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OVER DE METHODIEK VAN DE INTELLECTSBEPALING
DOOR D R C. J. ALBERTYN.
I.
De ontwikkeling, die de psychologie in de laatste tiental jaren
doormaakt in de richting, welke bij de exacte natuurwetenschap
sedert drie eeuwen tot zoo groote resultaten heeft geleid, en die
men als de empirisch-analytische pleegt aan te duiden, brengt hoe
langer hoe meer de noodzakelijkheid met zich mee, het maatbegrip
in te voeren bij de onderzoekingen, die de bewustzijnsverschijnselen
als onderwerp hebben, zooals de natuurwetenschappen dit doen
bij de studie van de eigenschappen der stof. De empirische psychologie zal zich dus ook al niet meer tevreden kunnen stellen
met het opmerken van quantitavieve verschillen bij eenige psychische
functie, met het constateeren van een „meer" of „minder" ; en
zal steeds de vraag naar het „hoeveel" laten volgen. Deze vraag
schept echter groote, wellicht onoverkomelijke moeilijkheden. Wanneer de physicus opmerkt, dat een zekere eigenschap bij het eene
lichaam in meerdere mate dan bij het andere voorkomt, kan hij
in vele gevallen een exacte beschrijving van dit verschil leveren,
door het vaststellen van een eenheid, d.w.z. een willekeurige keuze
van een lichaam, waarbij we de mate, waarin de beschouwde
eigenschap voorkomt = 1 stellen en door het aangeven van een
methode, waardoor we kunnen uitmaken, hoeveel maal meer het
gegeven lichaam die eigenschap bezit. Zoo kan hij de lengte bepalen van een staaf, door aan te geven, hoeveel maal het mogelijk
is, een staaf van willekeurig gekozen lengte (meter) of onderdeelen
daarvan naast het gegeven lichaam te leggen. Het is duidelijk,
dat deze methode in de meeste gevallen, die de psychologie onderzoekt, geen toepassing zal kunnen vinden. Ook al kan men zeggen,
dat men de eene bewustzijnsgewaarwording in sterkere mate dan
een andere gelijksoortige ondervindt, dat b,v. de eene toon welluidener is dan de andere, dan kan men toch geenszins de mate
van welluidenheid in een getal uitdrukken. Dergelijke moeilijkheden
kent de natuurwetenschap ook en ze past in zulke gevallen een
middel toe, dat wel in schijn toestaat, de mate van de beschouwde

eigenschap in een getal uit te drukken, maar dat reeds bij oppervlakkige beschouwing toch essentieel van de boven beschreven
methode blijkt te verschillen. Wanneer bv. de mineraloog opmerkt,
dat er een verschil in hardheid bestaat tusschen de verschillende
mineralen, dan gaat hij als volgt te werk, om van een gegeven
mineraal de hardheid aan te geven. Hij kiest tien mineralen van
verschillende hardheid uit en rangschikt ze naar de mate van hun
hardheid, ze daarbij van de cijfers 1 ... 10 voorziend, om daarna
van ieder nieuw mineraal door een cijfer tusschen 1 en 10 aan te
geven, waar het, wat hardheid betreft, in de zoo verkregen scala
thuis hoort. Het is duidelijk, dat men op deze wijze, niet een
zoodanig exacte kennis van hardheid verkrijgt, als men van lengte
kan erlangen, maar tevens, dat deze methode toch onze kennis
vollediger maakt. We kunnen niet zeggen dat een mineraal met
hardheid 6 tweemaal zoo hard is dan een ander met hardheid 3,
maar wel is onze kennis vollediger, dan toen we alleen wisten,
dat het eerste mineraal harder is dan het tweede.
Van een soortgelijke methode nu maakt de experimenteele psychologie gebruik bij de studie van de verschillende graden van
ontwikkeling van het intellect. Ook hier is geen „eenheid van
intellect" aanwezig, waarin het mogelijk zou zijn, een gegeven
intelligentie uit te geven. Het ligt dus voor de hand een methode
te probeeren, die analoog is aan die van de hardheidsbepaling.
Men stelt aan de proefpersoon achtereenvolgens een reeks opgaven, welke een zekere geesteswerkzaamheid vereischen. Die
opgaven zijn zoo gekozen, dat voor iedere volgende een hoogere
mate van intelligentie vereischt wordt dan voor de vorige. Door
na te gaan, welke opgave van de reeks nog wordt opgelost en
welke de eerste is, die te moeilijk blijkt, kan men dan . aan de
onderrichte persoon een plaats op deze intellect-scala toewijzen.
De methode is dus in de toepassing geheel identiek met die in de
mineralogie. De empirische psycholoog, die onderzoekt, welke de
eerste opgave is van de reeks, waartegen het onderzochte intellect
niet is opgewassen, doet hetzelfde als de mineraloog, die uitmaakt,
welke het eerste mineraal van de hardheid-scala is, dat in het te
onderzoeken mineraal een kras maakt en daardoor harder blijkt
te zijn. Maar terwijl het voor den mineraloog gemakkelijk is, zulk
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een hardheid-scala te maken en zich van de toenemende hardheid
der elementen van die scala te overtuigen, liggen in de psychologie
de moeilijkheden juist in de vaststelling van de scala. Immers het
volgroeide intellect kan zich onmogelijk het onderscheid van achtereenvolgens doorloopen lagere graden van ontwikkeling záó
helder voorstellen dat het mogelijk zou zijn, op grond daarvan
een scala te ontwerpen. En zoo is men wel genoodzaakt, de scala
geheel langs empirischen weg te verkrijgen en wel door proefneming op het groeiend intellect zelf, d.w.z. door onderzoek van
de ontwikkeling der intelligentie bij kinderen. Het is een gelukkige
omstandigheid, dat dit onderzoek, behalve dat het ons de verlangde
scala levert, bovendien nog tot interessante resultaten over de
ontwikkeling van het denken op jeugdigen leeftijd voert.
Het principe van de methode is hiermee dus gegeven : men
moet trachten voor ieder stadium in de ontwikkeling van het intellect
een stel opgaven (tests) te vinden, dat voor het beschouwde stadium
karakteristiek is. Nu doen zich echter twee vragen voor : 1°. volgens welk criterium zullen we verschillende ontwikkelingsstadia
onderscheiden ? en 2°. wanneer zal een stel tests als karakteristiek
voor een gegeven stadium mogen worden beschouwd ? Bij oppervlakkige beschouwing kan het misschien lijken, alsof een poging,
om de eerste vraag te beantwoorden, noodzakelijk tot een circulus
vitiosus zou moeten voeren, omdat zulk een criterium juist de
scala zou moeten zijn, die we zoeken. Toch is dit niet juist, omdat
de scala moet dienen tot bepaling van den intelligentiegraad bij
individuen, terwijl we stadia van ontwikkeling kunnen onderscheiden
door op gemiddelde praestaties van groote groepen te letten. Het
gevraagde criterium kan dus b.v. bestaan in den leeftijd. Want
hoewel men onmogelijk kan beweren, dat het intellect van een
(gegeven) kind van 7 jaar verder ontwikkeld is dan van een (ge-geven) kind van 6 jaar, toch kan men vrij veilig aannemen, dat het
(gemiddelde) kind van 7 het (gemiddelde) van 6 voor is in intelligentie. Wanneer we dus b.v. verder spreken van den intelligentiegraad van het achtjarige kind, dan wordt daarmee die graad bedoeld, die een groote groep kinderen van dien leeftijd als gemid
delde zal vertoonen. En hiermee is meteen de oplossing van de
tweede vraag al bijna gegeven, Uit verschillende onderzoekingen
3

