 
warme naturen, fanatici en indifferenten ; en in Gods ruime wereld 
is er voor allen plaats.1) 

* )  H u g o  d e  V r i e s ,  A f s t a m m i n g s -  e n  m u t a t i e l e e r ,  B a a r n  1 9 0 7 ,  b l z .  3 6 .  
Verg. H ey m a n s, De toek. eeuw der Psychologie blz. 14. Psychologie der 
vrouwen blz. 11 : Ten slotte is alles in allen : verstand ook bij den idioot, zelfzucht 
ook bij den heilige, zedelijkheid bij den misdadiger. Verg. voorts nog over deze 
typen van normale, boven- en beneden-normale kinderen A. J. S c h r e u d e r. Iets 
over verstandsmetingen, overdruk uit het Paedag. Tijdschr. III 2, 3 blz. 3 K. H. 
B  o  u  m  a  n ,  D e  T e s t s ,  i n :  M o d .  K i n d e r s t u d i e ,  Z u t p h e n  1 9 1 3  b l z .  1 4 9 .  S t e e n s m a ,  
Wetten der erfelijkheid blz. 27 v. Stern, Die different. Psychologie blz. 155 v. 
Peters. Einführung in die Padagogik auf psychol. Grundlage. Leipzig 1916 
blz. 56 v. G u t b e r 1 e t, Experim. Psych. usw. blz. 153 v. In den tijd der Renais-



70 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE. 

Op dezelfde wijze heeft men ook naar andere psychische eigen
aardigheden kindertypen trachten te onderscheiden. B i n e t bijv. 
onderscheidde naar de aanschouwing of waarneming : beschrijven
de, waarnemende, gevoelige en geleerde typen, alnaargelang de 
leerlingen hetgeen ze zien of gehoord hadden alleen in enkele losse 
trekken weergaven, of daartusschen verband legden en er een ge
heel van maakten, er subjectieve indrukken of stemming bij opnamen, 
of er critiek op uitoefenden.*) Bij het onderzoek naar deze aan
schouwingstypen kwam aan het licht, dat de opmerkzaamheid bij de 
kinderen ook typisch verschilt, zoodat men statische en dynamische, 
of fixeerende en fluctueerende typen onderscheiden kan.2) Meer 
algemeen bekend is de onderscheiding naarhetgeheugenintypenmet 
een mechanisch en logisch, analytisch of synthetisch geheugen, of 
ook met een geheugen voor woorden, zaken, plaatsen, getallen, 
kleuren enz.3) De meeste opgang is echter gemaakt door de 
voorstellingstypen, waarvan er soms een viertal worden opgesomd : 
visueele (optische), auditieve (akoustische), tactiele en motorische, 
alnaarmate de gezichts- of de gehoors-, de tast- of bewegings-
indrukken in de voorstellingen eene grootere rol spelen. *) 

Nu zijn deze onderscheidingen, indien ze althans juist zijn en op 
de werkelijkheid gegrond, niet van belang ontbloot; de oude leer 
van de temperamenten kan bij de poging, om menschen te leeren 
kennen en van hunne woorden en daden ons rekenschap te geven, 
gewichtige diensten bewijzen. Maar men mag bij al deze onder
scheidingen toch nimmer vergeten, dat de typen in de theorie wel 
scherp van elkander verschillen, maar dat ze zóó, zuiver en onver
mengd, in de werkelijkheid zelden of nooit voorkomen. In het 

sance beproefde een Spaansch arts reeds eene indeeling der leerlingen naar hunne 
intelligentie te geven, in een werk. dat door Lessing vertaald werd met den titel: 
„Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften. R oio ff, Lex. der Padag. II 944. 

1) B i n e t, Les idéés modernes sur les enfants2, Paris Flammarion lyll. 
Meumann, Experim. Padag. II2 514 v. Frans Weigl, Exper. Padag. der 
Begabungsdifferenzen, blz. 47 v. 

2 )  M  e  u  m  a  n  n ,  t .  a .  p .  I I 2  3 7 9 ,  5 2 4  v .  n  ,  ,  
3 )  M e u m a n n ,  I n t e l l i g e n z  u n d  W i l l e ' ,  b l z .  4 2 1  v .  L a m  e r  s ,  P s y c h o l o g i e  

van het geheugen, Nijmegen Malmberg, blz. 11. 
* )  M e u m a n n ,  E x p e r .  P a d a g .  I I 2  5 3 5 ,  K a r l  G r o o s ,  D a s  S e e l e n l e b e n  

des Kindes, blz. 133. Braunshausen, Einführung in die experim. Psychologie, 
Leipzig Teubner 1915. G u t b e r 1 e t, Experim. Psychologie, blz. 45 v. L a m e r s, 
Psychologie van het geheugen, blz. 104. 
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leven heeft men altijd met individuen te doen, die niet typisch 
scherp naast elkander bestaan, maar die het type, waartoe ze be-
hooren, eindeloos varieeren en van het eene tot het andere type 
een geleidelijken en soms nauw merkbaren overgang vormen. 
Wanneer men een bepaald persoon tot eene of andere groep wil 
brengen, staat men daarom aan allerlei vergissingen bloot; als men 
hem in het eene oogenblik waarneemt en op grond van een indruk, 
dien men dan ontvangt, tot het eene type zou willen rekenen, 
raakt men toch weer in onzekerheid, als men hem bij eene andere 
gelegenheid in een gansch anderen toestand ontmoet. Dit alles 
geldt in nog sterker mate bij kinderen, bij wie het temperament, 
het karakter, het type nog niet vastgezet is, maar nog voortdurend 
allerlei wijziging ondergaat. Evenals temperament en karakter, is 
immers het type niet iets onveranderlijks ; er moge een aangeboren 
aanleg zijn, deze is toch onder de werking van vele invloeden van 
binnen en buiten voor allerlei variatie vatbaar. 

Daarbij komt, dat de gemaakte onderscheidingen wetenschappelijk 
nog lang niet vaststaan. De leer van de temperamenten heeft ook 
bij de nieuwste onderzoekingen in hoofdzaak wel de proef doorstaan. 
Maar de voorstellingstypen bijv. vinden voortdurend, naast verde
diging, scherpe bestrijding. Binet en Thorndike brengen er 
ernstige bezwaren tegen in, en Meumann neemt ze wel aan, 
maar met zooveel reserves en nadere onderscheidingen dat de prac-
tische waarde ervan vrijwel teloor gaat. Eerst schenen deze voor
stellingstypen wel zeer eenvoudig, maar bij nader onderzoek bleken 
ze allerlei moeilijkheden op te leveren. Niet alleen, omdat ze nooit 
zuiver en onvermengd in de werkelijkheid voorkomen, maar vooral 
ook, wijl twijfel rees, of we daarin wel waarlijk met eigenlijke 
typen te doen hebben, dat is, met psychische eigenaardigheden, 
die op een aangeboren aanleg berusten.1) Immers, of het visueel, 
auditief of motorisch element in onze voorstellingen overweegt, 
hangt in sterke mate af van den toestand, waarin wij zeiven ver-
keeren, en van het voorwerp, dat wij ons voorstellen. Kinderen 
hebben bijv. tot de puberteitsjaren toe meest aanschouwelijke voor
stellingen, en beginnen daarna eerst langzamerhand met woord-

*) Verg. over het begrip type: Stern, Die different. Psychologie, blz. 158v. 
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voorstellingen te werken. Bij het aanschouwen van een landschap 
of schilderij zullen de visueele, bij het luisteren naar eene voor
dracht de auditieve, en bij het hooren van een kanonschot de 
motorische voorstellingen de hoofdrol spelen ; en het is de vraag, 
of wij, op dit verschil in omstandigheden lettende, soms ook niet 
met M e u m a n n van emotioneele, gustatieve en olfactorische typen I 
kunnen spreken. Doch hoe dit zij, het is met deze voorstellings
typen zoo gesteld, dat de onderwijzer in de practijk er nog weinig 
mee kan doen. B i n e t zegt daarom terecht, dat, indien die typen 
al bestaan, het thans toch nog niet aangaat, de faire des grou-
pements d'élèves sur une base aussi fragile et aussi équivoque.1) 

Indien de toegepaste psychologie werkelijk vruchtbaar wilde zijn 
voor de paedagogie, dan kon ze daarom met deze typenleer niet 
volstaan. Ook al waren alle bezwaren, tegen haar ingebracht, zon
der gewicht, dan bleef toch altijd deze bedenking nog van kracht, 
dat de opvoeder niet met algemeene typen van leerlingen, maar met 
vele in allerlei opzicht onderscheiden individuen te doen heeft. 
De differentieele psychologie moest derhalve wel verder voort
schrijden op den weg, dien ze ingeslagen had, en zich ontwikkelen 
tot psychographie, dat is, tot wetenschappelijk onderzoek van de 
individualiteiten. Ook deze nieuwe wetenschap heeft echter in het 
verleden hare voorbereiding gehad, want vanoudswasdebiographie 
in eere, die het leven van een mensch doet kennen in zijne eenheid 
en ontwikkeling. Terwijl de biographie deze eenheid der persoon
lijkheid op den voorgrond stelt, let de psychographie echter meer 
op alle bijzonderheden, op de veelheid en verscheidenheid der 
kenmerken, waardoor een individu zich van andere onderscheidt. 
Ookdephysionomie,welke reeds in de oudheid bij H i p p o c r a t e s, 
P 1 a t o, A r i s t o t e 1 e s, in de Middeleeuwen bij A 1 b e r t u s 
M a g n u s, in den nieuweren tijd vooral bij L a v a t e r e.a. be
oefening vond, kan, evenals de phrenologie sedert G a 11, als eene 
voorbereiding van de psychographie worden aangemerkt. Maar 
zij zelve werd toch eerst eene zelfstandige wetenschap, als con
sequente ontwikkeling van de differentieele psychologie, en ont-

*) B i n e t, Les idéés modernes sur les enfants, blz. 209. 
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ving schier gelijktijdig van Ostwald en Baade haar naam.1) 
De psychographie stelt zich dus niet tevreden met de algemeene 

typen, welke het vergelijkend empirisch, zoowel paedagogisch als 
psychologisch, onderzoek heeft leeren onderscheiden ; maar zij wil 
studie maken van ieder individueel kind in de school, het doen 
kennen in al zijne eigenaardige physische en psychische eigen
schappen, en dienovereenkomstig de plaats aanwijzen, welke het 
in het maatschappelijk geheel inneemt en behoort in te nemen. 
Want, als ze zoo ieders aard, gaven en krachten weet te bepalen, 
dan zal ze voor het onderwijs en de opvoeding van de grootste 
beteekenis worden. Ze zal het dan immers mogelijk maken, dat 
het levenslot van ieder mensch van zijne jeugd af zoo gericht en 
geleid wordt, dat zijne ontwikkeling, zoowel met het oog op hem 
zeiven als met het oog op de maatschappij, langs den uitnemendsten 
weg de hoogste hoogte bereikt. 

Indien de psychographie deze hare taak vervullen zal, moeten 
er in de school allerlei veranderingen aangebracht en allerlei 
nieuwigheden ingevoerd worden. Wat er thans van bestaat, is 
n.1. gebrekkig en hoogst onvoldoende. In de eerste plaats moet 
er daarom in elke school van elk kind eene lijst worden aangelegd, 
waarin alles wordt opgeteekend, wat voor de kennis van het kind 
in al zijne eigenaardigheden belangrijk is, zooals dat nu al met 
zwakzinnige, minderwaardige en misdadige kinderen enz. geschiedt. 
Ten tweede dient zulk eene lijst systematisch en methodisch te 
worden ingericht; en het is de taak van den beoefenaar der psycho
graphie, om de gezichtspunten aan te geven en de methoden vast 
te stellen, waarnaar het onderzoek der individualiteit ter hand 
genomen en de lijst voor ieder kind moet ingevuld worden. Zulk 
een schema ontving den naam van psychogram, waaronder dus, 
volgens Stern, te verstaan is de voor een bepaald individu aan
gegeven toepassing van de psychographische methode. 

Zulke psychogrammen zijn in groote verscheidenheid door vele 
geleerden opgesteld, o.a. voor volwassenenenlaterookvoorkinderen 
door de hoogleeraren Heymans en W i e r s m a, en dan in het 
b i j z o n d e r  o o k  e e n  u i t g e b r e i d  p s y c h o g r a p h i s c h  s c h e m a  d o o r  S t e r n ,  

1 )  S t e r n ,  D i e  d i f f e r e n t .  P s y c h o l o g i e  b l z .  3 1 8  v .  3 2 7  v .  4 4 9 .  I d . ,  D i e  J u g e n d -
kunde blz. 48 v. Meumann, Experim. Padag. II 2 26 v. 127. 
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L i p m a n n  e n  B a a d e ,  d a t  d o o r  d e n  R u s s i s c h e n  p s y c h i a t e r  
L a s u r s k i nog werd aangevuld, en waarin eenesystematischelijst 
van kenmerken wordt gegeven, welke voor de kennis van een in
dividu onderzocht moet worden.1) De psychographie krijgt daar
naar de taak, om een onderzoek in te stellen naar den schoolarbeid 
en zijne resultaten, naar de sterkte en duur der opmerkzaamheid, 
naar de verschillende gaven en werkzaamheden van het intellect, van 
het geheugen, de verbeelding, de denkkracht, het abstraheeren, 
combineeren en critiseeren, naar den lust tot arbeid in de vrije 
uren, naar de voorkeur voor een of ander vak, naar speciale talen
ten, naar de verhouding tot en den omgang met anderen enz. enz. 