is n.l. gebleken, dat het boven besproken gemiddelde aldus wordt
bereikt, dat van een groote groep kinderen van gegeven leeftijd
50 % dien gemiddelden intelligentiegraad juist bereiken, terwijl
25 % een meer en 25 % een minder ontwikkeld intellect vertoonen.
Daaruit volgt, dat de tweede vraag aldus moet worden beantwoord : een stel tests is karakteristiek voor het ontwikkelingssta
dium, dat met een gegeven leeftijd overeenkomt, wanneer het
wordt opgelost door 75 % van een, naar willekeur gekozen, groep
kinderen van dien leeftijd.
II •
Wanneer we thans de aandacht richten op de verschillende
soorten van tests, die achtereenvolgens door verschillende onderzoekers zijn gebruikt, dan valt in de eerste plaats de intelligentieschaal van Binet-Simon te noemen, omdat deze den weg heeft
geopend om tot resultaten van intelligentie onderzoek te komen,
die onderling vergelijkbaar zijn. Binet en Simon zijn door omvangrijke onderzoekingen tot een schema gekomen, waarin vragen en
opgaven zijn opgenomen, passend bij leeftijden van drie tot twaalf
jaar. Deze vragen en opgaven loopen over verschillende gebieden :
zoo moet b.v. een kind van vijf jaar vier centen kunnen tellen,
moet kunnen aangeven welke van twee, uiterlijk gelijke voorwerpen,
die negen gram in gewicht verschillen het zwaarste is enz. Het
is, dank zij het werk van Binet en Simon en de aanvulling daarvan door Bob er tag gelukt, voor iederen leeftijd een karakteristiek
stel tests samen te stellen.
Als test voor den tienjarigen leeftijd geeft de schaal van B i n e tS i m o n o.a. ihet uitoefenen van critiek op zinnen, waarin een of
andere ongerijmdheid voorkomt b.v. : Gisteren heeft men het lijk
van een meisje gevonden, dat in achttien stukken gesneden was ;
men vermoedt, dat de ongelukkige zelfmoord heeft gepleegd. Het
is duidelijk, welke gedachten aan dit soort van tests ten grondslag
ligt : men bepaalt immers ook de scherpte van een muzikaal gehoor,
door na te gaan, in hoeverre het de onzuiverheid van een interval
opmerkt.
Op raad van Prof. Wier s m a heb ik nu in 1917 onderzocht 1)
1) Bijdrage tot die methodiek van die intellektsbepaling. Academisch Proefschrift.
Groningen. 1917.
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of deze gedachte ook meer algemeen was toe te passen, of het
dus mogelijk was voor verschillende leeftijden tests te vinden, die
het opmerken van een ongerijmdheid vereischten. De keus van de
soort van absurditeiten werd daarbij beinvloed door de volgende
onderzoekingen van M i k u 1 s k i: Deze gebruikt teekeningen van
verschillende dieren op gelijke grootte, die in twee gelijke stukken
zijn gesneden. De proefpersoon moet dan uit de door elkaar liggende helften de juiste combinaties samenstellen. Gelukt hem dit
nu niet, dan ontstaan absurde teekeningen als b.v. een aap op de
pooten van een reiger. Dergelijke absurditeiten nu, opzettelijk
samengesteld, zijn bij mijn onderzoek als tests gebruikt. Plaat I
geeft de juiste teekeningen, waarin de wijze van doorsnijding is
aangegeven, terwijl op Plaat II en Plaat III de verkeerde combinaties van telkens twee helften voorkomen, die aan de proefpersonen werden voorgelegd.
Bovendien werden nog gebruikt de plaatjes van Plaat IV, waar
de ongerijmdheid niet ligt in de voorgestelde figuren, maar in de
betrekking, waarin ze tot elkaar staan.
Her resultaat van een proefneming, met deze twee soorten
plaatjes verricht op kinderen van twee openbare lagere scholen
te Tilburg was als volgt :
In klasse I waren positief de tests I, II, II, A. E. H.
„
„ II
tt van klasse I en bovendien B.
tt
,,
+, III
IV,
t,
tt
t,
tt
,,
II tf
„
V, X, XIII, C. F. G.
„ IV
,t
„
„ III en bovendien
tt
tt
VII, VIII, IX, XII, J. 0.
„
„ klasse IV en bovendien
„
„ V
tt
,t
VI, XIV, XVI, D. M.
„
„ VI „
„ „ V en bovendien XI,
K. N.
De tests XV, G. P. waren ook in klasse VI nog negatief.
In ieder geval schijnt uit het onderzoek te mogen worden geconcludeerd, dat absurditeiten, als de boven beschrevene, bruikbaar
zijn voor intellectsbepaling en dat een dergelijk stel tests in de
schaal van B i n e t -Sim o n kan worden opgenomen.
C. J. ALBERTYN.
Groningen.
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HET OPSPOREN VAN MEER BEGAAFDEN ONDER DE
LEERLINGEN
DOOR DR, G. V. W.
Het verwijt dat aan de beoefenaars der zielkunde, zoowel van
volwassenen als van kinderen, gedaan wordt, dat zij te veel rekening houden met de theorie en de praktijk verwaarloozen, mag
heden ten dage niet meer gemaakt worden. Vooral niet sinds de
Amerikanen het volk bij uitstek der praktijk — zich zoo krachtig
op de studie der zielkundige verschijnselen geworpen heeft.
Daar begreep men dat, hoe vaag en hoe weinig grijpbaar ook
de verschijnselen van het zieleleven zijn, het toch mogelijk is die
te omlijnen en vast te leggen, zoodat een inzicht te krijgen is
niet alleen in den algemeenen aard van het bewustzijnsleven maar
ook in den mozaiekbouw van het zieleleven van den afzonderlijken
mensch.
Verstand, gevoel, energie, karakter, kunstzin, wil — niemand
zal durven bewezen, dat wij die in hun eigenlijke wezen afdoende
kunnen ontleden, nog minder verklaren, hoe ver onze kennis ook
voortgeschreden moge zijn.
Maar om bij den a fzonderlijken mensch te onderzoeken in hoeverre deze elementen van het geestesleven aanwezig zijn, hoe
sterk ze aanwezig zijn en in welken vorm, begint het ons niet
aan vertrouwbare en beproefde eenvoudige middelen te ontbreken.
Het zoeken naar zulke middelen is het juist wat bij uitstek
practische geesten, die zich met Psychologie bezig houden, zoo
aantrekt. Wat toch is het geval in het gewone leven. De mensch
wordt luk raak in de maatschappij geworpen om zich een
plaatsje te veroveren. Familieoverlevering, standsoverwegingen,
vage wijsheid van opvoeders, zwakke persoonlijke neigingen,
bepalen welk beroep gekozen zal worden. Hij staat in het
maatschappelijk leven als een niet passend stukje in een legkaart. Hij heeft een groot deel van zijn energie noodig, niet om
zoo goed mogelijk zijn beroep uit te oefenen, maar om zich staande
te kunnen houden en zich aan te kunnen passen in een omgeving
waarin hij eigenlijk niet hoort. Is hij dan op het keerpunt van
zijn leven gekomen, dan blijkt het dat hij voor de plaats, die hij
10

in de maatschappij gekozen heeft, ®f te weinig verstand, Of te
weinig gevoel heeft bezeten.
Is het nu niet mogelijk de mate van verstand, van geestkracht,
van gevoel aan het begin van den levensweg van het individu in
plaats van aan het einde te leeren kennen ? en niet af te wachten
tot het gelukken of mislukken van den levensstaat geleerd heeft dat
hij aan zekere voor zijn beroep noodige zielseigenschappen een te
kort had? Dit nu beoogt de tegenwoordige richting van de psychologie. Men verwarre dit echter niet met het bevorderen der
z.g. beroepskeuze in engeren zin, d.w.z. het zoeken naar grondslagen waarnaar men de geschiktheid voor een of ander beroep
bij iemand kan beoordeelen. De twee gebieden psychologisch
schiften van het individu en het beoordeelen van zijn aanleg en
geschiktheid voor een of anderen werkkring — raken elkaar ongetwijfeld. Vooral zal het onderzoek van het laatste, wil het op
eenigen vasten bodem staan, te rade moeten gaan bij de wetenschappelijk gewonnen gegevens door het eerste ; voorloopig zijn
deze gebieden nog gescheiden.
Willen voorlichtingsbureau's bij beroepskeuze, in navolging van
de Amerikaansche inrichtingen voor „Vocational Guidance" werkelijk vertrouwbare gidsen zijn, zoo dienen zij in de eerste plaats
te beschikken over deugdelijk gevestigde kennis omtrent de lichamelijke en geestelijke eischen die elk beroep stelt maar nog
veel meer over vertrouwbare onderzoekmiddelen om te peilen
wat de aanvrager aan verstands ., gevoels- en karaktereigenschappen bezit -a-- en nog belooft te geven. Immers beroep en uitoefenaar
zijn geen doos en deksel, die geacht worden pas op elkaar te
passen, als ze min of meer aan elkaar vastgewrongen zitten.
Veeleer zijn het twee deelen eener organische eenheid als wortel
en boomstam, die wederzijdsche energieën uitwisselen en wederzijdsch impulsen geven en ontvangen.
Het spreekt vanzelf dat, wil men den bouw van iemands zieleleven volledig kennen er een onnoemlijk aantal eigenschappen is,
dat men kan onderzoeken. Men denke slechts aan de karaktertypen
van Heymans en aan de fijne schiftingen die Heymans en Wiersma
invoerden bij het geestelijk ontleden van verschillende hoogstaande
persoonlijkheden, aan de hand van betrouwbare levensbeschrijvin11

gen, en bij het onderzoek naar de geestelijke eigenschappen van
onze medemenschen die een bepaalde maatschappelijken werkkring
hebben.
Al deze mooie en omvangrijke onderzoekingen geven een inzicht
hoe het zieleleven zich ontplooien kan onder den invloed van
dezen of genen werkkring en leeren ons welke eigenschappen naar
voren dienen te komen, wil er van een welslagen sprake zijn. Zij
verstrekken gegevens aan hen die in de toekomst de elementen
der beroepsgeschiktheid willen verzamelen en zijn daarvoor van
groot nut.
Echter de schifting der Psychologische individualiteiten, die wij
hier bespreken, beoogt te kennen het geestelijk profiel van den
enkeling, dat wil zeggen, te weten wat er aan geestelijke krachten,
aan verstands-, gevoels-, wils- en karaktereigenaardigheden tot
één geheel bij hem is samengevoegd ; beoogt de sterkte van die
afzonderlijke vermogens te kennen en de belofte tot verdere ontwikkeling die zij inhouden, indien hun een passende gelegenheid
tot ontplooiing wordt gegeven. En dit laatste, het gelegenheid geven
tot ontplooiing, is dan het naaste doel van ons werk. Wij wenschen
opvoeding en onderwijs zoo in te richten, dat die opgespoorde
mogelijkheden werkelijkheid kunnen worden.
Van zelf spreekt dus dat dit onderzoek zich tot de jeugd richt.
Haar gelden de vele pogingen die in die richting worden gedaan.
De geheele methodiek der z.g. „tests", d.w.z. het aanleggen van
eenvoudige toetsmiddelen, beoogt het peilen welke beloften voor
toekomstige algemeene ontwikkeling het j onge geestesleven inhoudt.
Onze medewerker Ten Seldam zal in het vervolg in deze bladen
een beknopt overzicht geven van de methodiek der tests-toepassing,
omtrent hun wetenschappelijke waarde en de fouten waaraan men bij
onjuist hanteeren bloot staat. Mijn doel in deze bladzijde is : een
overzicht te geven over de wijze waarop reeds thans in het belang der noodlijdende maatschappij een beroep wordt gedaan op
deze practische toepassing der individueele psychologie.
Zoo ooit dan vraagt de maatschappij thans naar aanvulling ook
van intellectueele krachten, die zoo meedoogeloos vernietigd worden, en dringt de overtuiging door, dat niet genoeg gebruik ge12