De vraag rijst hierbij al aanstonds, of zulk eene lijst ooit vol
ledig is op te maken, want ten slotte is er niets in een individu, 
dat voor de kennis van zijne eigenaardigheid onverschillig is. Ster
ker twijfel komt op bij de vraag, of er langs dezen weg van ein-
delooze analyse eene rechte kennis van de persoonlijkheid in hare 
eenheid te verkrijgen is. Maar we laten deze bedenkingen rusten, 
en opperen hier alleen het bezwaar, dat een onderwijzer met zulk 
een schema toch weinig kan uitrichten. Als hij één of een paar 
leerlingen te onderwijzen had, zou hij deze taak misschien nog op 
zich kunnen nemen ; maar hij heeft vele leerlingen in zijne klasse, 
moet deze leerlingen onderwijzen en opvoeden, en kan ze niet 
tegelijk tot object maken van psychologische experimenten, en van 
ieder leerling zulk eene lange lijst bijhouden, als in het psycho-
graphisch schema hem wordt voorgelegd. De quantiteit van dezen 
arbeid levert al moeilijkheden op, maar nog grootere zijn aan de 
qualiteit verbonden. Is ieder onderwijzer tot dezen arbeid in 
staat? Is daartoe niet een psycholoog van professie van noode, 
die niet alleen theoretisch ontwikkeld, maar tevens practisch ge
oefend is ? 

S t e r n  h e e f t  d i t  b e z w a a r  g e v o e l d  e n  h e e f t  d a a r o m  r e e d s  h e r 
haaldelijk het denkbeeld geuit — en ziedaar eene derde nieuwig
heid, die door de psychographie geëischt wordt —, dat er in iedere 

» )  S t e r n ,  D i e  d i f f e r e n t .  P s y c h o l o g i e ,  b l z .  3 3 8  v .  e n  d e  d a a r  i n  d e  b i b l i o -
graphie, blz. 380 v. aangehaalde litteratuur. M e u m a n n, Exper. Pa dag. II 
27 v. Ruttmann, Hauptergebnisse der Psychologie. Leipzig Wunderlich ïyil. 
Heymans, Psychologie der vrouwen, blz. 287v. 
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stad, naast den schoolarts, een schoolpsycholoog moet worden 
aangesteld, die aan het onderzoek der individualiteit leiding kan 
geven. Ofschoon hij veel bestrijding vond, gaf hij toch zijn denk
beeld niet prijs. Het ligt ook geheel in de lijn van de psycho-
graphie. Want het is van den onderwijzer in het algemeen niet 
te vergen, dat hij psycholoog zij en een zelfstandig en volledig 
onderzoek kan instellen naar de individualiteit van elk zijner leer
lingen. In elk geval heeft hij daarbij leiding en hulp van noode. 
En deze moet hem dus verschaft worden door den schoolpsycho
loog, die te zorgen heeft, dat er in elke school individualiteiten-
lijsten worden aangelegd en bijgehouden; die voor het onderzoek 
naar de eigenschappen der leerlingen de noodige aanwijzing moet 
geven, en die eindelijk al dit psychographisch materiaal verzamelen, 
verwerken en voor zijn adviezen er winst mede moet doen.*) 

Maar deze arbeid is weder zoo uitgebreid en zwaar, dat een 
schoolpsycholoog dien niet in zijn geheel op zich nemen kan. 
Daarom stelt Stern als vierden eisch, dat er in het land ver
schillende instituten komen voor de studie van de psychologie der 
jeugd. Te Leipzig en München, in Hamburg en Bremen is daar
mede reeds een begin gemaakt. Maar het particulier initiatief schiet 
voor dezen reuzenarbeid tekort. Daarom moet de staat zich dit 
belang aantrekken, en bij alle universiteiten en ook elders in 
groote steden instellingen in het leven roepen en daaraan de 
noodige werkkrachten verbinden, die zich geheel aan deze Jugend-
kunde wijden ; het ontzaglijk materiaal, dat over duizenden en nog 
eens duizenden kinderen verzameld is, verwerken, en daardoor 
trachten te komen tot eene psychographie van alle kinderen des 
volks, tot eene betrouwbare psychologische statistiek van alle 
burgers des lands, tot een soort menschen-stamboek, zooals men 
dat nu reeds voor paarden en rundvee bezit. 

Zulk eene psychologische statistiek heeft nu ook wel theoretisch 
belang, zij vermeerdert onze kennis van de individualiteit, van 
hare structuur en verscheidenheid, van al de in een volk aanwezige 
gaven en krachten. Maar men heeft er toch vooral een practisch 
doel mee voor oogen. Aan de diagnose der individualiteiten moet 

* )  S t e r n ,  D i e  J u g e n d k u n d e ,  b l z .  7 1  v .  
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n.1. in de vijfde plaats eene nieuwe wetenschap correspondeeren, 
die studie maakt van de vereischten voor alle in de maatschappij 
uitgeoefende beroepen, en dus eene psychophysische analyse van 
de beroepen en van eiken beroepsarbeid geeft.1) Er is tot dusver 
daaraan wel iets gedaan, maar lang niet genoeg. Er gaat nog 
steeds ontzaglijk veel volkskracht verloren ; op kracht en tijd kan 
nog onnoemelijk veel worden bespaard ; de gaven, die in een volk 
schuilen, kunnen veel beter dan tot dusverre ontwikkeld en in den 
dienst der maatschappij besteed worden. Het Taylor-systeem levert 
daarvan een schitterend voorbeeld; het is het economisch stelsel 
ten top gevoerd ; het haalt uit den werkman alles, wat erin zit, 
rationaliseert den arbeid zoodanig, dat de grootst mogelijke resul
taten verkregen worden met de zuinigst mogelijke besteding van 
kracht en tijd.2) 

Welnu, iets dergelijks moet geschieden met alle gaven en 
krachten des volks; ze moeten aangepast worden aan de beroe
pen, die in de maatschappij noodig zijn, gelijk deze omgekeerd 
aan de begaafdheden, die in het volk aanwezig zijn. De beroeps
gedachte moet dus dieper ontwikkeld worden ; de voorwaarden, 
de vereischten, de methoden van eiken beroepsarbeid moeten 
wetenschappelijk bestudeerd worden. Daartoe is de hulp noodig 
van vakkundigen, die ons kunnen inlichten, welke physische en 
psychische vereischten er bijv. noodig zijn voor een architect, 
een koopman, een arts, een rechter, een advocaat, een ingenieur, 
den directeur van een fabriek, den arbeider in een of ander be
drijf, den bestuurder van eene locomotief, een vliegenier of een 
duikboot-kapitein enz. Voor het eene vak zijn toch gansch andere 
eigenschappen vereischt dan voor het andere ; hier is technische 
vaardigheid, daar bijzondere nauwkeurigheid, elders onvoorwaar
delijke gehoorzaamheid noodig ; in het eene beroep komt alles op 

i )  S t e r n ,  D i e  J u g e n d k u n d e ,  b l z .  3 2  v .  A l o y s  F i s c h e r ,  A u f g a b e  u n d  
Entwicklung des deutschen Schulwesens nach dem Kriege. Leipzig Klinkhardt 
1916 blz. 40. Gu tb er let, Philos. Jahrbuch 1917, 2tes Heft blz. 133 v. 

2 )  V a n  d e r  W a e r d e n ,  H e t  T a y l o r s t e l s e l ,  A m s t e r d a m  „ O n t w i k k e l i n g  
1916. A. W. Sanders, Het Taylorstelsel. De arbeiders en de komende vrede. 
Deventer, Kluwer 1917. David de Kok, Het Taylor-systeem, De Katholiek, 
Maart 1917, blz. 178—190. 
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vinding en combinatievermogen, in het andere op receptiviteit en 
stipte navolging der bevelen aan. 

De psychographie leidt alzoo weer tot psychotechniek. Want 
als we op deze wijze eene statistiek verkrijgen, eenerzijds van de 
gaven en talenten, die in het jongere geslacht schuilen, en 
anderzijds van het aantal en den aard der beroepen, die in de 
maatschappij worden uitgeoefend, dan wordt het mogelijk, tusschen 
beide verband te leggen en de opleiding der jeugd zóó in te 
richten, dat ze een concreet doei beoogt en bereikt. Thans ge
schiedt dat alles voor een groot deel onbewust, en blijft er veel 
aan willekeur en toeval overgelaten, tengevolge waarvan veel 
kracht verloren gaat. Hoevelen zijn er niet in de hedendaagsche 
maatschappij, die hun carrière misloopen, of in het geheel geen 
beroep uitoefenen ! Dat alles kan anders en beter worden als we 
met alle luk-raak-theorieën breken, allen arbeid rationaliseeren, 
en alle onderwijs, opvoeding en opleiding doen rusten op eene 
wetenschappelijke basis. 

SCHOOLORGANISATIE. 

De nieuwe opvoeding, welke wij naar haar beginsel en aard 
hebben leeren kennen, brengt vanzelf ook gewichtige veranderingen 
in het schoolwezen mede. Sommige daarvan zijn ons reeds in het 
voorbijgaan onder de oogen gekomen ; andere, die meer de bij
zonderheden van het onderwijs raken, kunnen hier buiten beschou
wing blijven; maar er zijn er ook nog, die met het algemeen 
karakter der nieuwe opvoeding nauw samenhangen en daarover 
nader licht verspreiden. In alle beschaafde landen openbaart zich 
n.1. een sterke drang bij het volk, om zichzelf te regeeren en heel 
het bestuur des lands democratisch in te richten ; de jongste ge
beurtenissen in Rusland, Oostenrijk, Duitschland leverden daarvan 
opnieuw een treffend bewijs. In deze zelfde richting beweegt zich 
ook het onderwijs; de school wordt meer en meer gesocialiseerd 



78 SCHOOLORGANISATIE. 

en gedemocratiseerd; zij behoort eene zaak der gemeenschap te 
zijn en aan allen ten goede te komen. De tijden zijn lang voorbij, 
dat alleen kinderen der hoogste standen onderwijs ontvangen ; de 
19e eeuw deed in vollen zin de volksschool opkomen; en de 20e 

heeft te zorgen, dat deze het meest aan die kinderen ten goede 
komt van wie op grond van hunne begaafdheden voor de toekomst 
het meest kan worden verwacht. In de moderne, democratische 
school moet consequent het beginsel der selectie worden toegepast. 

Onder hypnose van het gelijkheidsdogma heeft men langen tijd 
d e  t a b u l a - r a s a - t h e o r i e  v a n  L  o  c  k  e  a a n v a a r d ,  o f  z e l f s  m e t  C o n -
dillac en Helvetius de leer gehuldigd,1) dat de menschen 
allen oorspronkelijk, bij hunne geboorte, gelijk zijn, en dat het 
verschil in kennis alleen ontstaat door de grootere of kleinere 
hoeveelheid van voorstellingen, die van buiten worden aange
bracht. Dienovereenkomstig werden jongens en meisjes, kinderen 
uit hoogeren en lageren stand, kinderen met goeden en met ge
ringen aanleg op gelijke wijze behandeld ; allen moesten hetzelfde 
onderwijs ontvangen, naar hetzelfde model worden gefatsoeneerd, 
tot dezelfde z.g.n. harmonische ontwikkeling van alle gaven en 
krachten worden opgevoed, en aan dezelfde eischen bij de examens 
voldoen.2) Maar de werkelijkheid heeft met deze gelijkheids- en 
g e l i j k m a k i n g s t h e o r i e  d e n  s p o t  g e d r e v e n .  M a n n e n  a l s  M a x  
S t i r n e r  e n  F r i e d r i c h  N i e t z s c h e ,  K i e r k e g a a r d  e n  
Carlyle, Stuart Mill en Herbert Spencer, kwamen 
tegen dit socialisme in verzet en namen het pleit op voor de rechten 
d e r  i n d i v i d u a l i t e i t ;  e n  e e n e  g r o o t e  s c h a r e  v a n  p a e d a g o g e n ,  E l l e n  
Key, H. Pudor, Ludwig Gurlitt, Arthur Bonus enz. 
hoorde naar hunne stem en volgde hun spoor.3) 

Trouwens, de evolutieleer van D a r w i n wees in dezelfde aristo
cratische richting, inzoover zij in den strijd om het bestaan aan 
de sterkste organismen eene bevoorrechte plaats toekende, en hun 
door natuurlijke en sexueele teeltkeus, in verband met de overerving 
van verworven eigenschappen, eene voortgaande, altijd stijgende 

*) Verg. ook B e b e 1, Die Frau, blz. 288. 
' )  W .  S t e r n ,  D i e  J u g e n d k u n d e ,  b l z .  3 5 .  G .  B  u  d  d  e .  M o d e r n e  B i l d u n g s -

probleme, Langensalza Beyer 1912, blz. 32 v. 55 v. 
3) B u d d e, t. a. p. blz. 19v. 37 v. Id., Die Wandlung der Bildungsideals <n 

unserer Zeit2, Langensalza 1912, blz. 90—101. 
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ontwikkeling verzekerde. De studie der erfelijkheid, die hiermede 
weder ter hand genomen werd, stelde bovendien in het helderste 
licht, dat de ongelijkheid onder de menschen volstrekt niet eerst 
van buiten ontstaat, maar dat zij van de geboorte af in de indi
viduen aanwezig is, niet alleen lichamelijk in gezondheid en krach
ten, maar ook geestelijk in aanleg en gaven. 

Tengevolge van dezen omkeer was er weldra zoo goed als 
niemand meer, die de theorie van de geestelijke gelijkheid aller 
menschen staande hield; allen gaven de leer der tabula rasa prijs 
en keerden tot de oude belijdenis van de natuurlijke, oorspronke
lijke ongelijkheid der menschen, zoo in psychisch als in physisch 
opzicht, terug. Maar in verband met de bovengenoemde demo
cratiseering der school wordt uit deze veranderde inzichten de 
conclusie getrokken, dat men zoo radicaal en consequent mogelijk 
op de kinderen in de school het beginsel der selectie moet toe
passen. Immers, aan de eene zijde gaat er van de moderne cultuur 
eene nivelleerende werking uit; alle verschil in stand en rang, in 
gezag en ambt, verdwijnt hoe langer zoo meer; er is politieke 
gelijkheid, en deze heeft vroeg of laat de sociale ten gevolge ; de 
tegenstelling der klassen, die thans nog in veelszins zoo scherpen 
vorm bestaan, is uit den booze en behoort zoo spoedig mogelijk 
te verdwijnen. 

Aan den anderen kant echter staat het thans wetenschap
pelijk vast, dat er, reeds van de geboorte af, groot verschil in 
geestelijke gaven en lichamelijke krachten tusschen de menschen 
bestaat. Maar hiermede wordt in de school nog veel te weinig 
rekening gehouden. De beschaving van den tegenwoordigen tijd 
is hard en meedoogenloos voor de minderbegaafden, en onthoudt 
tevens aan de rijker en beter bedeelden de gelegenheid, om zich 
ten volle te ontwikkelen en zich boven anderen te verheffen.1) 
Daarin moet radicale verandering komen. Er moet gebroken 
worden met de theorie die bij het onderwijs in elk vak, in 
elke klasse, op elk examen aan allen dezelfde eischen stelt. 
We moeten uitgaan van de ongelijkheid, die er van huis uit onder 
de menschen bestaat, maar dan tevens, van de lagere school af 

* )  S t e r n ,  D i e  J u g e n d k u n d e  2 4  v .  
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tot in de universiteit toe, het beginsel der selectie in toepassing 
brengen. Selectie, ten eerste negatief, door zooveel mogelijk on-
begaafden en onbekwamen te weren van de plaats, die hun in de 
maatschappij niet toekomt; en ten tweede, positief, door op te 
sporen, uit te vinden, te steunen en te ontwikkelen al de gaven 
en talenten, die in een volk aanwezig zijn en waarvan de psycho-
graphie ons op den duur op de hoogte zal stellen. Tot op den 
huidigen dag worden allerlei ambten, betrekkingen, beroepen, enz. 
door onwaardigen en ongeschikten waargenomen ; geboorte, rang, 
stand, geld, voorspraak geven al te dikwerf bij de benoeming den 
doorslag. Maar die tijd gaat voorbij. In de toekomst moet de 
leuze van St. Simon in practijk komen : A chacun selon ses capa-
cités, et a chaque capacité selon ses oeuvres ! Minder eerbewijzen 
voor de Alexanders, maar hulde en prijs aan de Archimedessen ! 
Of, gelijk het thans in Duitschland heet: Freie Bahn den Tüchtigen! 

Uit dit vooropgezette ideaal vloeit de eisch der dusgenaamde 
eenheids school voort.x) Hieronder verstaat men eene algemeene 
volksschool, die geheel en al door den staat onderhouden wordt, 

i) yan de rijke litteratuur over de eenheidsschool en de selectie der begaafden, 
die vooral toenam na het referaat van K e r s c h e n s t e i n e r op de vergadering 
van den Lehrèrverein te Kiel 2 Juni 1914 en nog sterker aanwies onder invloed 
van den oorlog, zij hier alleen genoemd : Goldscheid, Höherentwicklung und 
Menschenoekonomie. H. S c h u 11 z, Die Schulreform der Sozialdemokratie, 
Dresden, Kaden 1911. O e h m e. Strömungen der modernen Padag. Sozial. Monats-
hefte 1914 Heft 10 blz. 622—630. W. Z e p 1 e r, ib. Sozial. Monatsh. 1917, Heft 6 
blz. 315 320. Kerschensteiner, Deutsche Schulerziehung in Krieg und 
Frieden. Leipzig Teubner 1916. J a c o b W ychgram u. A., Die deutsche Schule 
und die deutsche Zukunft. Beitrage zur Entwicklung des Unterrichtswesens. 
Leipzig, Nemnich 1916. J. Tews, Die deutsche Einheitsschule. Freie Bahn jedem 
Tüchtigen2. Leipzig Klinkhardt 1917. H. Schnell, Einheitsschule. Für, Wider, 
Jenseit. Frankf. a. M. Kesselring. 1916. G. H e i n e, Die Mobilmachung der 
Schule. Padag. Gedanken. Leipzig Xenieverlag 1916. H a r t n a c k e, Das Problem 
der Auslese der Tüchtigen. Einige Gedanken und Vorschlage zur Organisation 
des Schulwesens nach dem Kriege 2, Leipzig Quelle und Meyer 1916. A. V i e r-
k a n d t, Schul- und Erziehungsfragen der Gegenwart, Deutsche Litteraturzeitung 
17 Febr. 1917, blz. 195—202, Hans von Soden, Christl. Welt 1917 No. 78, 
blz. 131 v. Gelderblom, Der Kampf urn die Einheitsschule, in: Der Geistes-
kampf der Gegenwart, Mai 1916, blz. 186—188. V. H u g g e, Nationale Einheits
schule, in: Stimmen der Zeit, Okt. 1916, blz. 1—19. J. Kuckhoff, Höhere 
Schulbildung und Wirtschaftsleben. Erwerbsaussichten und Berufsberatung für 
S c h ü l e r  h ö h e r e r  L e h r a n s t a l t e n .  M .  G l a d b a c h ,  V o l k s v e r e i n s v e r l a g  1 9 1 6 .  N a t o r p ,  
Die Einheitsschule, Berlin Union 1916. 
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voor alle leerlingen kosteloos is, uit hetzelfde aantal leerjaren be
staat en door alle kinderen des volks zonder onderscheid van 
stand bezocht moet worden. Sommigen nemen in deze een-
heidsschool nog andere elementen op. Zoo meent de Heer S. 
Roosma in een artikel over Kosteloos Onderwijs,1) dat met 
de invoering van kosteloos onderwijs beslist gepaard zal moeten 
gaan : „schoolvoeding en schoolkleeding niet als iets bijkomstigs 
maar als een integreerend deel van het onderwijsstelsel. Bij ons 
is het eene zaak van liefdadigheid. In 1900 reeds gaf Mannheim 
17.644 mark uit voor schoolvoeding. In München wordt om twaalf 
uur een volledig middageten met soep en vleesch gegeven ; met 't 
oog op afstanden mogen daar ook kinderen eten, die kunnen 
betalen. In Zwitserland is kindervoeding op groote georganiseerde 
schaal. Men begrijpt, dat op dit gebied ook ingrijpende verande
ringen plaats zullen moeten hebben." 

Evenzoo verlangt hij, „dat, bij invoering der algemeene volksschool, 
havelooze en onreine kinderen, wanneer waarschuwen, dreigen en 
straffen der ouders niets helpt, aan de ouders ontnomen en bij parti
culieren of in inrichtingen geplaatst worden. Het belang van het kind 
en dat van den staat brengt dit mee. Maar hij is daarbij van oor
deel, dat een groote invloed op de netheid zal kunnen uitgeoefend 
worden door de schoolbaden, zooals ze dat nu reeds op verschillende 
plaatsen doen. Maar daarvoor is noodig, dat het schoolbad 't 

volle burgerrecht krijgt., Bij ons gaan we er nog heftig over 
discussiëeren; in Baden en Beieren, in Zwitserland is bijna geen 
school, althans in de groote steden, waar men geen schoolbaden 
heeft". En met De Amsterdammer van 14 Oct. 1900 wenscht 
hij, dat bij den bouw van nieuwe scholen daarover heelemaal niet 
meer gepraat wordt, immers het spreekt vanzelf dat er schoolbaden 
in gemaakt worden, die hooren er evengoed in als schoollokalen. 

Ondanks dit alles behoort de Heer Roosma nog tot de gema
tigden. Invoering van kosteloos onderwijs was tot dusverre naar 
zijne meening onmogelijk, wijl het onder de thans nog geldende 
lager-onderwijswet bevoorrechting van het openbaar onderwijs zou 
beteekenen. Als echter straks de gelijkstelling van openbaar en 

') In Het Schoolblad van Donderdag 5 Juli 1917. 
N. Opvoeding 6 
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bijzonder onderwijs verkregen zal zijn, dan staat er aan het in
voeren van de kosteloosheid van het onderwijs niets meer in den 
weg. Het is hier te lande nog wel iets nieuws, maar het bestaat 
elders reeds in vele landen, inzonderheid in Amerika ; en het zal 
te zijner tijd ook in ons vaderland worden ingevoerd, ofschoon 
eene oogenblikkelijke invoering thans zeker nog bezwaren met 
zich zou brengen. De Heer Roosma houdt dus rekening met 
de bijzondere school, aanvaardt hare gelijkstelling met de openbare, 
en spreekt met geen woord van eene voor alle kinderen des volks 
verplichte neutrale staatsschool. Heel anders laat echter de Heer 
Ceton zich hooren, als tolk van eene niet zoo kleine groep in 
de sociaal-democratische partij.1) 

Wel is waar schrijft Mr. Troelstra de overwinning, bij de 
herziening van art. 192 der Grondwet behaald, inzonderheid toe 
aan zijne partij, en aan de veranderde houding, welke deze bij de 
Groninger motie in 1902 ten opzichte van de schoolquaestie aan
nam. Inderdaad is deze Groninger motie een merkwaardig moment 
in de ontwikkelingsgeschiedenis der sociaal-democratische partij 
hier te lande geweest. Maar men late zich daardoor toch niet 
verschalken ten aanzien van de vrijheidlievende bedoelingen, die 
in deze partij gekoesterd worden. 

Met de motie te Groningen gingen velen slechts schoorvoetend 
mede; de onderwijzers waren er lang niet mede ingenomen. In 
den Bond van onderwijzers was er lang strijd tusschen neutralen 
en rooden. Deze laatsten richtten onder leiding van den Heer 
B ij k e r k een eigen Bond op, S. D. O. P., met ongeveer 200 leden, 
en met een orgaan: De Volksonderwijzer, waarvan de Heer 
Gerhard redacteur was, later Zander, Ceton e.a. In den 
Bond van onderwijzers bleven zij echter een sterken invloed oefe
nen, vooral inzake het onderwijs-program; maar ze zochten geen 
aansluiting bij de S. D. A. P., omdat deze nog zwak was en nog 
te veel op de liberale partijen steunde, en ze ijverden voor eene ver
plichte, kostelooze en neutrale staatsschool, waarbij voor dwang 
van andersdenkenden niet teruggedeinsd wordt. In 1902 zeide de 
Heer B ij k e r k nog : voor het bijzonder onderwijs geen kind en 

~~T\ Ceton, Sociaaldemocratie en Onderwijs, overgedrukt uit De Nieuwe Tgd 
van Dec. 1913, Jan. en Febr. 1914. 
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geen cent; verklaarde de Heer Vliegen: wij willen overal 
dwang 1) ; en sprak de Groninger motie nog uit, dat overal alge
meen, verplicht, kosteloos, voldoend lager onderwijs gegeven 
zou worden, dat daarvoor noodig was betaling van alle kosten 
door en onder deskundig toezicht van den staat; dat aan de 
bijzondere scholen dezelfde materieele eischen als aan de open
bare gesteld moesten worden, ook wat betreft de positie der onder
wijzers ; maar dat alleen onder geheele voldoening aan deze voor
waarden gelijkstelling van de bijzondere met de openbare zou 
aanvaard worden. 