maakt wordt van den voorraad geesteskracht die in de gemeenschap schuilt. Hoeveel begaafdheden, talenten, genieën, blijven niet
verborgen omdat hun geen ontwikkelingsruimte en gelegenheid
geboden wordt ? omdat maatschappelijke misstand, oeconomische
hulpeloosheid, gebrekkige voorlichting, hen verlamt. Wel worden
aan het lichamelijk of geestelijk misdeelde individu door de gemeenschap zorgen gewijd, met de bedoeling het weinige, dat hij
bezit, te behouden en productief te maken.
De scholen voor doofstommen, blinden, slechthoorenden, geesteszwakken zijn er voorbeelden van. Zelfs de strenge school, hier in
Amsterdam ontworpen, levert het bewijs dat ook karakterminderwaardigheden het voorrecht van een afzonderlijke opvoeding met
het oog op verbetering niet onthouden mag worden. Maar wat
wordt er gedaan voor de meerderwaardigen onder de leerlingen,
voor de begaafden ? Wordt voor hen ook een passend onderwijs
ingericht, dat hen in staat stelt hun meerder vernuft te scherpen,
te ontwikkelen, in plaats van het spelend te verbruiken aan leerstof, die voor den gemiddelden leerling berekend is ?
Van het individualiseeren bij het onderwijs, waarom in onderwijskringen steeds zoo luide geroepen wordt, zou dan tenminste iets
zijn terecht gekomen, voor zooverre een groep-onderwijs zou
worden gegeven.
Een zwakke poging in die richting is wel gedaan door stelsels
als het Mannheimer en ten onzent het Delftsche stelsel —
doch deze beoogen wel de klasse te ontlasten van het beenblok
der zwakkere leerlingen, maar voeren niet tot inrichten van het
onderwijs overeenkomstig de eischen der verstandelijk meer ontwikkelden.
Dit nu beoogt men in de oorlogslanden, door de omstandigheden
daartoe genoodzaakt. Duitschland, dat het eerst het groote verlies
aan geesteswaarde voorzag, dat de oorlog het zou bezorgen, nam
het oude Fransche parool van voor honderd jaren ; la carrière ouverte.
aux talents — tot nu toe vrijwel leuze gebleven -- weer op, en
zette het om in „Freie Bahn den Tuchtigen." En al ligt het nu
juist niet in de lijn der Duitsche opvattingen om de klasse-vooroordeelen zoo, zonder meer, op zij te schuiven, en iederen begaafde
de heiningen door klassen en standen gesteld, te laten oversprin-
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gen .— noodgedwongen gaat men er toe over en organiseert, maar
nu ook op voortreffelijke wijze, die Aufstiegsmoglichheit der Begabten.
Maar het uitkiezen dier geestelijk bevoorrechten ? ... Geen schifting in den wilde, ook geen bepaling door het lot — geen maatstaf
van lichamelijke ontwikkeling of welstand, geen schoolindruk gemotiveerd hetzij door klassecijfers, of door expresselijk daartoe
afgelegde . examens ; al deze keuzebepalingen worden verworpen
om plaats te maken voor de meer wetenschappelijke methode, die
eigenlijk een voortbrengsel is van Franschen bodem en door
Amerikaansche schoolmannen steeds tot hoogere volmaaktheid gebracht wordt : die der „tests".
Dat men zich in Duitschland aan de practische toepassing der
tests-methode gewijd heeft is pas een verschijnsel van jongen
datum. Schrijver dezer herinnert zich nog goed hoe schamper op
een Duitsch Psychologencongres door vooraanstaande psychologen
gewaagd werd over de onwetenschappelijke onderzoek-methode
door den Franschen Psycholoog Binet ingevoerd. Thans heerscht
zeker over het beginsel geen strijd meer, al is de vorm en de
aard der verschillende tests nog een onderwerp van studie en
onderzoek.
Een goed toetsmiddel nu, — ook wel steekproef genaamd ---, dat
in staat is het geestelijk bezit van een leerling te peilen en, zooals
hier gewaagd wordt, zijn begaafdheid te ontdekken, behoort vooreerst
eenvoudig te zijn, en gemakkelijk handelbaar voor een deskundige
hand. Verder moet het zich niet richten tot den „inhoud", den
„inventaris" van den geest, want inhoud, is een wisselende factor,
afhankelijk van een samenwerking van toevalligheden die de eene
leerling heeft gehad, de andere niet. Het moet een beroep doen
op de vaardigheid zelve van den geest ; op het „kunnen" zonder
meer, waaraan dan een eenvoudige stof ter verwerking aangeboden
wordt. Dan moet de „test" vatbaar zijn voor doseering : d.w.z.
zonder al te groote bijmenging van persoonlijke opvattingen van
den onderzoeker moet de mate van juistheid, waarmede de vraag
is beantwoord, in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Ten slotte
moet de test — althans voor deze bedoeling — op niet te veel
speciëele onderdeelen van het geestessamenstel een beroep doen.
De deugdelijkheid, de volheid van de kiem waaruit zich allerhande
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bijzondere vaardigheden kunnen ontwikkelen, moeten onderzocht
worden. Het heeft b.v. weinig beteekenis om, als men de waarde
van het geheugen van een leerling wil onderzoeken, zich bepaaldelijk
bezig te houden met de vraag of de leerling of wel plaatselijk geheugen
heeft, dan of hij gemakkelijker vormen of kleuren onthoudt. Dit
alles zou meer te pas komen bij een meer gespecialiseerd onderzoek
met het oog op het kiezen van een beroep. In ons geval heeft
alleen die test waarde die den omvang, de betrouwbaarheid en
de behoudskracht van het geheugen leerde kennen. — De fijnere
vertakkingen kunnen verwaarloosd worden.
Uit het program, dat eenige Berlijnsche, psychologisch onderlegde, schoolmannen hebben ontworpen om een vertrouwbare keuze
te doen van leerlingen ten behoeve van onderwijsinrichtingen,
wier leerstof en leerwijze ingericht zijn om aan meerdere begaafdheid tegemoet te komen, willen wij een greep doen en eenige
voorbeelden geven van de onderzoekingsmethodiek. 1)
Twee cardinale vermogens van onzen geest komen het eerst
voor onderzoek in aanmerking : het vermogen om in onderdeelen
te scheiden, te ontleden ; en dat om, wat afzonderlijk is, tot één
logisch geheel op te bouwen --- de vermogens van analyse en
synthese. Onder de geesteswerkzaamheden die hierbij een rol spelen
behooren de aandacht, zijn spanningsduur en zijn concentratiekracht ;
het geheugen met enkele van de geheugeneigenschappen, verder het
vermogen om begrippen te vormen, de oordeelskracht en de
vaardigheid om logische verbanden tusschen voorstellingen te leggen.
Dit alles wordt systematisch nagegaan aan de hand van eenvoudige
onderzoekingsmethoden. Beginnen wij met den aandacht, dan is het
van belang te weten hoe lang de leerling dien gespannen kan
houden en zich vrij weet te houden van inzinkingen, zoodat fouten
in zijn werk gemaakt worden. Dit kan bereikt worden b.v. door
het kind gedurende zeer langen tijd een eentonige opdracht te
laten volvoeren b.v. in een gedrukte of geschreven text bepaalde
letters door te laten schrappen of onderstrepen. Men kan ook
een denkdaad van hoogere orde laten verrichten door b.v. alleen
1) Moede --Piorkowski— Wolf. Die Berliner Begabtenschulen, Ihre organisation
and die experimentellen Methoden der Schulerauswahl, Langensalza, Beyer 6 Si hn,
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werkwoorden of zelfstandige naamwoorden te laten onderstrepen.
Men kan dezen arbeid laten verrichten vóór of na een inspannend
schoolwerk van heel ander karakter b.v. rekenen, en dan de mate
van geestelijke vermoeidheid van den leerling nagaan en een indruk
krijgen van zijn uithoudingsvermogen en vermoeibaarheid.
De sterkte van aandachtsbepaling, de concentratie, wordt gemeten
aan den weerstand die geboden wordt aan storende invloeden. Het
aantal fouten, de verlangzaming van den arbeid, die het gevolg is
van dien invloed, worden in rekening gebracht ; de leerlingen moeten
b.v. op het bord eenige rekenopgaven uitvoeren, eenvoudige optellingen of vermenigvuldigsommen maken en tegelijkertijd een
verhaal in zich opnemen. De rekenopgaven worden op het bord
geschreven, het verhaaltje onder controle van een tijdmeter voorgelezen, de leerling schrijft dan de uitkomsten der sommetjes in
schrift. Oog, oor en hand zijn dan in werking. Het verhaal is
zeer voorzichtig gekozen en splitsbaar in allerlei onderdeelen ; bijkomstige en essentieële. De juist weergegeven gedeelten worden
nauwkeurig geteld en naast de rekenuitkomsten, goed of slecht,
geplaatst. Door deze samengestelde psychische werkzaamheden
komen niet alleen belangrijke verschillen tusschen de afzonderlijke
leerlingen aan het licht, maar ook tusschen de geslachten.
Wij onthouden ons van eenige kritiek, die hier misschien niet
misplaatst zou zijn — wij geven slechts weer.
Het onderzoek naar het geheugen omvat natuurlijk verschillende
eigenschappen van het geheugen. —
De schrijvers stelden zich tot taak na te gaan : het opnemen,
het vasthouden en het weergeven van vooraf onbekende leerstof.
Het materiaal, dat op voorbeeld van geheugenpsychologen aangeboden wordt bij al dergelijke onderzoekingen, zijn zinledige groepeeringen van letters om allerhande begripsaanhalingen te vermijden. De functie — zonder meer wordt zoodoende voorwerp
van onderzoek.
De zinledige stof is gevormd uit reeksen van tweetallen van
drie-letterwoorden.
b. v. dap — rof
gel --- mob
kuz — naag.
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Men beschikt over geheele schriften, die reeds bij voorbaat
bedrukt zijn met zulke woorden ten einde dergelijke onderzoekingen mogelijk te maken.
De opdracht aan de kinderen is : de twee woorden als aan
elkaar gekoppeld in zich op te nemen. Zij zien de woorden op
een bord geschreven, zij hooren ze uitspreken door den onderzoeker, zij zeggen ze in koor na. De opname was dus optisch,
akustisch, motorisch. Hun werd opgedragen de woorden op te
nemen met de bedoeling ze lang te onthouden, dus flink van buiten
te leeren.
Het overhooren van het aldus opgenomene geschiedde volgens
de z.g. koppelmethode, d.w.z. telkens wordt een beginwoord van
een tweetal genoemd en het er aan gekoppelde woord door den
leerling opgeschreven.
Dit gebeurde na een uur, na een dag, na 8 dagen.
Deze laatste opname was natuurlijk bedenkelijk omdat de kinderen gelegenheid hadden zich het geheugenmateriaal opnieuw in
te prenten.
Deze koppelmethode heeft natuurlijk beteekenis om den aanleg
voor het talen-leeren, voor zoover daarbij het geheugen een rol
speelt, te leeren kennen. ---r Immers twee aan elkaar gekoppelde
zinledige woorden onthouden is feitelijk formeel hetzelfde als het
„woordjes leeren ' van een vreemde taal. De Berlijnsche onderzoekers deelen mede dat ze bij hun kinderen werkelijk verwonderlijk
geheugenwerk waarnamen. Dat de uitkomsten van dit onderzoek
inderdaad een blik geven in de geheugensterkte van een kind,
blijkt wel daaruit, dat de bezitter van zoo'n buitengewoon geheugen
in staat was al de 30 scholieren bij den naam te noemen nadat
hij ze eenmaal voor had hooren zeggen — een identieke koppelproef dus, omdat naam en gelaat insgelijks aan elkaar verbonden
onthouden en weérgegeven moesten worden.
Aan woorden zonder beteekenis wordt, zooals wij zeiden de
zuivere geheugenfunctie onderzocht ; bij het van buiten leeren van
woorden met beteekenis, is er meer gelegenheid tot vasthechting
in het brein. Er zijn geheugentypen, die de leerstof meer aan
den vorm, anderen meer aan de kleur, derden aan de plaats,
vierden meer aan den inhoud onthouden.