De Groninger motie droeg blijkens de laatste zinsnede een 
bemiddelend karakter. Het motief voor hare indiening en aanneming 
lag vooral in de overweging, dat de schoolstrijd aan den voortgang 
der partij onder de arbeiders in den weg stond ; maar zij bevredigde 
toch de leden van den S. D. O. P. niet. Zelfs kwam het officieel 
tot eene botsing en breuk, toen de heer T roelstra in Het Volk 
van Febr. 1914 zijne beruchte artikelen tegen den emancipatie-strijd 
der Bondsleden schreef en hunne oppositie tegen de schoolhoofden 
als hunne „natuurlijke vijanden" bestreed en veroordeelde. De toen 
gegraven kloof werd nog breeder, toen, met medewerking van de 
Heeren Troelstra en K. ter Laan, het bevredigingsrapport, 
en in de Kamer, met instemming van alle sociaal-democratische 
leden, de herziening van art. 192 der Grondwet tot stand kwam. 
De malcontenten voelden zich thans nog minder, dan bij de Gro
ninger motie, voldaan, wijl men vele eischen in deze motie had 
laten vallen; van eene geheele voldoening aan de daarin gestelde 
voorwaarden was geen sprake geweest.2) En zoo zijn er nog velen 
in den lande, die elke concessie aan het bijzonder onderwijs af
wijzen en op den vollen eisch blijven staan van eene algemeene, 
volkomen gelijke, kostelooze, neutrale en verplichte staatsschool.s) 

Met de eenheidsschool bedoelt men dus aan de uiterste linker-

*) Aangehaald in de N. Prov. Courant van 22 Jan. 1902. 
') Verg. het Weekblad Het Volk van 22 Febr. 1917, en een artikel over 

Verkiezingen van den Heer J. d e V r i e s te Mildam, in Het Schoolblad van 19 
Juli 1917. 

*) O.a. ook J. P. L o t s y, De wereldbeschouwing van een natuuronderzoeker, 
in verband met de voorgestelde wijziging van art. 192 der Grondwet. Den Haag, 
Nijhoff 1917, en Fred. van Eeden, in De Amsterdammer van 2 Juni, blz. 2. 
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zijde bepaald ook bestrijding en verbod van de bijzondere, gods
dienstige, Christelijke school. Maar met deze opvatting der een-
heidsschool behoeven we ons niet lang bezig te houden. Wie 
door eene zoo rijke en veelzeggende ervaring, als in Duitschland 
met den Kulturkampf en hier te lande met den strijd voor het 
Christelijk onderwijs werd opgedaan, niets heeft geleerd, zal zeker 
niet zwichten voor eene redeneering, aan de beteekenis van het 
Christendom voor de opvoeding onzer kinderen ontleend. Laten 
we daarom volstaan mogen met te zeggen, dat van Christelijke 
zijde een schoolstrijd om des beginsels wil hoegenaamd niet zou 
worden gevreesd, maar dat het toch in het belang van het onder
wijs, en van heel ons volkswezen te hopen is, dat deze strijd niet 
opnieuw ontbrande.1) Andere voorstanders van de eenheidsschool 
begeeren deze vooral, omdat zij daardoor een einde willen maken 
aan alle standenscholen en wat daarop gelijkt. In Duitschland, in 
Pruisen met name, keert zich de strijd dan voornamelijk tegen de 
zoogenaamde Vorschulen, d. i. tegen die bijzondere scholen, die 
bezocht worden door leerlingen, welke straks naar gymnasium of 
hoogere burgerschool gaan en eene wetenschappelijke loopbaan 
kiezen. 

Hier te lande betuigen velen hun afkeer van alle standenscholen 

i) Bij de behandeling van de laatste begrooting voor eeredienst en onderwijs 
liet de Pruisische Minister von Trott zu Solz zich over de eenheidsschool 
aldus uit: Noch vor zwei, drei Jahren standen sich die Ansichten schroff gegen-
über. Inzwischen sind zu einer Verstandigung die Grundlagen eigentlich schon in 
der Ümanderung der Bezeichnung gegeben, indem der Vorredner nicht mehr von 
der nationalen Einheitsschule, sondern von einer nationalen Schuleinheit sprach. 
Das wollen wir Alle, darüber kann man sich sehr wohl verstandigen, dass ein 
gewisser Zusammenhang zwischen allen unseren Schulen bestehen muss, und dass 
wir diesen Zusaramenhang starken müssen, soweit das möglich ist, ohne den 
Zweck der einzelnen Schularten und Schulgattungen zu beschranken oder zu 
gefahrden. Wer wollte da nicht die Hand mit ans Werk legen? Aber aus den 
Worten des Vorredners klang doch hervor, dass man auch gegen gewisse grund-
sa tzliche Auffassungen, die bezüglich der Volksschule in weiteren Kreisen unseres 
Volkes und auch auf vielen Banken dieses Hauses bestehen, nicht angehen will. 
Ich will es ganz offen aussprechen, es handelt sich um den konfessionellen 
Charakter der Volksschule, daran halt unser Volk in weiten Kreisen fest. Ich werde 
niemals für eine Bewegung zu haben sein, die den konfessionellen Charakter 
unserer Volksschule beseitigt. Wenn Sie mit dieser Tatsache rechnen wollen, dann 
wird es möglich sein, auch auf dem Wege, den Sie uns zunachst in sehr viel 
weitergehender Weise vorzeichnen, doch ein ganz langes Stück mit den Vertretern 
der sogenannten Einheitsschule zusammenzugehen. Der Geisteskampf der Gegen* 
wart Juni 1917, blz. 236. Gütersloh Bertelsmann. 
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uit democratiesche neigingen. De Heer R o o s m a pleit in het 
bovenaangehaalde artikel vooral voor kosteloos onderwijs, omdat 
hij eene opruiming wil houden van het Nederlandsche hokjes
stelsel : lagere scholen met verschillende leerplans, alnaarmate zij 
bestemd zijn voor meer of minder betalenden, afwisselend daar
enboven van zes- tot zevenjarigen cursus, ook waar ze beide op
leiden voor H. B. S., onze U. L. O. en M. U. L. O. scholen. 
En in die scholen worden mannen en vrouwen óók gevormd in 
een apart hokje, wier horizon niet wijd genoeg is, omdat ze zich 
vanaf hun 14de jaar hebben bewogen in hun enge kringetje en 
niet zoo als het behoorde, met jongelieden uit eiken stand eene 
breede basis van algemeene ontwikkeling hebben erlangd, die 
noodig is voor een ruimen kijk. Het streven naar kosteloos 
onderwijs is voor den Heer Roosmaen zijne medestanders slechts 
een klein deeltje van den grooten strijd, die zich langzaam en zeker 
voltrekt in de wereld : den strijd voor de democratie. Onze on-
derwijswetgeving, ons geheele schoolwezen wordt met onverbid
delijke zekerheid in den strijd betrokken, en vroeg of laat moeten 
ze zich in democratischen geest wijzigen en hervormen. 

Nu kan men hiermede van harte instemmen, inzoover et niet 
anders mede bedoeld is, dan dat maatschappij of staat hebben te 
zorgen voor deugdelijk en voldoend onderwijs op alle plaatsen 
des lands voor alle kinderen des volks. Maar er schuilt in den eisch 
der kostelooze eenheidsscholen toch eene groote mate van overdrij
ving. Met voorliefde beroept men zich daarvoor op Amerika,1) 
maar dit beroep heeft weinig kracht: het schoolwezen komt daar 
uit het maatschappelijke leven op, de school is er geen overheids-
school, die aan het volk wordt opgelegd, maar werkelijk eene volks
school, die beheerd wordt door schoolbesturen, in den regel gekozen 
door het volk zelf, en uit schoolfondsen, die gevormd worden uit 
eene bijzondere schoolbelasting.2) 

Voorts houde men in het oog, dat Amerika niet aan het einde, 
maar aan het begin van zijne ontwikkeling staat; het heeft de 

*) Verg. R. A. van S a n d i c k, Democratische opvoeding, Studies in Volks
k r a c h t ,  S e r i e  I I  n o .  1 1  e n  1 2 ,  H a a r l e m  B o h n  1 9 1 5 ,  o o k  d o o r  d e n  H e e r  R o o s m a  
aangehaald. 

2) Verg. A. J. S c h r e u d e r ,  i n  P a e d a g .  T i j d s c h r i f t .  G r o n i n g e n  N o o r d h o f .  
VIII afl. 5—6. 
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crises, die Europa doormaakte en doormaakt, nog voor de borst; 
de strijd voor de positief Christelijke school is er immers reeds 
begonnen en neemt steeds grootere afmetingen aan; standen zijn 
er natuurlijk nog niet zoo gevestigd, als in de oude wereld, maar 
ze vormen zich en teekenen zich, vooral in het Oosten en Zuiden 
steeds sterker af, tengevolge van verschil in rijkdom, afkomst, 
verwantschap aan adellijke familiën in Europa enz. De geschie
denis der kostelooze scholen in Amerika, Frankrijk, Zwitserland, 
en elders, leert dan ook, dat de rijkere standen voor hunne kinderen 
veelszins de voorkeur geven aan huisonderwijs of aan bijzondere 
scholen, soms zelfs met hoog schoolgeld. Verder vormen de eigen
lijke standenscholen in geheel het schoolwezen eene kleine uitzon
dering, en leggen voor de opvoeding van het volk als zoodanig 
weinig gewicht in de schaal; de statistiek toonde in Duitschland 
aan, dat de hoogere scholen (gymnasium, hoogere burgerscholen, 
universiteiten) niet minder dan 88 % van hunne leerlingen van de 
volksscholen krijgen en slechts 12 % van de z.g.n. Vorschulen, *) 
zoodat de eisch eener eenheidsschool, in het licht der werkelijkheid 
bezien, vrijwel op eene phrase gelijkt. 

Er is echter meer. Van de eenheidsschool verwacht men toe
nadering, waardeering, misschien wel meerdere gelijkmaking van 
de standen onderling. Doch dat is wederom buiten de werke
lijkheid gerekend. Wel is waar gaan kinderen uit verschillende 
standen in en buiten de school, evenals ook kinderen van ver
schillend geslacht, dikwerf vrij en ongedwongen met elkander om. 
Maar dat is niet zoozeer aan de school te danken, als aan den 
leeftijd, waarin zij verkeeren en waarin het standsbewustzijn bij 
hen nog niet ontwikkeld is. Zoodra zij de puberteitsjaren naderen, 
begint dat al te veranderen; en dan blijkt, dat de school volstrekt 
niet het leven beheerscht. Integendeel, het standsverschil, dat in 
de maatschappij bestaat, werkt door in de school, bij de leer
lingen van gymnasium en hoogere burgerschool, bij de studenten 
eener universiteit en in alle lagen en kringen van het maatschap
pelijke leven. 

Zelfs aan de lagere scholen geven de sociale toestanden een 

J) Aldus G. Frledrichs in de Monatshefte für Volkserziehung, uitgaven 
der Comenius-Gesellschaft, volgens het Handelsblad van 6 Dec. 1916, Ocht. 
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verschillend cachet; ze verschillen immers in de stad en op het 
land, in de verschillende wijken eener stad, onder eene land
bouwende en eene industrieele bevolking. In Amerika, dat men 
om zijne democratie zoo hoog verheft, werkt dit verschil zelfs in 
de kerken door; vele zijn er in de voorname gedeelten eener stad 
zoo deftig ingericht, dat een arme er niet verschijnen durft. Na
tuurlijk wordt dit alles niet tot vergoelijking of verdediging van 
eene scherpe afscheiding der standen, veel minder van onderlinge 
minachting of haat bijgebracht. Maar wel, om voor bittere teleur
stelling met de eenheidsschool te waarschuwen. Het machtige 
leven is veel sterker dan het jarenlange schoolonderwijs. Standen 
zijn geen willekeurige instellingen van menschen, maar sociale 
ordeningen en verhoudingen des levens, en, in weerwil van de 
schaduwzijden, die aan de onderscheiding verbonden zijn, verre 
te verkiezen boven dien klassenstrijd, die een volk, alleen naar het 
bezit, in rijken en armen, in kapitalisten en proletariërs verdeelt. 

Het streven naar eene eenheidsschool doet nog te vreemder 
aan, wijl het opkomt in een tijd, waarin de differentiëele psychologie 
het aanzijn ontving en de paedagogiek op eene individualiseerende 
opvoeding aandringt. De psychologie stelt ons in kennis met het 
bestaan van zeer verschillende begaafdheden, vatbaarheden, typen 
en karakters onder de leerlingen, en de tegenwoordige paedagogiek 
eischt, dat men bij het onderwijs daarmede rekenen, en de klassen 
en scholen daarnaar differentiëeren zal. Straks moeten we hier 
nog even op terugkomen ; maar hier zij toch met enkele woorden 
gewezen op den keer in denkbeelden, welke deze nieuwere paeda
gogiek inzake de coeducatie heeft teweeggebracht. 

De gemeenschappelijke opvoeding van jongens en meisjes, niet 
alleen in de lagere maar vooral ook in de hoogere scholen, kwam 
in Amerika op ; doch in den aanvang niet als eisch van eene paeda-
gogische theorie, maar eenvoudig uit nood, onder den drang der 
omstandigheden of althans tengevolge van de primitieve toestanden, 
waarin de kolonisten oorspronkelijk verkeerden. Men was al blij 
met ééne school, voor de kinderen en voor de rijpere jeugd (high 
school), en kon aan de oprichting van eene afzonderlijke school 
voor meisjes niet denken. Later werd deze practijk tot eene theorie 
verheven, bovenmate geïdealiseerd, en op allerlei, niet louter denk-
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beeldige, gronden aanbevolen. Maar naast de voordeelen kwamen 
allengs toch ook nadeelen aan het licht, die zelfs in Amerika door 
vele paedagogen, o.a. door Stanley Hall, werden ingezien en 
erkend. Vooral werd aan deze coeducatie een zware slag toege
bracht door de differentiëele psychologie en de daarop gebaseerde 
empirische paedagogiek. Indien er toch onder de kinderen zooveel 
verschil bestond, als de psychologie aanwees, en de paedagogiek 
daaruit de conclusie trok, dat men de scholen differentiëeren en de 
opvoeding individualiseeren moest, dan was het toch al te dwaas, 
dat sterke en diepe verschil over het hoofd te zien, hetwelk tusschen 
jongens en meisjes bestond. Bij de lagere school is dat nog mogelijk, 
omdat het geslachtsverschil dan nog niet zoo sterk spreekt; maar 
in de hoogere scholen is loochening van dit verschil eene ernstige 
fout, eene miskenning van de rechten van natuur en leven, een 
geweld, aan jongens en meisjes beide gepleegd.1) 

Differentiatie toch is niet schadelijk, maar bevorderlijk aan het 
onderwijs. Natuurlijk, alle overdrijving schaadt. Men kan, uit 
reactie tegen alle uniformiteit, de individualiseerende opvoeding 
weer zoo op de spits drijven, dat ieder kind zijn eigen onderwijzer 
zou moeten hebben. Maar dat ware het psychologisme ten top 
gevoerd, en zou juist met diezelfde ordeningen in natuur en leven 
in conflict doen komen, waarop de differentiëele psychologie, om 
niet tot willekeur te vervallen, gegrond moet zijn. Deugdelijk en 
voldoend onderwijs wordt volstrekt niet onmogelijk, als men, niet 
met allerlei onderscheid, maar wel met die elementaire verschillen in 
natuur, aanleg en bestemming rekening houdt, wier miskenning juist 
het plegen van een onrecht aan de leerlingen zou wezen. Het ideaal 
van een schoolwezen bestaat toch waarlijk niet daarin, dat op alle 
scholen in het land op hetzelfde uur dezelfde les wordt geleerd.2) 

*) Verg. Coeducatie. Pro: J. A. Waldorp—van der Togt. Contra: 
A. J. S c h r e u d e r, Baarn 1916. 

') Evenals anderen, is ook de Heer A. H. Gerhard inzake de algemeene 
kosteloosheid van het lager onderwijs tot andere gedachten gekomen. Terwijl hij 
deze vroeger verdedigde, is hij thans van meening, dat hare invoering onder de 
bestaande omstandigheden geen heilzame gevolgen doet verwachten, de verdwijning 
der standenverschillen niet medebrengen zou, en niet noodzakelijk met verplicht 
onderwijs gepaard behoeft te gaan. Zie de aanhaling in een artikel over Onder
wijs naar begaafdheid door den Heer J. Stout in Het Schoolblad van 19 Juli 
1917, dat vele bezwaren tegen de eenheidsschool opsomt. 
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De eenheidsschool wordt echter door sommigen vooral daarom 
begeerd, wijl anders het beginsel der selectie niet voor toepassing 
vatbaar is. Als de psychographie toch, na onpartijdige en nauw
keurige waarneming, over de begaafdheden der leerlingen een 
rechtvaardig en billijk oordeel zal uitspreken, dan moeten de om
standigheden, waaronder de leerlingen zijn onderzocht, zooveel 
mogelijk dezelfde zijn. De ééne leerling mag geen voorrang boven 
den anderen hebben ; allen moeten gelijk behandeld worden, opdat 
aan het einde van het onderzoek alleen dat verschil aan het licht 
trede, dat in aanleg en gaven tusschen de leerlingen bestaat. Want 
dat verschil is in de natuur gegrond en kan niet miskend worden ; 
alle andere verschillen zijn te wijten aan de onrechtvaardige maat
schappij en mogen daarom niet in aanmerking komen. Terwijl 
men dus de maatschappelijke ongelijkheid op deze wijze de voor
deur uitdreef kwam ze in eene andere gedaante weer aanstonds de 
achterdeur binnen. Immers, psychologie en psychographie toonden 
aan, dat ook in de natuur de gelijkheid eene fictie is. Er is on
gelijkheid alom, ook in aanleg, in vermogens en krachten. En 
deze vordert, juist uit het oogpunt van recht en billijkheid, eene 
ongelijke behandeling; onderwijs en opvoeding moeten met dit 
verschil rekenen, en mogen alle leerlingen niet over ééne kam 
scheren ; democratie kan voor een tijd de ongelijkheid in de maat
schappij miskennen, maar stuit tenslotte toch af op de ongelijkheid 
in de natuur. 

Daarom ging in de laatste jaren een sterk geroep uit naar 
individualiseering van de opvoeding en differentiëering van de 
scholen. De tot dusver bestaande schoolinrichting werkt onbillijk 
in allerlei richtingen ; zij eischt van de zwakken teveel en geeft 
aan de sterken te weinig ; zij offert de begaafden aan de onbe-
gaafden op en maakt, door eene verkeerde methode, ook van de 
laatsten niet, wat er nog van te maken valt. Daarom moeten de 
leerlingen geschift worden ; er moeten aparte scholen komen, niet 
alleen voor blinden en doofstommen, maar ook voor zwakzinnige, 
nerveuze, spraakgebrekkige, hardhoorende, rijkbegaafde en minder 
bedeelde kinderen (het Mannheimer, het Delftsche stelsel, repe
tentenklassen, hulpklassen, hulpscholen enz.). Maar het een leidt 
tot het ander; naarmate er meer zulke scholen komen, wordt het 
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voor de ouders lastiger, om uit die vele scholen voor hunne kin
deren eene keuze te doen; ze hebben in vele gevallen voorlichting 
en raad van noode. En daarom is het eisch des tijds, dat er 
bureaux voor schoolkeuze worden opgericht, waarin zaakkundige 
raadgevers zitting hebben, die op de hoogte zijn van de individueele 
begaafdheden der leerlingen en van de schoolverhoudingen, en die 
daarom van advies kunnen dienen, als ouders vragen, of zij hunne 
kinderen na de lagere school nog verder onderwijs zullen laten 
genieten, en zoo ja, welke school dan voor henhetverkieselijkstis.1) 

Van veel meer belang zijn de bureaux voor beroepskeuze, die 
sedert eenige jaren in tal van plaatsen, buiten en binnen ons 
vaderland, tot stand komen.2) Tal van ouders zijn er tegenwoordig 
verlegen mede, wat hunne kinderen moeten worden ; zij kunnen 
niet oordeelen over den aanleg en de eigenaardige begaafdheden 
van hunne kinderen, en zijn ook niet op de hoogte van de ver-
eischten, die door de verschillende beroepen lichamelijk en geestelijk 
gesteld worden: van den stand van vraag en aanbod in eenig 
beroep weten zij weinig af, en de keuze valt hun moeilijk, welke 
school voor een bepaald beroep de beste opleiding geeft. Onze 
maatschappij wordt zoo gecompliceerd en de opleiding zoo ge
specialiseerd, dat inlichting en advies in vele gevallen wenschelijk 
en noodzakelijk is.s) 

Nu is men tot dusver over het algemeen nog geneigd, om aan 
zu l k e  b u r e a u x  s l e c h t s  e e n e  a d v i s e e r e n d e  s t e m  t o e  t e  k e n n e n .  S t e r n  
bijv. wil van dwang in Spartaanschen of socialistischen zin niet 
weten ; hij pleit voor handhaving der individueele vrijheid, voor 
het recht der ouders, om beslissing te nemen. Maar er is een 

* )  S t e r n ,  D i e  J u g e n d k u n d e  b l z .  4 8 .  
' ) Zie mijne Opvoeding der rijpere jeugd, blz. 176 v. 
3) Prof. Heymans, De toek. eeuw der Psychologie, blz. 11—-12 -wijst er op, 

dat wij, hoewel wij er misschien veel meer over denken, zooveel moeilijker onze 
plaats in de wereld kunnen vinden dan de leden eener vroegere generatie, vandaar 
onze onzekerheid, ons heen en weer slingeren, onze veelvuldige vergissingen bi] 
het doen der groote levenskeuzen : beroep, echtgenoot, vrienden, godsdienstige en 
politieke richting. Sedert het jaar 1850 is het aantal echtscheidingen per 1000 
gehuwde paren gestegen van 0.15 tot 0.75, het aantal scheidingen van tafel en 
bed van 0.04 tot 0.20; en eene door Heymans en Wiersma ingestelde 
enquête toonde aan, dat van de mannen der voorafgaande generatie 3 %, van die 
der tegenwoordige, ondanks hun jongen leeftijd, niet minder dan 12% reeds 
herhaaldelijk een beroepswisseling hadden doorgemaakt. 
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streven merkbaar, om in deze richting veel verder te gaan. Meer 
en meer toch wint de gedachte veld, dat, evenals eigendom en 
kroost, zoo ook de gaven en talenten, die aan individueele per
sonen geschonken zijn, tot den schat der gemeenschap behooren. Ze 
zijn gelijk F i c h t e reeds zeide, geen privaat bezit, maar leggen 
eene taak op ten bate der gemeenschap ; ze moeten ethisch en 
sociaal worden opgevat;1) en wanneer de individuen aan deze 
hunne roeping niet beantwoorden, heeft de staat het recht en den 
plicht, er zorg voor te dragen, dat hunne gaven en talenten op 
eene gepaste wijze worden besteed. Ieder moet in de moderne 
maatschappij de plaats innemen, die hem naar zijne geschiktheid en 
bekwaamheid toekomt. Overal moet the right man on the right 
place komen. De gemeenschap dient ervoor te zorgen, dat niemand 
komt, waar hij niet, en dat ieder komt, waar hij wel behoort. 

Gebrek aan middelen mag daarvoor geen struikelblok in den weg 
leggen. Als een jongen rijkbegaafd maar arm is, moet de gemeen
schap hem gedurende den tijd der opleiding de noodige onder
steuning verschaffen, om het doel te bereiken, waarnaar hij over
eenkomstig zijn aanleg streven mag. Dan eerst komt er harmonie 
in de maatschappij; het recht, de verdienste, zegeviert dan over 
toeval en willekeur. Thans gaat er nog al te veel volkskracht ver
loren en wordt met de talenten, die in het volk schuilen, niet 
genoegzaam gewoekerd. Hoe schoon ware daartegenover eene 
maatschappij ingericht, welke alle beroepen rusten deed op phy-
sische en psychische ,,Berufseignung". Zeker, ook deze selectie zou 
wel hare nadeelen hebben, en wel eens tegenover dezen en genen 
onbillijk zijn, misschien niet geheel aan het gevaar van het kweeken 
van een geleerd proletariaat ontkomen; maar ze zou toch een 
duren plicht vervullen en een grooten dienst bewijzen jegens volk en 
vaderland. Want veel beter is eene bewuste selectie naar be
gaafdheid en bekwaamheid, dan de heerschappij van het toeval, 
dat thans dikwerf alleen waarde hecht en recht toekent aan het 
bezit van geld en goed. 

1) Verg. boven blz. 20 Stern, Die Jugendkunde blz. 25. Trouwens, B e b e 1 
zeide in zijn werk over Die Frau und der Sozialismus Stuttgart 1892, blz. 290, 
dat een mensch, alwat hij is, aan de maatschappij heeft te danken : was alsó 
immerhin Einer ist, das hat die Gesellschaft aus ihm gemacht. 
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De voorlaatste zinsnede bewijst gelukkig, dat men bij de schil
dering van het moderne opvoedingsideaal toch niet geheel blind 
is voor de gevaren, waaraan men bij de toepassing van het be
ginsel der selectie zich blootstelt. Maar ze zijn veel talrijker, dan 
ze hier in enkele woorden worden aangeduid, zoo talrijk zelfs, dat 
ze in dit verband niet alle opgesomd en omschreven kunnen worden. 
Slechts op een paar vestigen we even de aandacht. De grondfout 
van heel deze theorie ligt in de gedachte, dat gaven en talenten, 
evenals eigendom en kroost, eigenlijk aan de gemeenschap be-
hooren, en deze dus, zoodra zij dit wenscht, er vrij over beschikken 
mag. Geheel verwerpelijk is deze voorstelling niet, want de gaven 
worden aan den enkele niet gegeven, om er zichzelf mede te ver
heerlijken, maar om er anderen mede te dienen en ze ten nutte 
van anderen aan te leggen. Doch dit is heel iets anders, dan 
het sociaal-democratische denkbeeld, hetwelk de vrijheid der per
soonlijkheid aanrandt en het recht van de ouders miskent. Indien 
de individu, het gezin, of welke andere corporatie ook, de zede
lijke verplichtingen met de hun geschonken gaven niet nakomen, 
dan maken zij zich zeer zeker schuldig ; maar de staat (maatschap
pij, gemeenschap) kan daaraan geen recht ontleenen, om hen tot 
het vervullen hunner plichten te dwingen met geweld. Het gebied 
der zedelijkheid en dat des rechts liggen vlak naast elkaar en 
grijpen ook telkens op elkander in ; maar het zijn toch twee ter
reinen, die onderscheiden behooren te blijven, omdat vermenging 
aan beider natuur tekort doet. Dwang in het zedelijke werkt het 
onzedelijke in de hand; en het recht, dat ook het zedelijke, per
soonlijke, vrije regelen wil, kweekt verzet en opstand. 