Deze typen te scheiden is taak van dengene die den specieelen
bouw wil kennen en komt bij de beroepskeuze, zooals wij boven
reeds zeiden, ter sprake. Toch is het voor hetstand punt van de kennis
van het geheugen in het algemeen noodig, om de „inhoud"- van de
„vorm"-onthouders te onderscheiden. Daarom wordt aan het vorige
nog een onderzoek naar het opnemen en weêrgeven van woorden
met beteekenis aangesloten, als zaakwoorden, getallen. Dit geschiedt
op dezelfde wijze als te voren ; aan de hand der koppelmethode.
Een inzicht in de structuur van onzen geest, althans in wijze
waarop bij een individu de verbindingen tusschen het herinneringsmateriaal tot stand komen. meende men te krijgen door toepassing
der z.g. associatiemethode — een onderzoekingswijze reeds buiten de
psychologische laboratoria populair waarbij de onderzoekpersoon
een woord — concreet of abstract — wordt toegeroepen met de
opdracht in den vorm van korte mededeelingen alles op te schrijven
wat hem na 't hooren van dit woord invalt.
Daar deze methode veel aanlokkends heeft en ook inderdaad,
mits oordeelkundig toegepast, wel uitkomsten kan geven — maar
niet overschat mag worden in haar waarde --• laten wij hier een
kleine beschouwing omtrent haar verdiensten volgen. De methode
is eenvoudig. Men roept iemand een woord, b.v. „evenwicht" toe en
laat hem, die rustig, zonder afgeleid te worden, zijn gedachten kan
volgen, opschrijven wat aan woorden, gedachten, zinnebeeldige
voorstellingen bij hem wordt gewekt. Het is ongeloofelijk hoe
verschillend de uitkomsten bij vers chillende menschen zijn. Waarom ?
In het brein is ieder denkbeeld, voorstelling, gedachte 1), omgeven
door een aantal andere voorstellingen enz., die losser of vaster,
toevallig of verplicht, er onderbewust mede samenhangen. Zeer
plastisch en daarom wel erg onjuist, zouden wij zoo'n complex met
een zwerm van bewegende deeltjes kunnen vergelijken. Zoo'n
zwerm is echter georganiseerd ; er zijn onderdeelen die bij het
roeren in den zwerm het eerst in beweging komen, anderen die
pas later toevliegen, weêr anderen die geheel onbewogen blijven.
Zoo'n zwerm is ook als geheel meer of minder bewegelijk, wat
1) Eenvoudigshalve noemen wij al die omschreven geestesinhouden maar
„voorstellingen".
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o.a. afhangt van den tijd, waarop zich deze groepeering van voorstellingen tot zoo'n voorstellingszwerm gevormd heeft, van haar
gevoelswaarde, enz.
Men moet bedenken dat zoo'n inhoud leeft. Wordt nu één der
voorstellingen geprikkeld, d.w.z. wakker geroepen door het toeroepen van een woord óf het vertoonen van een voorwerp, en
wordt verzocht al wat aan voorstellingen die op grond van hun
karakter en van hun bewegelijkheid uit het verborgene opduiken
en naar het licht van het bewustzijn schieten, — in woorden weêr
te geven, dan kan men een inzicht krijgen in de innerlijke structuur
van zulk een brein. Men ziet dan of de gedachten, de voorstellingen, aan de oorspronkelijk gewekten gekoppeld zijn als begripsverbanden, als verbanden volgens uiterlijke kenmerken, volgens
gevoelsaccenten, logische verhoudingen enz. Zeker kr ijgt men een