Bureaux van school- en beroepskeuze kunnen daarom in den 
tegenwoordigen tijd goede diensten bewijzen, indien zij in voorko
mende gevallen tot het geven van voorlichting en raad, misschien 
eene enkele maal tot het verstrekken van hulp, zich bepalen. Maar 
zij gaan hun boekje te buiten, indien zij, als orgaan der gemeen
schap zich beschouwende, in haar naam het beginsel der selectie 
gaan toepassen en misschien zelfs meenen, dat zij geroepen zijn, 
om langs dezen weg, een hooger menschengeslacht te kweeken en, 
in de lijn van Darwin en Nietzsche, aan den Uebermensch 
het aanzijn te geven. Want daarbij speelt terstond de meening 
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parten, dat men, den invloed en de beslissing der ouders uit
schakelend en deze in de handen van een bureau verleggende, ze 
aan de gemeenschap toevertrouwt. Deze meening is natuurlijk door 
en door valsch; zulk een bureau, schoon uit degelijke en ernstige 
mannen gevormd, handelt en kan niet anders handelen, dan in 
eigen naam en naar de gegevens, die hun ter beschikking staan. 
En wie waarborgt, dat hun beslissing beter zal zijn dan die van 
ouders en verwanten, die den betrokken persoon altijd nog van 
eene andere zijde hebben leeren kennen, dan bijv. onderwijzers uit 
den schoolarbeid ? 

Men moet zich inderdaad verbazen over het vertrouwen, waar
mede velen de beroepskeuze aan daarvoor opgerichte bureaux 
willen opdragen. Het hangt samen met de boven reeds besproken 
wereldbeschouwing, dat de leiding in de tegenwoordige maat
schappij uit de blinde, redelooze natuur is overgegaan in de handen 
van den verstandigen, wijzen mensch; en dat het gansche leven in 
zijn diepte en omvang gerationaliseerd en gesocialiseerd behoort 
te worden. Van socialiseering is echter hierbij, goed beschouwd, 
in het geheel geen sprake, omdat, gelijk zoo even werd opgemerkt, 
heel de verandering daarin bestaat, dat de invloed en beslissing 
aan de ouders en aan den betrokken persoon zelf ontnomen en 
aan een college van ambtenaren toevertrouwd wordt. En ratio
naliseering heeft in sommige gevallen hare voor-, maar ook zeer 
zeker hare nadeelen, vooral als het de beroepskeuze betreft. 

Immers, personen, die daarin van voorlichting en advies dienen, 
zullen allicht geneigd zijn, om op de intellectueele begaafdheden 
den meesten nadruk te laten vallen, wijl deze vanzelf 't eerst de aan
dacht trekken en het duidelijkst waar te nemen zijn. Daarbij zullen 
de zedelijke eigenschappen, die op zichzelf en voor tal van be
roepen veel grooter waarde hebben, onwillekeurig terugtreden en 
slechts den tweeden of derden rang innemen. Men kan ze immers 
niet gemakkelijk controleeren, en is buiten staat, om over het 
innerlijk leven, over de gezindheid en het hart te oordeelen. Zoo 
komt men tot eene intellectualiseering van het maatschappelijk 
leven, die in den tegenwoordigen tijd eerder tegengegaan, dan 
bevorderd moest worden, en loopt men gevaar de hoogere scholen, 
meer dan wenschelijk is, te bevolken, en aan een ongelukkig ge-
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Ieerd proletariaat het aanzijn te schenken ; waarbij nog komt, dat 
men in verreweg de meeste gevallen aan kinderen geen dienst be
wijst, door ze los te maken uit het sociale milieu, waarin zij ge
boren en getogen zijn. 

Voorts staat men ieder oogenblik aan vergissing bloot, omdat 
aan het einde van de lagere school in den regel nog volstrekt 
niet te zeggen valt, wat er in een kind inzit. Sommige kinderen 
zijn vroeg rijp en blijven dan vrijwel op de bereikte hoogte staan, 
andere zijn achterlijk en komen eerst later tot ontwikkeling. Leer
lingen, die groote verwachtingen opwekten, vallen later in het 
leven tegen, en anderen vallen boven alle gedachte mee en brengen 
het in de maatschappij veel verder, dan men heeft durven hopen.1) 
Bovendien, de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind zijn vele 
en velerlei; het is gelukkig volstrekt niet waar, dat elk mensch 
slechts aanleg heeft voor één beroep, en dat hij zijn carrière mis
loopt, als hij voor dit beroep niet opgeleid wordt. Zelfs kan 
iemand, die eene betrekking bekleedt, welke hem eerst niet sym
pathiek was, daarin toch later, door aanpassing en oefening, door 
toewijding en trouw een vruchtbaren en ook bevredigenden arbeid 
vinden. Ook hier geldt het spreekwoord, dat, waar een wil is, 
ook een weg is. Wat ten slotte het verlies aan genieën betreft, 
daarover behoeft men zich niet al te ongerust te maken ; genieën 
zijn zeldzaam,2) onderscheiden zich in hunne jeugd menigmaal door 
niets bijzonders, maar later banen zij zichzelf den weg en toonen, 
wie ze zijn. 

Ten slotte vragen we nog een oogenblik aandacht voor de 
veranderingen, welke de democratiseering der school, niet in aller
lei bijzonderheden, maar in hoofdzaak, voor de leerstof en het 
doel der opvoeding meebrengt. Als de maatschappij, zegt B e b e 1, 
in het bezit van alle productiemiddelen zal zijn, dan zal zij als 
grondwet afkondigen den arbeidsplicht van allen zonder onder
scheid des geslachts. Ieder zal dan naar de mate zijner lichame-

J) Verg. boven blz. 49. 
') Volgens Goddard waren er op 2000 schoolkinderen 75% normaal 

begaafd, 21 % beneden-normaal, en slechts 3 % meer dan gewoon begaafd, bij 
M e u m a n n, Experim. Padag. IIJ 298. 
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lijke en geestelijke krachten moeten medewerken tot het voort
brengen van die producten, welke tot bevrediging der behoeften 
noodzakelijk zijn. De maatschappij zal dan met recht eischen, in 
overeenstemming met het Bijbelwoord: wie niet werkt zal ook 
niet eten, dat elk burger een bepaalde werkzaamheid in industrie, 
bedrijf of landbouw uitoefene, om in hare behoeften te voor
zien. Wijl de statistiek in die nieuwe maatschappij in staat zal 
zijn, om nauwkeurig te berekenen, welke producten en in welke 
hoeveelheid zij noodig zijn, zal zij ook de gemiddelde maat kun
nen vaststellen van den dagelijkschen, sociaal noodzakelijken ar
beidstijd, die om vele redenen aanzienlijk kleiner zal zijn dan in 
de tegenwoordige toestanden. En dan zal ieder zonder onder
scheid, ook de geleerde en de kunstenaar, een gedeelte van den 
dag lichamelijken arbeid moeten verrichten en zich daarna, naar 
welgevallen, kunnen wijden aan wetenschap, kunst of gezelligen 
omgang.1) 

Ofschoon het reeds vele jaren geleden is, dat B e b e 1 deze 
woorden schreef, blijft zijn ideaal toch tot op den huidigen dag 
velen bekoren. De ontwikkeling der moderne techniek draagt 
daartoe het hare bij. De eentonige, vreugdelooze, geestdoodende 
arbeid in de fabrieken wekt het verlangen op naar korter arbeids
tijd en meer uren voor ontspanning en rust; de verheerlijking van 
den arbeid, waaraan B e b e 1 uiting gaf in de woorden : ohne 
Arbeit kein Genuss, keine Arbeit ohne Genuss, heeft in breeden 
kring plaats gemaakt voor den eisch van het recht op luiheid. *) En 
aan den anderen kant wordt liefde tot dit ideaal gekweekt, omdat 
het de gelijkheid onder de burgers der maatschappij bevorderen, 
en hoofd- en handenarbeid nader tot elkander zal brengen. 

Het spreekt vanzelf, dat deze opvatting van de burgertaak in 
de toekomstige maatschappij invloed moest hebben op onderwijs 
en opvoeding, en met name in de leerstof eene veel breedere 
plaats moest inruimen aan den arbeid. Arbeid toch, zoo onder
richt men ons van sociaal-democratische zijde, doet ons eerst het 
wezen der dingen kennen, en moet daarom de grondslag van het 

' )  B e b e l ,  D i e  F r a u ,  b l z .  1 6 7 v .  
* )  P a u l  L a f a r g u e ,  H e t  r e c h t  o p  l u i h e i d .  V e r t a a l d  d o o r  J .  d e  W a c h t e r ,  

Amsterdam, Emmering 1916. 
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onderwijs en de opvoeding zijn. Op de scholen is vóór alle 
dingen arbeidsonderwijs noodzakelijk, dat kennis van het arbeids
proces verschaft en werktuigen leert hanteeren. Alle kinderen 
behooren dus geestelijk, maar ook lichamelijk en technisch ge
vormd te worden ; ze moeten allen leeren arbeiden.l) En wat 
zoo krachtens sociaal-democratische beginselen geëischt wordt, 
vindt steun in den ontwikkelingsgang der moderne cultuur en 
wordt bevorderd door de practijk van het leven. Want daarin 
bleek het meer en meer aan te komen op mannen en vrouwen, 
wien de armen en handen niet verkeerd aan het lijf staan, maar 
die zich weten te redden en zich een eigen weg kunnen banen. 

In vroeger tijd was dat anders. In de Middeleeuwen en nog 
langen tijd daarna richtte men bij onderwijs en opvoeding zich in 
de eerste plaats tot het oor; de meester sprak, en de leerling 
had te luisteren, het gehoorde in zijn geheugen te prenten, en 
het dan later op zijne beurt aan anderen mede te deelen. Alle 
werkzaamheid ging van den meester uit, die sprak met gezag ; 
de leerling was passief en had slechts aan te nemen, wat door het 
woord tot hem gebracht werd. Deze methode maakte in den 
nieuwen tijd, die met het realisme aanbrak, voor deze andere 
plaats, dat men bij het onderwijs zich voornamelijk richtte tot 
het oog. Reeds C o m e n i u s verlangde tegenover het verbalisme 
van zijn tijd, dat het onderwijs niet zou aanvangen met opsomming 
der dingen in woorden, maar met zakelijke aanschouwing; en 
Pestalozzi verhief deze aanschouwing tot grondslag en prin
cipe van alle onderwijs, en trachtte daarom ook het vermogen 
der aanschouwing bij het kind kunstmatig en methodisch te 
oefenen.2) Maar ook deze methode is wederom voorbijgegaan, 
of althans zoo gewijzigd, dat men bij het onderwijs minstens even 
sterk den nadruk legt op de ontwikkeling van de hand, van de 
rechter-, en ook van de linkerhand. 

Deze verandering staat met de ontwikkeling der hedendaagsche 
maatschappij in verband. Daarin neemt de techniek eene buiten-

1 )  C e t o n ,  S o c i a a l - d e m o c r a t i e  e n  o n d e r w i j s ,  b l z .  9  v . v .  
2) Zie mijne: Paedag. Beginselen, Kampen J. H. Kok 1904 blz. 116. Verg. 

ook Niebergall, Staatsbürgerliche Erziehung, in Recht, Verwaltung und 
P o l i t i k  i m  n e u e n  D e u t s c h l a n d ,  h e r a u s g e g .  v a n  A l f r e d  B o z i  u n d  H u g o  
Heinemann. Stuttgart Enka 1916 blz. 289—304. 
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gewone, en steeds belangrijker en breeder plaats in, en die techniek 
is één machtig bewijs van de waarde der wetenschap voor het 
leven. Daardoor is de gedachte opgekomen, dat de wetenschap 
in het algemeen, indien ze althans haar naam met eere wil dragen, 
haar doel in het leven vindt en vooral te waardeeren is als een 
wapen in den strijd om het bestaan.1) Op dit oogenblik staat 
vanwege den oorlog deze techniek wel in dienst van verderf en 
ondergang, maar ook daarin betoont zij haar macht, en levert zij 
negatief het bewijs, in welk eene rijke mate zij aan het leven be
vorderlijk kan zijn, indien zij goed wordt gebruikt. En daarom 
is het noodzakelijk, dat het onderwijs met dit karakter van den 
nieuweren tijd rekening houdt, en de oefening van de hand zich 
ten doel stelt. Amerika heeft dit begrepen, en een groot aantal, 
kostbaar ingerichte manual training schools in het leven geroepen, 
waar de leerlingen zelf leeren denken en zelf leeren arbeiden.2) 
I n  n a v o l g i n g  v a n  d i t  v o o r b e e l d  b o n d  K e r s c h e n s t e i n e r  i n  
München den strijd tegen de leerschool aan en voerde de werk-
school in.") 