oordeel over de toeschietelijkheid der voorstellingen en over het
aantal beschikbare, enz.
Het is een zeer fijn en teêr onderzoek vooral als het geldt de minder
of meerdere waarde te beoordeelen van zulk een intellect. Men
moet met verschillende factoren rekening houden vooraleer een
oordeel te vellen, b.v. de gemakkelijkheid van uitdrukken, die de
een meer dan de ander heeft — een voorstelling kan wel toeschieten, maar toch niet vlot uitgesproken worden. Een onzinnig
woord kan weêrgegeven worden, schijnbaar zonder verband met
het prikkelwoord, maar dan kan de onderzochte soms zelve verklaren hoe het verband bestaat, door b.v. een avontuur, dat hij
pas gehad heeft, meê te deelen en waarin beide voorstellingen een
rol gespeeld hebben.
In de oude psychologie hechtte men veel waarde aan de vaste
verbanden, die tusschen sluimerende voorstellingen in een normaal
brein bestaan moeten. Tegenwoordig zien wij meer het toeval
heerschen bij koppelingen van onze gedachteninhouden, af hankelijk van versch gemaakte ervaringen, van het karakter van het
individu, van de sterkte van zijn gevoelsleven, zijn instincten enz.
Bekend is het gebruik dat gemaakt is van dergelijke methoden
om een ondervraagde geheimen te ontlokken, wat vooral voor
justitiëel onderzoek van belang was. Daartoe worden bepaalde
woorden, die in verband staan met een gebeurtenis, den onderzochte
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opgegeven en zoowel gelet op het reactiewoord dat uitgelokt
wordt als op het woord dat wordt verzwegen en vervangen door
een pauze, wijl de onderzochte schroomde het ware woord dat
hem inviel te uiten en er een onverschillig voor in de plaats
zette. — Voor deze specieele bedoelingen dienen dan echter bepaalde vraagwoorden te worden gekozen. Bij een onderzoek als het
onze is het te doen om de bewegelijkheld der voorstellingen die
toevloeien te leerenkennen. Er zijn kinderen, wien bij 't noemen van
eenabstract begrip ; b.v. gerechtigheid. niets invalt, bij „evenwicht"
weinig, bij „boom" iets meer. Terecht zeggen ook de boven aangehaalde onderzoekers : de hoedanigheid der voorstellingen heeft
op zich zelve nu wel geen groote waarde, maar voorstellingen
enz. vormen toch het ruwe materiaal voor den denkarbeid en
een steeds klaar liggende depot van voorstellingen, waaruit geput
kan worden, is van een niet te onderschatten beteekenis, al is het
vooralsnog niet goed mogelijk om uit de antwoorden een inzicht
te krijgen in de structuur van het brein, dat in onderzoek is.
Meerder dwang om voorstellingen en gedachten los te maken
wordt uitgeoefend wanneer men de proefpersonen uitnoodigt om
in een bepaalden . text, die men zoo gemakkelijk of moeilijk als
men wil, kan kiezen, uitgelaten woorden in te vullen. Dit is
een zeer fijne onderzoekmethode. Men kan de zinnen n.l. zoo
kiezen, dat scherp nadenken gevorderd wordt om dat bepaalde
ontbrekende woord te vinden. Om dit goed te doen is men verplicht een beroep te doen op allerlei denkvormen en de voorstellingen
te dwingen zich los te maken en in bepaalde banen zich te voegen. Dit werk heeft voor dat het 't kind niet vreemd is. In zijn
gewone schoolboekjes is hij met het invullen van leemten in den
text vertrouwd. Een andere wijze om de bewegelijkheid van
gedachten om te beproeven, bestaat in de opdracht den leerling gegeven een logische verbinding te zoeken en een klein verhaaltje
te ontwerpen, waarin bijvoorbeeld de woorden : „jager", „zon",
„misgeschoten", de leidende gedachten aangeven, of de woorden
„vegen", „koude", „gebroken kruik". Men verzoekt daarbij zoo
min mogelijk banaal te zijn in het leggen van het verband. Men
gaat nog verder en laat het kind verschillende mogelijkheden aangeven, waaronder b.v. woorden als „spiegel", „moordenaar",
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„redding” of „spel", „vreugde", „tranen" in een logischen zin
kunnen zijn opgenomen. Bij deze onderzoekingen --- die trouwens
behooren tot de gewone proeven in psychologische laboratoria —
staat men verbaasd over de lenigheid van den geest van sommige
kinderen en hun rijke verbeeldingskracht.
Een derde manier om den voorstellings- en denkschat mobiel
te maken is het geven van defenities door den leerling. De vrije
— d.w.z. niet in een bepaalde formule gebonden omschrijving,
waarin ook wordt toegelaten de gewone zinswending : een . .. .
is, als men dit of dat doet, — geeft een voortreffelijken kijk op de
ontwikkelingshoogte van het kinderbrein. Ieder jarenviertal heeft
zoo ongeveer zijn eigen wijze van definitiegeven. Ook de wijze,
waarop de geest de indrukken van buiten verwerkt, meer levendig
zinnebeeldig of onbewegelijk en afgetrokken, meer in concreeten
vorm of in algemeenen, meer deductief of inductief — komen hierbij
aan 't licht. Natuurlijk speelt schoolwijsheid hierbij ook een grooten
rol. Daarom geven bepalingen van onderwerpen als wraak, hoop,
evenwicht, werktuig, armoede het beste inzicht in 't kinderlijk
kunnen. Er is natuurlijk een belangrijk verschil in intellectshoogte
bij kinderen van denzelfden leeftijd die het woord „wraak" omschrijven b.v. als : wraak is, als men zich wreken wil, en : wraak is de
zucht om het leed, dat iemand is aangedaan, dubbel en dwars te
vergelden.
Een derde methode om naast het denk. en voorstellingsleven
ook het gevoelsleven in beweging te zetten is het beschrijven van
een plaat. die een of andere dramatische gebeurtenis te zien geeft.
Hierbij heeft de vindingrijkheid, de verbeelding, de gevoeligheid.
de scherpzinnigheid van het kind vrij spel. Ook het vermogen
van nauwkeurig opnemen, snel opnemen en omvangrijk opnemen
komt hierbij uit. Bij dit laatste onderzoek brengen wij eenige
minuten de plaat onder de oogen van het kind en laten het kind
spontaan een verslag doen van hetgeen het gezien heeft, stellen
gewone en suggestief-vragen en betrappen aldus het kind op verschillende voordeelige en nadeelige geesteseigenaardigheden. Vooral
het sexeverschil komt hier eigenaardig uit. Scherp en juist merken
de meisjes vooral waar het geldt details van vorm en kleur. In
ongeloofelijk korten tijd overzien zij het geheele gebeuren en geven
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een nauwkeurig verslag zelfs van onderdeelen b.v. den stand en
de wijzers eener klok op het plaatje. Ook hebben zij groote neiging om het gevoelsaccent uit een voorstelling te halen of er in
leggen — meer dan de jongens. Waar het echter geldt een beroep
te doen op plastische verbeelding — b.v. zich het rekenschap te geven
van een meer of minder ingewikkeld mechanisme van een toestelletje, waarvan hun een model vertoond wordt — of waar
verzocht wordt de onderdeelen van een verknipt geometrisch figuur
in hun verbeelding weer tot een geheel samen te voegen (zonder
het te hanteeren) daar bleken de jongens van denzelfden leeftijd
de meisjes achter zich te laten. Een jongen vult het vele, dat hij
niet ziet, uit zijn verbeelding aan, een meisje kleurt het vele, dat
zij wel ziet, met haar gevoel.
Er zijn echter eigenschappen van geest en gemoed die niet
onder bepaalde rubrieken te brengen zijn .-- waar snelheid, juistheid van oordeel en besluiten een rol spelen. Het zijn eigenschappen,
die in het gewone dagelijksch leven zoo'n groote beteekenis hebben
en iemand stempelen tot een handig en praktisch man met gezond
oordeel. Zij vormen in zekeren zin de afscheiding tusschen de
menschen van het „savoir" en van het „savoir faire".
Zeker zijn in den gewonen strijd des levens de laatsten nog de
minsten niet. Om dit zeer moeilijke geestesbezit te toetsen worden
den leerlingen verschillende vragen ter beantwoording opgegeven :
Een man bevindt zich alleen in een keuken. Plotseling vat een
der gordijnen in de keuken vuur. Een paar huizen verder is de
brandweer. Wat kan de man in deze omstandigheden als 't meest
praktische doen ? Wie zich snel een voorstelling maakt van de
plaatselijke omstandigheden, wie zich rekenschap geeft van de
aanwezigheid van water in een keuken en de afwezigheid van
brandbare zaken daar — zal weinig moeite met de oplossing
hebben, maar op het zich indenken in die plaatselijke verhoudingen
en dit snel te doen — komt het bij 't beantwoorden aan. --r Dit
voorbeeld uit meerdere.
Ook een gevoel voor 't absurde, voor het onwaarschijnlijke,
voor het zich-zelf tegensprekende moet aanwezig zijn, wil van een
heldere oordeelsvaardigheid sprake zijn. Het is een uitvloeisel van
zekere rijpheid van geest, die gewonnen wordt uit de wrijving met
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het dagelijksch leven. Nu staat men werkelijk verbaasd hoeveel
kinderen bij toetsing van deze oordeelsrijpheid — hoe betrekkelijk
zij ook op dezen leeftijd moet aangenomen worden --- belangrijke
verschillen vertoonen.
Een steekproef is de volgende test, die den kinderen ter beoordeeling werd gegeven en waarbij de gevonden absurditeiten of
onwaarschijnlijkheden, al naar mate zij moeilijk of gemakkelijk te
vinden zijn, met 1-4 punten werden geschat, zoodat het kind,
dat de meeste punten haalde, de proef het beste volvoerde.
„Een jonge vrouw zat in den maneschijn met haar man in den
tuin van een klein huisje. Beiden genoten van den mooien avond,
Plotseling kwam een boodschapper in aller haast aangeloopen met
de mededeeling dat de moeder der jonge vrouw, die op een dorp
hier dichtbij woonde, plotseling zwaar ziek was geworden.
Man en vrouw waren zeer ontsteld en geschrokken en besloten
onmiddellijk naar de zieke moeder te gaan. Om de zieke genoegen
te doen bakte de jonge vrouw nog snel een koek. En om deze
zoo smakelijk mogelijk voor de zieke te maken, stuurde zij haar
man nog naar den winkelier om rozijnen te halen. Daarna gingen
beiden op weg. Nauwelijks hadden zij een flink eind afgelegd of
een zware sneeuwjacht overviel hen, zoodat hun de scherpe hagelkorrels in het gezicht woeien. Niettemin liepen zij rustig door.
Om den tijd te verdrijven zongen zij een vroolijk lied. Om wat
warm te worden zetten zij flink den pas er in, maar hoe harder zij
liepen , hoe kouder zij werden. Daarbij verblindde hen de sneeuw
die in het maanlicht flonkerde. Dra kwamen zij bij een herberg
en besloten daar binnen te gaan. Vrolijke muziek klonk hun daaruit
tegemoet. Want binnen werd juist gedanst. De jonge vrouw ging bij
de zaaldeur staan en kreeg zin om mee te dansen. Zij stak daarom de
onderweg geplukte bloemen in het haar en danste tot laat in den nacht,
Daarna gingen beiden vergenoegd en tevreden weder naar huis."
De bedoeling van dit artikel is uitsluitend eenige voorbeelden
te geven van de wijze waarop de kinderlijke geestesvaardigheden
kunnen worden onderzocht ten einde de hoogere begaafden uit
een groot leerlingen aantal te kunnen uitschiften. Het zijn echter
maar losse voorbeelden, die hopelijk een indruk geven aan onze
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lezers van de gemotiveerdheid van deze handelwijze in het belang
der praktijk.
Voor sommigen die gaarne meer uitvoerig zouden willen weten
hoe groot het geestesgebied is, waarover het test-onderzoek zich
uitstrekt, schrijven wij het volledig onderzoek-programma, zooals
de schrijvers in boven aangehaald werk het opgeven, af.
I.
Aandacht.
a. spanningsduur.
b. afleidbaarheid — zoowel bij het uitvoeren van eenvoudige
verrichtingen en als bij het gelijktijdig volvoeren van
uiteenloopende opdrachten.
c. vermoeibaarheid.
II.

Geheugen.
A. Verwerken van nieuw, versch geheugenmateriaal.
a. onderzoek van het geheugen voor zinledige stoffen, op
verschillende manieren ter opname aangeboden en op
uiteenloopende tijdstippen overhoord.
b. hetzelfde voor zinredelijke stof.
B. Onderzoek op aanwezigheid van herinneringsvoorraad,
zijn bereidvaardigheid voor reproductie en de wijze waarop
hij afgewikkeld wordt.

III.

Vaardigheid in het combineeren,
A.
Zinnebeeldig
combineeren.
B.
Intellectueel
a. gebonden aan een opgegeven gedachtengang : het aanvullen van in een willekeurigen text gelaten leemten.
b. vrije combinatie : het zelf-vinden van allerlei zinredelijke
betrekkingen tusschen drie opgegeven begrippen.

IV.

Begrippen.
Voorraad aan begrippen en hunne toeschietelijkheid.
A.
B.
Invoeren van nieuwe begripsverbindingen.
a. het opsporen van het essentieele tusschen verschillende opgaven als : voorgeteekende figuren, lange en korte verhalen enz.
b. het vinden van gemeenschappelijke elementen onder een
reeks overeenkomstige figuren, verhaaltjes, gezegden, enz.
c. het achterhalen en begrijpen van den functioneelen samen-
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hang tusschen twee reeksen van gebeurtenissen die tot
elkander in betrekking staan.

V.

Oordeelsvorming.
A. Het doen van oordeelsuitspraken op grond van :
a. het zuiver zakelijk gebeuren en de omstandigheden waaronder dit plaats heeft.
b. van het zielkundig doorvoelen van het gebeurde — en
dit zoowel bij een werkelijk gebeuren als bij een afgebeelde
of door woorden medegedeelde gebeurtenis.
c. het zielkundig zakelijk waardeeren der gebeurtenis.
B. Het doen van oordeelsuitspraken in buitengewone gevallen :
a. bij bepaalde gebeurtenissen of gegeven voorbeelden aangeven wat het waarschijnlijkste van het verloop of de
oplossing is.
b. het opsporen wat het doelmatigste is in een bepaalde
situatie, waarin de ondervraagde verplaatst wordt.
c. kritiek van onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden.

Zinnebeeldig opvatten en scherpte van opmerken.

VI.

De vaardighied in het zinnebeeldig opvatten — zoowel
voor dingen die in werkelijkheid worden vertoond, als
die uit de beschrijving blijken.
B. Scherpte en volledigheid van opmerken bij opzettelijk
richten van de aandacht.
a. weergeven van het opgemerkte aan personen en dingen
op een prent.
b. aangeven der betrekkingsverhoudingen tusschen de verschillende onderdeelen bij het waarnemen van een werkelijk gebeuren.
A.

Ten einde een inzicht te krijgen in de karaktereigenschappen
der leerlingen, wordt een beroep gedaan op den menschkundigen
paedagoog. Mochten de gegevens door hen verzameld, die reeds
gelegenheid hadden de kinderen op de scholen waar te nemen niet
voldoende zijn of de waarneming gebrekkig zijn geweest, dan biedt
overplaatsing in een Ferienheim, waar de leerling in gezelschap
van andere scholieren eenigen tijd doorbrengt — ruimschoots
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gelegenheid om wat ontbreekt aan te vullen. Voor den scherpen
blik van een goed paedagoog onthullen zich daar allerlei hebbelijkheden, karaktertrekken, gemoedseigenschappen die den onderzochte stempelen tot een ethisch en sociaal hoog of laagstaand
type, niet alleen, maar die beslissen over de vraag of hij wel op
grond van karakter en wilshoedanigheden recht op de verzorging heeft die zijn verstandelijke hoogstand zou bedingen. Niets
gevaarlijker voor de maatschappij dan de crimineele intellectueel.
Is er plaats in ons Nederlandsche onderwijssysteem voor een
dergelijke onderzoekingsmethodiek op psychologischen grondslag
waarvan boven een voorbeeld is gegeven ? Wij zouden te kort
doen aan onze plicht indien wij bij de beantwoording dezer vraag
niet op de eerste plaats dachten aan het in vele opzichten zoo
voortreffelijk rapport verschenen van de hand der Commissie tot
het ontwerpen van een nieuw leerplan voor de scholen voor gewoon lager onderwijs te Amsterdam. Uit dit rapport klinkt een
nieuw geluid en komt een frissche windstroom vrij van bijluchtjes
uit muffe toedeuren werkkamers, ons tegemoet.
In dit rapport wordt een eerste poging gedaan om onze oude
Lagere school, die altijd maar knipt naar hetzelfde model welk
geestelijk weefsel, grof of fijn, hard of zacht zij tusschen de bladen
harer schaar krijgt — om te vormen tot een onderwijsinrichting
die oog heeft voor en voedsel geeft aan de verschillende typen
in bouw en aanleg des geestes met het oog zoowel op de eigen
ontwikkeling dezer verschillende typen als op de toekomstige plaats
die zij in de maatschappij kunnen innemen.
Bij de uitwerking van een dergelijk onderwijsprogram komen
allerlei doornige vragen boven, wier beantwoording nog alles
behalve eensluidend is.
Het eerst noodzakelijke zal wel een schifting der leerlingen zijn
met het oog op een toebedeeling van onderwijs overeenkomstig
hun geestesaanleg. Deze schifting, gebaseerd op het gedurende
de eerste 4 lagere schooljaren gevormde deugdelijk beeld van den
„aanleg, ijver, karakter, milieu der leerlingen" brengt hen dan in
een van een zevental middenscholen waarin zij onderwijs ontvangen
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geschikt om als ondergrond te dienen voor een nog speciëelere
vorming met 't oog op het toekomstig beroep.
Het geheele stelsel draagt dus een getrapt karakter. De vier
eerste schooljaren bewerken het ongedifferentieerde intellect, de
middenschool legt een ruw boetseersel aan, de hoogere school
een fijnere, de hoogste echool (voor de hoogst begaafden althans)
geeft de finishing touch.
De ontwerpers geven zich — getuige hun goed doorwerkte
uiteenzettingen — wel rekenschap van de moeilijkheden o.a. van
de kloof die gaapt tusschen de algemeene begaafdheid over het
geheele geestesgebied — en de begaafdheid over een beperkt terrein.
Wie geeft meer waarborgen voor een welslagen in zijn toekomstig beroep, de aanvankelijk hoog begaafde over het geheele
geestesgebied, die zich tot een bepaald beroep specialiseert — Of
de vroegtijdig zich door eenzijdige ontwikkeling kenmerkende wiens
eenzijdigheid naar een bepaalde beroepssoort heen wijst ? Kan
knapheid en middelmatigheid niet gevonden worden zoowel bij
veelzijdigheid — als bij eenzijdigheid van geestesbouw ? En wordt
niet als men de schoolindrukken als maatstaf aanneemt —
knapheid vereenzelvigd met extensiteit over het geheele geestesgebied — terwijl intensiteit over een bepaald onderdeel verwaarloosd wordt.
Ons komt het voor dat de ontwerpers van het rapport de
knoop niet hebben durven doorhakken en eensdeels als maatstaf
voor indeeling der leerlingen de algemeene begaafdheid namen
en wel zooals deze uit schoolindrukken, schoolcijfers, schoolwedstrijden was af te leiden en anderdeels toch ook weer rekening
wenschten te houden met een eenzijdige begaafdheid die dan naar
een speciaale beroepsaanleg heen wijst.
Immers de hoogst begaafden der leerlingen worden via een
middenschool met drie-jarigen cursus met de Fransche taal, gestuurd
naar de H. B. S. en het Gymnasium.
De goed begaafden via een andere middenschool met Duitsch
of Engelsch, naar een M. U. L. 0. school en .... de jongens met
normaal of meer dan normalen aanleg voor de Matternathische
vakken naar een middenschool die voorbereidt voor het ambachtsonderwijs.
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`'rage : Wat moet er met een genialen technicus gebeuren dus
niet een knaap met wel is waar eenzijdige ontwikkeling maar
van een dergelijke belofte dat hem het epitheton hoogstbegaafd
in dat eenzijdige niet mag worden onthouden ? Moet zoo een via
het ambachtsonderwijs omhoog klauteren omdat de H. B. S. of
het Gymnasium niet één- maar meerzijdige begaafdheid vraagt ?
Misschien moesten de ontwerpers wel zóó handelen omdat de
overweging den doorslag bij hen gaf, dat alleen hoogstbegaafden
kosteloos toegang kunnen krijgen tot de H. B. S.
De opmerkingen gemaakt, bedoelen geen critiek. Daarvoor zijn
zij te incidenteel. Zij beoogen alleen maar het accent te leggen
op de moeilijkheid die oprijzen voor de praktijk en dat zijn in ons
geval de belangen der leerlingen, aanstaande beroepsmenschen, indien geschift wordt zoowel volgens den maatstaf der algemeene
als volgens dien der specieelen begaafdheid.
En dan gelooven wij dat een psychologisch onderzoek, een
psychologische differentiatie in den geest — niet in den vorm van
de boven geschetste, door de Berlijners in praktijk gebracht, wetlicht meer zou bijdragen om uit die impasse te komen dan de door
de commissie aangeprezen schiftingsmethode die gegrond is op de
„gewone begrippen : schoolknap, schooldom, middelmatig of bijzondere aanleg voor rekenen, voor zeekenen enz." — beoordeelingsmaatstaven die de commissie wel noode zegt te moeten aanvaarden, omdat een wetenschappelijke basis voor psychologische
schifting, harer inziens, nog niet bestaat.
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VI.
Geen moeilijker periode van het jonge kinderleven om van uit een
bepaald gezichtspunt te worden bezien en stelselmatig beschreven te
worden, dan die tusschen het eerste en het derde tot vierde levensjaar.
Allerlei instincten, drangen, neigingen, ontwaken min of meer
stormachtig, zoowel in de hoogere intellectueele sfeer als op het
gebied der lagere verrichtingen. Naast verrassende staaltjes van
doelbewust denken, oordeelkundig handelen, komt drang tot
kruipen, loopen, spreken. En waar wij weten, dat elke pas ontwakende vaardigheid, welke deze ook zij, althans tijdelijk den
energievoorraad van het geestesgebied in beslag neemt en de volle
aandachtssterkte vraagt — daar is het geen wonder, dat bij dit
in al zijn openbaringen zoo van den hak op den tak springende
wezentje, het uiterst moeilijk is een vaste ontwikkelingslijn te zien
en te beschrijven.
Op ieder gebied van zijn kinderlijk zieleleven heeft de wonderlijkste wisseling plaats. Niet het minst in de karaktersfeer. Wij
kennen allen het beruchte kamertyrannetje „in linnen doeken"
onberekenbaar in zijn uitingen. Nu eens vriendelijk, gezeggelijk,
aanhalig, dan weer de onhandelbaarheid zelve en behebt met
trekjes van aanvalzucht door bijten, krabben, knijpen, zoodat bezorgden ouders het beeld van den kleinen misdadiger van Lombroso voor den geest komt.
Een feit is het, dat bepaaldelijk op dezen leeftijd een groot
studieveld braak ligt van de oorspronkelijke vormen, waaruit zich
het toekomstige karakter zal gaan ontwikkelen. Deze leeftijd is de
gunstigste waarop zich de ongebreidelde actie van het instinct
laat betrappen. Men moet echter voor alle — ook schijnbare
onbeteekende openbaringen in de gedragingen van het kind —
oog hebben.
In deze schets zullen wij enkele zijden van die kinderpsyche
beschouwen.
Doen wij een greep in het intellectueele leven. Dan valt het
ons op, dat het kind zich gaandeweg meer in zijn omgeving in29