Deze tegenstelling is echter al aanstonds minder juist te noemen. 
Want wat Kerschensteiner met eenige minachting de leer
school noemt, sluit op zichzelf volstrekt niet den arbeid, de zelf
werkzaamheid en de activiteit van den leerling uit. 't Is waar, 
dat de leerschool in vroeger tijd, in verband met heel het karakter 
der toenmalige cultuur, den leerling als een discipel beschouwde, 
die min of meer passief de leerstof in zich had op te nemen. 
Maar ook de leerschool is meegegaan met haar tijd, heeft met de 
betere inzichten der nieuwere paedagogiek winst gedaan, en breidt 
hare hervormingen voortdurend tot alle vakken uit. En zij kan dit 
doen, omdat zij naar haar eigen aard de zelfwerkzaamheid en den 

*) Verg. boven blz. 16 v. 
Ver9- Dr. Franz Kuypers, Volksschule und Lehrerbildung in den 

Veremigten Staaten, Leipzig Teubner 1907 blz. 45 v. 
T 'u ^ m A k,6." 6 ' n,,e r' '~>er Begriff der staatsbürg. Erziehung *. Leipzig 
Jeubner 1914 ld., Grundfragen der Schulorganisation3. Leipzig Teubner 1912. 
Peters, Einfuhrung in die Padagogik. Leipzig Teubner 1901, blz. 55 v Mijne 
Opvoeding der rijpere jeugd, blz. 201 v. S. S. in De School met den Bijbel 25 Jan" 

en verv' 1', Bruin wol d R i e d e r, De lagere school op nieuw-opvoed-
kundigen grondslag III. De schoolhervorming in Duitschland. (De werkschool 

sIoMittCTahiur'venneidt? Ch°0"' AmSterdam Van L°°y 1912' die °°k aaa het 
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arbeid der leerlingen volstrekt niet uitsluit, mits men bij arbeid 
maar niet uitsluitend aan handenarbeid denkt. 

Handenarbeid is echter slechts één der vele vormen van arbeid ; 
er is ook een arbeid van den geest, van verstand, gemoed en wil, 
van geheugen, verbeelding en oordeel. En deze arbeid is bij het 
gewone, ook het lager, onderwijs in geenen deele uitgesloten. Bij 
lezen, schrijven, rekenen, en evenzoo bij het onderwijs in taal, 
geschiedenis, aardrijkskunde zijn de kinderen volstrekt niet louter 
passief, behoeven en behooren zij dit althans niet te zijn ; al is 
het ook, dat zij bij de verschillende vakken niet in dezelfde mate 
en op dezelfde wijze actief kunnen zijn. Omgekeerd kunnen de 
leerlingen op eene zoogenaamde werk- of arbeidsschool niet louter 
actief zijn; ook zij zijn leerlingen, moeten onderwijs ontvangen 
en hebben leiding van noode. Dit geldt natuurlijk in de eerste 
plaats van de gewone vakken van het onderwijs, die men, om 
ze te kennen, eenvoudig leeren moet; maar het geldt ook van 
den eigenlijken handenarbeid, waarbij, als hij niet in onnut ge
knutsel ontaarden zal, voorlichting en voorbeeld, raad en leiding 
onmisbaar zijn. 

Bij deze quaestie van leer- of werkschool gaat het dan ook niet 
zoozeer om de in deze namen uitgedrukte, maar om eene andere 
tegenstelling. Het geldt den strijd tusschen het oude en het nieuwe 
opvoedings-ideaal. Volgens het eerste was men in vorige tijden 
van meening en kon men ook te goeder trouw van meening zijn, 
dat een kind, dat alleen de lagere school bezocht en dan het leven 
inging, genoegzaam voorbereid was, als het wat lezen, schrijven 
en rekenen kon ; want alwat voor de uitoefening van een of ander 
beroep te weten noodig was, leerde het in de werkplaats. En de 
leerlingen, die na de lagere eene hoogere school bezochten, ont
vingen een onderwijs geheel in humanistischen geest. Maar de 
tijden zijn veranderd ; dit onderwijs is thans niet voldoende meer, 
voor geen enkel beroep schier en voor geene enkele betrekking ; 
het leven stelt thans andere en hoogere eischen. 

Men kan n.1. met Rein in de tegenwoordige maatschappij in 
hoofdzaak drie groepen van standen onderscheiden, de untere, 
mittlere en de höhere Berufsschicht. De eerste omvat de arbei
ders, kleine boeren enz. en heeft tegenwoordig niet alleen algemeen 
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ontwikkelend onderwijs op de lagere school, doch daarna ook, in 
steeds grootere mate, lager vakonderwijs van noode ; de tweede 
groep sluit den kleinen burgerstand, de winkeliers, de kleinhande
laars, de grootere boeren enz. in, en heeft aan voortgezet alge
meen ontwikkelend onderwijs en daarna aan middelbaar vakonder
wijs behoefte ; en de derde groep, bestaande uit groote kooplieden, 
grootgrondbezitters, hoogere ambtenaren, officieren, geleerden enz. 
moet na de lagere school onderwijs ontvangen op een hoogere 
burgerschool of gymnasium, en daarna aan eene hoogeschool (voor 
landbouw, handel, militaire akademie, technische hoogeschool enz.) 
of universiteit.1) 

Bij de eerste groep, waartoe we ons hier bepalen, komt nu de 
vraag aan de orde, hoe verband te leggen tusschen het lager al
gemeen ontwikkelend en het daarna volgend lager vakonderwijs, 
en verder tusschen deze beide scholen en de eischen van het 
leven ? Het is het bewuste of onbewuste zoeken naar dit ver
band, dat tot de invoering van het vak handenarbeid op de lagere 
school en tot de inrichting der zoogenaamde werkschool heeft ge
leid. Aan deskundigen zij overgelaten te beoordeelen, in hoever 
beide nieuwigheden in ons onderwijs aan het doel hebben beant
woord ; ook de schoolorganisatie van Kerschensteiner blijve 
hier buiten bespreking. Want ofschoon daarop gegronde aanmer-
kingen gemaakt en misschien nog meerdere te maken zijn,2) de 
vraag naar het bovengenoemd verband tusschen school en leven 
blijft er even belangrijk om ; door critiek op eene bepaalde manier, 
waarop dat verband is gelegd, is zij niet uit de wereld te helpen ; 
ze wordt door de eischen der practijk voortdurend op ons program 
geplaatst. 

En dan is daarbij voetstoots te erkennen, dat onderwijs en op
voeding in den tegenwoordigen tijd veel meer dan vroeger het 
kind voor het beroepsleven behooren op te leiden. Daaruit be-

J Zuk"°" "• he' 

, 'L7erg- Tijn^ °py°?ding der rijpere jeugd, blz. 204. Ook over de wensche-
lijkheid, om handenarbeid als een verplicht vak in alle lagere scholen in te 
voeren, zijn hier te lande de gevoelens nog zeer verdeeld, verg. een artikel over-
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hoeft, en mag ook niet volgen, dat het onderwijs uitsluitend aan 
de practijk wordt dienstbaar gemaakt en de waarheid onderworpen 
wordt aan den maatstaf van het nut. Want, gelijk vroeger reeds 
werd opgemerkt, de leerstof heeft eene eigene, zelfstandige, ob
jectieve waarde, onafhankelijk van het gebruik, dat de leerling van 
haar maakt. Evenzeer is de gevolgtrekking af te wijzen, dat bij 
de hoogere scholen alle klassieke studie verdwijnen moet, wijl ze 
al hare waarde voor dezen tijd verloren heeft, en dat voortaan 
alle hoogere vorming rusten moet op den grondslag eener, niet 
alleen moderne, maar zelfs ook uitsluitend nationale, b.v. Duitsche 
of Engelsche cultuur. Want ook die hoogere vorming behoeft 
niet eenvormig, en voor allen gelijk te zijn. Gelijk nu hoogere 
burgerscholen naast gymnasia bestaan, zoo ware het gewenscht, 
om in deze inrichtingen, evenals in de Amerikaansche high schools, 
meer vrijheid van beweging toe te laten en ze niet alle te onder
werpen aan dezelfde normaal-programma's, die op hun beurt be-
heerscht worden door de eischen van de eind-examens. 

Behoudens deze en dergelijke averechtsche conclusiën, ligt er eene 
groote waarheid in den eisch, dat de school, en in de eerste plaats 
de lagere school, meer aansluiting moet zoeken bij het voor velen 
later volgend vakonderwijs en daarmede bij het leven. Neen, 
nog eens, de leerstof heeft haar eigen recht en waarde; maar toch 
is de vraag niet ongerechtvaardigd, wat men er straks in 't leven 
aan heeft en wat men er mede kan doen. Zoo is, om een duidelijk 
en sterksprekend voorbeeld te noemen, het onderwijsindeBijbelsche 
geschiedenis en in de Christelijke geloofswaarheid, ja wel aan te 
passen aan het bevattingsvermogen van den leerling, maar toch 
niet afhankelijk van het gebruik, dat hij er ten goede of ten kwade 
van maakt; zij hebben beide haar objectief bestand in de Godde
lijke openbaring. Maar daarom mag de onderwijzer toch wel 
steeds in gedachte houden, dat het onderwijs in deze belangrijke 
vakken vrucht dragen kan en vrucht dragen moet in het leven. 
De Catechismus van Heidelberg gaat daarin voor, als hij telkens 
weer vraagt; wat nut of wat baat het u, dat gij dit alles gelooft ? 
Zoo is het nu met alle vakken bij het lager onderwijs gesteld. 
Ze hebben hun eigen recht van bestaan, maar laten ruimte voor 
de vraag, wat men aan elk van deze vakken straks in het leven 
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heeft, wat men er mede doen en uitrichten kan. Zoo komt het 
dus niet alleen op de leerstof, op de inprenting in het geheugen 
en op de theoretische kennis, maar ook terdege op het practisch 
gebruik van deze kennis aan. Wat men enkel en alleen in het 
geheugen bezit, is niet in vollen zin ons geestelijk eigendom. 
Geestelijk eigendom is dat, wat men zich met zijne gansche per
soonlijkheid heeft toegeëigend, wat men in zijn vleesch en bloed 
heeft opgenomen, waar men van leeft dag bij dag. Niet de hoor
ders, maar de daders des woords worden zalig gesproken. 

Zoodra men nu met deze practische quaestie in vollen ernst 
rekening houdt, zal daarvan op heel het onderwijs een machtige 
invloed uitgaan. De leerstof zal en kan er in haar objectief be
stand niet door aangetast worden, maar ze zal zeker, bij de be
doelde toeëigening door den leerling, allerlei wijziging ondergaan. 
Hier zal ze beperkt, daar uitgebreid, elders op eene andere wijze 
voorgedragen worden ; en altijd zal zij zich hebben aan te passen 
aan de vatbaarheden en behoeften van den leerling en zich te 
bewegen hebben in de richting van de eischen, die straks in het 
leven gesteld zullen worden. De nadruk wordt dus verdeeld ; het 
accent valt niet uitsluitend op wat, maar ook op hoe de leerling 
leert. Opdat het geleerde niet een dood kapitaal blijve, heeft de 
school ook te ontwikkelen de kracht, die de leerling naar verstand, 
gemoed en wil bezit en bij de toeëigening der leerstof in actie 
moet brengen. Zoo komt de activiteit, de zelfwerkzaamheid van 
den leerling tot haar recht. Zoo krijgt de leerschool niet eene 
werkschool naast zich, maar wordt zij zelve in haar geheel eene 
werkschool. En in dat geheel komt er eene plaats toe aan de 
oefening van oor en oog en hand ; aan de vorming van verstand 
en hart, gemoed en wil; aan de ontwikkeling der ziel, en ook van 
het lichaam. 