werkt, die meer begint te „verstaan'', er althans mede vertrouwd
raakt. Tot nu toe bleek van verstaan niet veel. Het geheele doen
van het kind bepaalde zich tot het reageeren op de dingen zijner
omgeving, hoe beter en volkomener dit langzamerhand ook geschiedde. Het was echter reageeren op den buitenkant der dingen.
Een zeer oppervlakkig gevoelsleven kwam er bij in beweging :
het kind werd aangenaam getroffen door iets kleurigs, iets bewegends, iets geluidgevends, het gaf opwellingen te kennen van
verbazing, van vrees, van nieuwsgierigheid, wel- of onbehagen.
Maar al deze uitingen golden „iets", een ding. Alleen met het
zintuig der handen zagen wij, begon hij iets dieper in het wezen
der dingen binnen te dringen, hij begon daarmee iets te verstaan
van een voorwerp, doordat hij, dank zij de in ons vorig artikel
beschreven neiging tot imitatie, het behandelde op een wijze zooals
er mee diende omgegaan te worden. Wij zeiden dat dit behandelen
de eerste stap tot begrijpen was, de basis van ons geheele verdere
geestelijk ontwikkelingsleven.
Er zijn echter honderde dingen om het kind heen, waarvan hij
den aard en het bestaansdoel niet kan leeren door ze in handen
te nemen en ze doelmatig te gebruiken, wier wezen en beteekenis
hij alleen moet opmaken uit het gezicht, gehoor, reuk enz.
Het verstaan nu van deze dingen vraagt heel wat geestelijke
inspanning en neemt een groot deel van zijn kinderleven in beslag.
Het groeit gaandeweg, het bereikt natuurlijk pas zijn hoogtepunt
als het kind met al de volheid van zijn geestesontwikkeling die
dingen benaderen kan, ze met zijn handen omvatten, met zijn
andere zintuigen doorvorschen en met zijn intellectueele „voelhoornen" d.w.z. zijn vragen, kan peilen.
Maar de eerste schemering van dit verstaan, begrijpen, begint
reeds in de eerste jaren als het kind de voorwerpen leert onderscheiden en dit te kennen geeft door er een verschillende houding
tegenover aan te nemen en ze te herkennen in hun oorspronkelijken vorm of in afbeelding of symbool. Over het verstaan nu
zoowel van het ding zelf als van zijn afbeelding, zijn symbool,
moeten wij even spreken. Als het kind in zijn eerste levensjaar
een vreugdegebaar te kennen geeft, wanneer het het gerinkel van de
flesch hoort, waarvan hij weet dat hem voeden zal, dan „verstaat"
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het, isoleert het, dat geluid van de vele geluiden om hem heen en
kent er een bepaalde beteekenis aan toe.
Het is duidelijk dat de beteekenis ontleend wordt aan de omstandigheid, dat telkens als dat geluid gehoord wordt er een aangename gewaarwording voor het kind, n.l. hongerbevrediging
aan gekoppeld wordt. Naast die geluiden zijn er ook gezichtsindrukken van voorwerpen, van bewegingen, die aldus, omdat zij steeds
door iets anders, iets aangenaams of onaangenaams gevolgd
worden, voor het kind een bepaald signalement krijgen. Dit primitief verstaan is niet specifiek menschelijk, ook het dier kent dit.
De dierlijke geest wordt zelfs in die richting op bijna volmaakte
wijze ontwikkeld. Het opzetten van een bepaalde hoed, het maken
van een bepaald gebaar, het dragen van een bepaalde kleeding,
zeggen den hond of hij zijn meester mag vergezellen of niet. Het
geheim van de bijna intellectueele gedragen van het dier bestaat
bijna grootendeels in het „verstaan" van signalen, waaraan het dier
ervaren heeft dat bepaalde handelingen gekoppeld zijn, of waaraan
het zelf geleerd heeft bepaalde gedragingen, bewegingen, te verbinden.
Het dier bepaalt zijn doen en laten vaak naar voor ons onbemerkbare teekenen, die hem uit de buitenwereld toestroomen.
Een stap verder naar het menschelijke toe, is het verstaan van
klanken : verstaan wil dan zeggen, den inhoud, de beteekenis kennen
van een gehoorde klank. Hierbij volgen wij als vanzelve een bepaalde gedragslijn, t.o. van het jonge kind.
Die klanken --- onze woorden — richten zich n,l. in het algemeen
het eerst tot het gevoelsleven van het kind : klanken waaraan het
leert koppelen dat het rustig moet zijn, huilen moet staken, enz.
Dan wordt de klank ook verbonden aan bepaalde bewegingen,
die de volwassene zelf er bij uitvoert, „geef een handje". Het
kind ziet aanvankelijk klank en beweging samen, imiteert de geziene
beweging, en voert later de beweging uit op het hooren van den
klank, zonder de beweging te zien. Het kind „verstaat" de klank.
Zoo gaat het nu verder .... Het kind bemerkt dat iedere gezichts-,
gevoels-, gehoorindruk verbonden is met een klanksymbool.
Voor het kind is langzamerhand ieder ding in de wereld verbonden aan een klank, evenals de melkflesch verbonden is aan
een rinkelgeluid, om het wat te sterk uit te drukken.
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Deze openbaring wordt het kind zoo machtig en de verbinding
is zoo innig, dat het kind daarvan getuigenis aflegt door telkens
als het 't geluid piep, piep ; tik tak of waf waf hoort, zoekend
om te zien naar den kanarievogel, de klok, den hond, of die voorwerpen aan te wijzen.
Het ding-klankverband is dus geslagen bij het kind en wel
zonder dat het afwacht wat er nu gebeuren gaat, zooals bij de
flesch of hoedopzetbeweging, Het weten dat het woord een inhoud
heeft, welke inhoud hij uit zijn omgeving aan kan wijzen is hem
genoeg. Hij is bevredigd. De klank is een soort werkelijkheid geworden.
Psychologisch zeggen wij : het kind is een hoeveelheid kennis
rijker geworden — kennis van het symbool. Het ervaart dat de
buitenwereld, naast zijn eigen werkelijkheid, ook door woorden en
door afbeeldingen vertegenwoordigd is.
Deze tweede vertegenwoordiging door afbeelding, portret, draagt
echter een ander karakter, dan die door een geluid of klank verkregen.
Is een geluid b.v. van den flesch, een kenteeken, een onderdeel,
dat naar het geheel heenwijst, of is de klank van een woord een
aanhangsel, dat door gewoonte aan het origineel gebonden is en
dus op zijn beurt wederom naar dit origineel wijst ; de afbeelding,
het verkleinde model, is een tweede editie van het geheel, maar
met ander materiaal, op andere wijze uitgevoerd. De alledaagschheid van het verschijnsel dat het kind een portret, een model,
een plaat terugbrengt tot het origineel (het in de gewone taal
hiervoor gebruikt „herkennen" is verkeerd, wijst op een geheel
verschillende geesteswerkzaamheid waarover later gehandeld zal
worden), doet ons het raadselachtige, dat aan het geheele verschijnsel kleeft, over het hoofd zien.
Immers hoe verschillend de kleurige tinten, de bewegende lijnen
van het origineel met al hun aanhechtingspunten voor de waarneming en herkenning, en het doode, kleurlooze portret of afbeeldingen. Toch ziet het kind er spoedig den inhoud in. Het haalt
reeds op zeer jongen leeftijd het portret van een der huisgenooten
uit een photo-groep.
Het symbool verstaan
als wij dit geheele verschijnsel eens
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zoo mogen noemen --r gaat zoover, dat het kind zelfs zekere
virtuositeit bezit om in enkele lijnen, kleuren, vormen een inhoud
te leggen, inhoud die ons wonderlijk voorkomt, dikwijls geheel
fout is maar toch altijd wetenschappelijke waarde heeft. Wij
zullen dit verschijnsel bij het beoordeelen der prentjes-uitleggingen
van kinderen nog ontmoeten en er vele belangrijke beschouwingen
aan vastknoopen omtrent de wijze waarop de voorstelling van de
dingen der buitenwereld zich in den kinderlijken geest nestelt.
Voor thans is het genoeg te weten dat aan het kind het bestaan
van een tweevoudige wereld geopenbaard wordt ; één van werkelijkheid en één van afbeelding, van klanken — in het algemeen
kelijkheid
van symbolen ; dat het kind die twee werelden langzamerhand op
elkaar leert betrekken ; geldt dit een geuite klank, een gebaar :
het kind verstaat die en verbindt ze aan een bepaald voorwerp,
of een daad, een beweging ; geldt het een geteekende plastische
afbeelding, dan wijst het kind op het werkelijke ding, dat aldus wordt
voorgesteld. Maar er is meer : het maakt den indruk of het kind
bij sommige van zijn gedragingen die twee werelden -- afbeelding
en werkelijkheid --, gelijkwaardig vindt. Dit geldt niet alleen voor
het plastische beeld, het geteekende, maar ook voor het woord,
den naam. Hij toont dezelfde houding van zijn gevoelsleven voor
beide, toont dezelfde vrees voor beide, of dezelfde liefde en
vereering. Hij gaat met het portret, met het houten speelhondje
op dezelfde wijze om als met het levend model. Ook later, als het
kind in den speelleeftijd is gekomen, zal nog veel duidelijker blijken
hoe de grenzen tusschen origineel en copie worden weggedoezeld,
hoe de afbeelding dezelfde rol speelt ten opzichte van zijn gevoelsleven, zijn belangstelling, als het oorspronkelijke en zij op voet
van gelijkheid behandeld worden.
Op het einde van het tweede jaar begint de neiging om naast
iedere werkelijkheid een afbeelding te weten, zóó sterk te worden
dat het tracht zelve een symbool, „iets", te maken.
Het instinct van constructie, zoo eigen aan het begin der speelperiode van het kind, treedt dan in dienst van die neiging en het
„iets maken" van blokken, van doosjes, van kaarten, komt in actie.
Het stapelt nu niet meer onzinnig en doelloos op om het daarna
weer omver te gooien. Het „maakt iets", symboliseert, hoe ge-