Hiermede is niet eene dusgenaamde harmonische vorming van 
alle vermogens en krachten naar alle zijden bij alle menschen be
doeld. AVant deze is onmogelijk; elke opvoeding, die met de 
werkelijkheid rekent, dat is met den eigen aard en de bestem
ming der leerlingen, is eenzijdig en stuurt in eene bepaalde richting. 
De differentiatie in het leven worde geëerbiedigd in de school; 
niet alwat goed is, is voor alle menschen te allen tijde geschikt. 
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Daarom is de eisch van Bebel ongerijmd, dat ieder geleerde 
en kunstenaar gedurende een gedeelte van den dag physischen 
arbeid verrichten moet,1) tenzij onder dezen arbeid misschien eene 
wandeling of eenige andere ontspanning wordt verstaan. Het 
omgekeerde, dat een arbeider een geleerde of kunstenaar zou 
moeten wezen, stelt de dwaasheid van den eisch voldoende in 
h e t  l i c h t .  E n  h e t  b e r o e p  o p  g r o o t e  m a n n e n  a l s  d a  V i n e i ,  
C e 11 i n i en Lincoln, die in zoovele opzichten uitmuntten, legt 
voor de doorsnee-menschen geen gewicht in de schaal. Onder 
dezen staat de mensch van twaalf ambachten en dertien ongelukken 
niet bijzonder gunstig bekend. 

Zelfs de eenheidsschool, goed opgevat, sluit differentiatie naar de 
bevatting der leerlingen en evenzoo naar de onderscheidene plaatse
lijke toestanden niet uit.2) In ieder land neemt immers de school, 
lagere zoowel als hoogere, een eigen karakter aan, in Duitschland 
en Frankrijk evengoed als in Engeland en Amerika. Zelfs trachtte 
Emile Boutroux onlangs aan te toonen, dat de Idee des 
Ganzen eene groote Duitsche gedachte was, die in metaphysica, 
poëzie, muziek aan meesterwerken het aanzijn heeft gegeven, maar 
tevens de Duitschers verleid had, om aan de opvoeding tot eind
doel te stellen de verovering en de beheersching der wereld. En 
zoo verschillen ook binnen het eigen land de gedachten ten zeerste, 
w e l k  v a k  i n  d e  s c h o o l  o p  d e n  v o o r g r o n d  m o e t  s t a a n  ; K e r s c h e n -
s t e i n e r bijv. legt nadruk op de nationale, K a b i s c h op de his
torische, Foersterop de zedelijke opvoeding. Er is verscheiden
heid van gaven, laat deze dan ook in het onderwijs en de opvoeding 
tot haar recht komen ! 

Als echter op deze wijze de school bij het leven aansluiting 
zoekt en de kinderen, in elk geval reeds terstond na het lager 
onderwijs, in verschillende richtingen leidt, dan dreigt de eenheid 
van het opvoedingsideaal geheel te loor te gaan en loopt de ge
meenschap der menschen en der volken zeer ernstig gevaar. Men 
moet dit gevaar, dat inderdaad bestaat, niet onderschatten. Wij 
zijn in dit opzicht, vergeleken met de Middeleeuwen, sterk achter-

* )  B e b e l ,  D i e  F r a u ,  b l z .  2 8 4 .  
') Z i e g 1 e r, Allgem. Padag. blz. 123 v. 
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uit gegaan, want toen bestond er eene Christenheid, die onder het 
kerkelijk hoofd, den Paus, en onder het wereldlijk hoofd, den 
Keizer, tot eene eenheid verbonden was. Door de Hervorming 
werd deze eenheid onherroepelijk verbroken, maar er bleef toch 
een gemeenschappelijke basis voor de Christenvolken in de H. 
Schrift en in de klassieke cultuur. Doch ook deze beide machten 
van samenbinding verliezen hoe langer hoe meer haar invloed ; 
en de moderne cultuur van wetenschap, kunst, nijverheid, handel 
enz. wist voor dit verlies zoo weinig schadeloos te stellen, dat de 
Christenvolken nooit scherper tegenover elkander hebben gestaan, 
dan in dezen rampzaligen krijg, die eene onuitwischbare schande 
voor den Christennaam en eene onberekenbare schade voor de 
uitbreiding van het Christendom is. Dit alles maakt het begrijpe
lijk, dat men naar eene andere eenheid van het opvoedingsideaal 
zoekt, en dit dan vindt öf met de sociaal-democratie in de In
ternationale öf met Kerschensteiner e. a. in het Staats
burgerschap. 

Maar geen van beide is bij machte, dat ééne opvoedingsideaal 
ons voor oogen te stellen, dat alles omvat en allen overspant, en 
dus in waarheid universeel en katholiek is. Want de Internationale 
vereenigde tot dusver alleen de proletariërs en sluit alle anderen 
van de eenheid uit, althans zoolang zij kapitalisten zijn en niet door 
de laatste revolutie van alle bezittingen zijn beroofd. Deze revolutie, 
de laatste sociale strijd, werd door B e b e 1 nog vóór het einde 
der negentiende eeuw verwacht.1) Maar hij werd daarin teleur
gesteld, en moest het nog beleven, dat in de kringen zijner geest
verwanten de idee eener spoedige en plotselinge revolutie voor 
die eener langzame, onberekenbare evolutie plaats maakte. En 
door den oorlog werd de Internationale zoo uiteengeslagen, dat 
het te bezien staat, of zij zich ooit van haar val herstellen en tot 
haar vroegere kracht terugkeeren zal. Het nationalisme is immers 
zoo versterkt en de haat tusschen de volken zoo geweldig 
geworden, dat er gedurende eene reeks van jaren aan geen 
hartelijke gemeenschap en samenwerking te denken valt. En deze 
verwijdering wordt, misschien onwetens en onwillens, in de hand 

*) B e b e I, Die Frau, blz. 352. 
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gewerkt door het eenheidsideaal, dat Kerschensteiner en de 
zijnen aan de andere zijde in het staatsburgerschap ons voor oogen 
houden. Want dit ideaal is in beginsel niet anders dan een herstel 
van de oude, Grieksche staatsidee en eene verloochening van die 
hooge en heilige, waarlijk katholieke gedachte, welke het Christen
dom ons in het koninkrijk der hemelen aan de hand heeft gedaan. 
Allen, die deze gedachte gegrepen hebben, kunnen de staatsge-
meenschap, al nadert zij het ideaal van een rechts- en cultuurstaat, 
niet meer erkennen als de hoogste, algemeene idee, welke alle 
burgers, trots hun verschillen in godsdienst, moraal, politiek enz. 
onderling verbinden moet en voor allen absolute waarde zou hebben. 

Zoo blijft er dus aan het einde een principieel verschil over het 
doel der opvoeding bestaan. Empirisch en experimenteel, kan dit 
doel niet worden vastgesteld, gelijk ook voorstanders der nieuwe 
opvoeding erkennen, want het hangt met onze geloofsovertuigingen 
over oorsprong, wezen en bestemming des menschen saam en valt 
ver buiten het terrein der exacte wetenschap. Wij hebben dit ver
schil te aanvaarden en moeten den waan afleggen, alsof wij het 
ooit door dwang onderdrukken of door redeneering uitwisschen 
kunnen. Het spreekt vanzelf, dat daardoor niet alle eenheid en 
samenwerking in de opvoeding verbroken wordt. Want er zijn 
werkzaamheden, die voor eiken onderwijzer en opvoeder gelden, 
welk ideaal hij zich ook voor oogen stelt. Alle onderwijs sluit in, 
dat zekere kundigheden worden bijgebracht, zekere vaardigheden 
worden eigengemaakt, zekere belangen behartiging vinden. Kennis, 
vaardigheid en belangstelling zijn voor allen noodig, op eiken trap 
van ontwikkeling, in alle scholen, voor alle beroepen.1) En als 
psychologie, paedologie en paedagogiek ons inlichting verschaffen 
over de vruchtbaarste wijze, waarop kennis en vaardigheid ver
worven, opmerkzaamheid en belangstelling gewekt kunnen worden, 
dan kan elk paedagoog, welke richting hij ook toegedaan zij, daar 
dankbaar gebruik van maken. De betere aanpassing van de leer
stof aan de vatbaarheden van den leerling is van harte toe te 
juichen. 

Maar daardoor worden de principieele verschillen niet wegge-

* )  M ü n s t e r b e r g ,  G r u n d z ü g e  d e r  P s y c h o t e c h n i k ,  b l z .  5 3 1  v .  
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nomen, welke over het doel, en dies ook over het uitgangspunt en 
de methode der opvoeding bestaan. Humanistische en sociaal-demo
cratische, algemeen-godsdienstige en moreele, Roomsche en Pro-
testantsche richtingen gaan hier ver uiteen, en hebben elkanders 
bestaan te eerbiedigen. In ons vaderland doen wij in dit opzicht 
eene belangrijke schrede voorwaarts, indien de herziening van art. 
192 der grondwet tot stand komt, de wet op het lager onderwijs 
dienovereenkomstig gewijzigd wordt, en de daarin neergelegde be
ginselen van weerszijde eene eerlijke toepassing vinden in de 
practijk. Links en rechts blijft er echter nog veel misverstand en 
wantrouwen bestaan. Van gene zijde blijft men beducht voor den 
machtigen invloed van godsdienst en kerk; en wie het verleden 
raadpleegt en weet, hoe beide dikwerf van hunne macht hebben 
misbruik gemaakt, kan deze vrees verstaan. Omgekeerd maakt 
men zich ter rechterzijde bezorgd, omdat de vrijheid van het bij
zonder Christelijk onderwijs tientallen van jaren is bestreden ge
worden en ook thans nog sterken tegenstand ontmoet; onder 
degenen, die op de laatste vergadering der Liberale Unie voor de 
vernieuwing van het hoofdbestuur de hoogste stemmencijfers ver
kregen, behooren de sterkste opposanten tegen het oorspronkelijke 
onderwijsartikel van de Regeering. Dat geeft, zoo voegt de 
hoefijzer-correspondent van het Handelsblad aan deze mededeeling 
toe, dat geeft moed voor de gedragslijn, die de Liberale Unie zal 
volgen, als het eens op de uitwerking van dat artikel zal aankomen. 

Het valt velen moeilijk, vooral als zij de macht in handen heb
ben, en er behoort ook zelfverloochening, geloof en moed toe, 
om aan anderen diezelfde vrijheid van beweging te schenken, 
welke men voor zichzelven begeert. En toch is er tusschen par
tijen in het land, evenals tusschen volken en staten geen vrede 
mogelijk dan onder volledige erkenning van elkanders recht van be
staan. Misschien dat er op schoolgebied eenige toenadering tusschen 
thans tegenover elkander staande partijen komt, als men zich 
rekenschap geeft van de nieuwe denkbeelden, die over de opvoe
ding der toekomst worden geuit. Want die denkbeelden worden 
nu nog verspreid bij verschillende schrijvers aangetroffen ; maar 
zij hangen toch onderling saam, ze zoeken elkaar, en vormen één 
geheel. Samen belichamen zij een stelsel van dwang, dat alle vrij-
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heid doodt. Indien de voorstanders der nieuwe opvoeding hun 
wensch verkregen of althans durfden en konden handelen — wat 
gelukkig veelszins nog niet het geval is — naar de strekking 
hunner denkbeelden, dan kwam er dwang in huwelijk en voort
planting, in onderwijs en opvoeding, in school- en beroepskeuze. 
Een dwang, die gebaseerd wordt op de meening, dat de weten
schap eerlang in staat zal zijn, om het gansche leven te rationalisee-
ren en alle maatschappelijke verhoudingen naar hare uitspraken te 
regelen. Tegen zulk een stelsel van dwang moet nu ieder in ver
zet komen, die de vrijheid mint en nog aan het bestaan van andere 
dingen gelooft, dan welke met de handen getast of op de vingers 
geteld kunnen worden. De wetenschap heeft hare waarde en 
bewees dat, meer dan ooit, in deze eeuw. Maar zij kan nog altijd 
met vrucht bij Kant ter schole gaan, om ootmoed en bescheiden
heid te leeren. Daar zijn dingen in hemel en op aarde, die ook 
voor haar te hoog en te wonderbaar zijn. Daartoe behooren de 
heiligheid van den echt, de zelfstandigheid van het huisgezin, de 
goddelijke roeping, welke op de ouders tegenover hunne kinderen 
rust, en inzonderheid ook het mysterie der persoonlijkheid. 

M ü n s t e r b e r g  m a a k t  e r g e n s  o n d e r s c h e i d  t u s s c h e n  h e t  m a k e n  
van een mensch tot voorwerp van ons physiologisch of psycholo
gisch onderzoek, en het met hem omgaan als mensch. In het 
eerste geval is hij voor ons een object, in zekeren zin eene zaak 
of een ding, in het tweede geval treedt hij ons in zijn geheel, met 
eene eigene individualiteit, als een persoon, als eene ikheid tege
moet, en kunnen wij hem alleen leeren kennen door sympathie en 
liefde. Het eigenlijke, en wezenlijke in den mensch is inderdaad 
met de empirische, experimenteele methode onbereikbaar en voor 
exacte wetenschap ontoegankelijk ; het is „onzegbaar , omdat het 
niet geanalyseerd, maar alleen in zijn geheel, synthetisch, gegrepen 
en gekend kan worden. Daarom houdt naast de nauwkeurigste 
psychographie de biographie hare waarde, naast het verstand de 
intuitie, naast de kennis de liefde. En de kennis maakt menig
maal opgeblazen, maar de liefde sticht. 
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