brekkig ook, de werkelijkheid. De beteekenis van het bij alle
kinderen in alle landen zoo geliefde blokkendoosspel wortelt in
die neiging. Zelfs poogt het kind ieder gezien ding zelf door een
klank aan te vullen. Bij gebrek aan klankmateriaal doet hij dit
door een niet altijd te begrijpen gebaar of handeling. Juist op dezen
leeftijd tusschen 1 en 3 jaar is het kind allerlei wonderlijke
gebaren en bewegingen rijk, waarvan de verklaring allesbehalve
duidelijk is.
Wat bedoelt het b.v. als het met een speelding, waarmee het zich
eenigen tijd onledig heeft gehouden, plotseling komt aandragen en
het op onzen schoot legt of ons dwingt het in handen te nemen,
ons daarbij vragend aankijkend ? Wil het nog eens den naam van
het ding hooren ? moeten wij er iets mee doen ? Later, als 't kind
kan spreken, wordt zijn bedoeling duidelijker. Het vraagt den naam.
Dat vragen naar den naam wordt zelfs in een later ontwikkelingstijdperk een ware passie, die tot vervelens toe wordt botgevierd. Een eerste stap daartoe zien nu velen in dat raadselachtige
aanbieden van speelgoed. Het zou de bedoeling hebben van ons
volwassenen iets van het aangeboden ding te hooren, 'n klank,
misschien ook 'n handeling met het ding te zien uitvoeren — in
elk geval het verlangen weergeven een symbolisch aanvulsel van
het werkelijke, dat het kind voor zich ziet, te vernemen.
Nu zijn er psychologen — misschien wat fantastisch maar toch
ernstig gemeend die dezelfde kinderlijke gelijkstelling van afbeeldsel en werkelijkheid, van symbool en origineel terugvinden
in dat bij godsdiensten van oude cultuurvolken en thans nog
levende primitieve volksstammen zoo raadselachtig blijvende verschijnsel van uit hout of steen vervaardigde afbeeldingen.
Ook daar in offerdienst, tempelceremonies, vereering, dezelfde
gelijkstelling tusschen beide, ook daar die liefde voor het symbool,
hetzij woord of beeld, ook door die groote machttoekenning aan
het afbeeldsel over het lot der hulpbehoevende menschheid. Ongetwijfeld is de houding tegenover het afbeeldsel veel sterker in zijn
uiting dan het kind ooit pleegt te doen — maar zij wortelt toch
in de grondgedachte der gelijkstelling. Later als wij het spel
der kinderen hebben te bespreken, zullen wij nog gelegenheid vinden
te zien, hoe de inhoud van veel volksmythen, van legenden en
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volksgebruiken, inderdaad moeielijk anders verklaarbaar zijn dan
door ze te beschouwen als de in een handeling of verhaal neergelegde opvattingen uit een ontwikkelingsperiode in het zieleleven
van den afzonderlijken mensch, die door de menschheid bewaard
worden.
Deze uitweiding doet ons zien hoe breed wel het gebied is dat
wij hebben te overzien, als wij zeggen dat het kind begeert zijn
omgeving te „verstaan" --• en op hoe velerlei wijze het kind kan te
kennen geven, dat de wereld om hem heen niet meer is een ongeschifte
chaos van gezichtsbeelden, klanken en bewegingen, maar eene
vereeniging van dingen, tegenover de meeste waarvan hij gaandeweg
een bepaalde houding weet aan te nemen.
Het leeren verstaan van onze woorden, gebaren, en van de
werkelijkheid is nu de hoofdwerkzaamheid van den kinderlijken
geest in de eerste drie levensjaren. Opnemen dus en spaarzaam
afgeven. Want wat hij begint weer te geven, het moge in blokkenafbeeldsels, in woorden, in gebaren zijn, is klein in vergelijking
van hetgeen aan geestesarbeid wordt verricht door het opnemenWil men dan ook in deze jaren de ontwikkelingsrijpheid van den
kinderlijken geest beoordeelen, dan verlange men niet dat het kind
vroegtijdig spreekt — vroegsprekers zijn niet altijd vroegdenkers —
men bekommere er zich niet om of het kind '-- al erg „logisch"
speelt. Wel lette men op of het kind onze woorden en gebaren
verstaat, of het de voorwerpen, waarvan hij den naam vaak gehoord heeft in de ruimte aanwijst (men denke aan het populaire :
waar zijn je neus ? je oogen ? wijsheid van vóór het 3de jaar) ;
verder of het kind eenvoudige opdrachten — b.v. twee na elkaar
gegeven — begrijpt en uitvoert en ten slotte of het portretten of
afbeeldingen van personen of dingen, die het vaak gezien heeft,
op een of andere wijze blijk geeft te kennen. Voor het prentenboek
zijn de meeste kinderen de eerste twee jaren nog niet rijp. Het
doorbladert ze wel, spreekt even een naam uit, maar toont nog
niet het voorgestelde anders dan zeer oppervlakkig te hebben
opgenomen.
Intusschen weten we genoeg dat, niettegenstaande al dat opnemen
en leeren verstaan van zijn omgeving, het kind in die jaren een
allesbehalve contemplatief wezentje is.
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Naast de weinige doeltreffende handelingen, zooals we zagen het
blokken bouwen, het juiste gebruiken van sommige voorwerpen,
voert het 'n staalkaart uit van allerlei bewegingen, waarin het
ons heel wat hoofdbrekens kost 'n redelijke lijn te zien : het in
den wilde grijpen naar voorwerpen om zich heen, het er mee
slaan op tafel, het weggooien en weer oprapen, het opstapelen en
omver werpen, het verleggen van de eene stoel op de andere,
het scheuren, vernielen, beplukken, schijnbaar aandachtig befrommelen, enz. enz. Toch trachten wij in al dat gedoe iets logisch
te zien, gegrond op de stormachtig opkomende bewegingsopwellingen
in het kinderlijk gemoed.
Vooreerst is het de bekoring, die de rhythmiek uitoefent op het
kind, maar geen rhythmiek waarvan hij de bekoring ondergaat
zooals bij het voorzingen van wiegeliedjes of het rhythmisch bewegen op de armen, maar rhythmiek, die hij zelf voortbrengt door
slaan of kloppen.
Behalve het streelende, dat een in tempo uitgevoerde beweging
men denke aan ons dansen, aan de muziek van
altijd heeft
schuilt ook nog voor het kind een groote
primitieve volkeren
bekoring in de herhaling.
Het kind ondervindt veel meer dan wij volwassenen een eigenaardige nawerking van een eens uitgevoerde beweging, namelijk
de prikkel om die nog eens te doen. — Het is een eigenaardigheid,
schuilende in den bouw van het ontwikkelend zenuwstelsel. Een
eenmaal gedane beweging wordt, herhaald, een bron van genoegen,
't omgekeerde als bij ons volwassenen, waar herhaling een reden
tot verveling is. Het kind herhaalt dikwijls eindeloos 'n pas gehoord
woord, getal, een geleerde beweging, schept ook behagen in het
hooren en herhalen van dezelfde verhalen of zien van dezelfde
handelingen. Later in den speelleeftijd komt dat nog veel karakteristieker uit. Zelfs op den schoolleeftijd heeft de herhaling niets
onaangenaams voor het kind. Het is een door het organisme gewild
opvoedingsmiddel om nieuwe voorstellingsverbindingen of aaneengeschakelde bewegingen te fixeeren en gemakkelijk te laten afloopen.
Van daar dat de natuur voor het kind de herhaling met een
gevoel van genoegen heeft omgeven.
Een ander motief voor beweging is het ontwakend krachtsbe36

wustzijn dat het kind bij zich bespeurt. Dit krachtsbewustzijn is
een zeer samengesteld psychisch verschijnsel. Daarin speelt een
rol het „ik"-bewustzijn, waardoor het kind zich zelf ontdekt, staande
tegenover de overige wereld als een denk- en handelmiddelpunt ;
daarin komt tot uiting de plotseling gemaakte ervaring, dat verandering in de hem omvangende wereld niet onafhankelijk van
hem zelve behoeft te gebeuren, maar dat hij zelf ze kan maken,
dat hij zelf oorzaak kan zijn. Daarin treedt ten slotte op een nog
niet heel goed verklaarde laten we het maar noemen : belangstelling, voor bepaalde kenmerken van voorwerpen om hem
heen, die zich verraadt in allerlei handelingen, het uit elkaar
nemen, op elkaar passen, plukken, boren — hebbelijkheden die
wij met den onjuisten naam van nieuwsgierigheid betitelen, maar
waar we met allerlei onbekende roerselen in den kinderlijken geest
te doen hebben. Velen zullen misschien deze pogingen, om allerlei
bewegingsuitingen van het kind tot bepaalde oorzaken terug te
brengen, onbezonnen werk vinden — minstens onvruchtbaar werk.
Wie de moeite neemt eens aandachtig de van den hak op den tak
springende handbewegingen van zoo'n jong kind aan te zien, kan
de overtuiging niet van zich losmaken, dat hierbij allerlei opwellingen, krachten in oervorm, zich openbaren, die naderhand in dienst
komen van de zucht tot kennen, tot weten, den menschelijken
geest eigen.
Het wonderlijke, dat 't kind ondervindt, wanneer hij van hetzelfde
ding plotseling een ander gezichtsbeeld krijgt door het om te
draaien of van ter zijde te bekijken ; de indruk, die het komen
en verdwijnen van een voorwerp, — vooral het verdwijnen, op het
kind maakt, zoodat het al spoedig met den zoo echt kinderlijken
uitroep van „weg" vertrouwd raakt ^- dit alles geeft, hoe schijnbaar alledaagsch ook, interessante kijkjes op de ontwikkeling van
het geestesleven.
Immers meer en meer blijkt het hoe de buitenwereld in zijn
voortdurende wisseling door 't kinderlijk brein wordt opgenomen,
vastgehouden, vergeleken en weergegeven.
Vooral het vasthouden maakt daarbij een eigenaardige evolutie
door. De kinderlijke geest is het eerste half jaar een spiegel, die
weerkaatst wat bij hem binnenvalt, maar niet vastlegt. Het geeft
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oogenbliksindrukken weer. Langzamerhand ontwikkelen zich aanhechtingspunten voor de dingen der buitenwereld, eerst in het
lagere gevoelsleven, honger en dorst, dan in de hoogere gevoelssfeer,
wel- en onbehagen ; ten slotte in het gebied van verstandelijk kennen.
Dit gemis aan verkleving maakt dat men de zonderlingste ervaringen doet met kinderen die b.v. in hun tweede levenshalfjaar,
na een paar weken afwezigheid, vreemd staan tegenover hun
kamer, hun wieginhoud, hun huisgenooten, die in het tweede jaar,
na een wat langer verblijf elders, met moeite weer vertrouwd raken
met hun speelgoed, hun hond, en alleen herkennen wat grooten
indruk op hen heeft gemaakt en die, wat betreft onverschillige zaken en personen, die zij gedurende eenige maanden
niet gezien hebben tot in hun Ode jaar groote herinneringsleemten
blijven vertoonen. — Ik druk op 't onverschillige. Want op eens
verrast ons het kind op dien leeftijd met een sterk staaltje van
geheugen, als b.v. dat kind, dat na een jaar afwezigheid weer
terugkeert in hetzelfde zomerpension, en geen blijken van herkenning voor de rest geeft maar nauwelijks in den tuin gekomen, het
plekje nauwkeurig weet te vinden, waar die brandnetels stonden,
die hem een jaar geleden zoo gevoelig geprikt hebben.
Dat de menschelijke geest eerst langzamerhand rijk wordt aan
vezelen, die de indrukken blijvend binden, blijkt wel hieruit, dat de
gemiddelde volwassene pas in zijn herinneringsvoorraad terug kon
gaan tot zijn 4 en 5de jaar.
Buitengewone geesten, als Bilderdijk, die beweerde zich de op
den schoot zijner min, voorgelezen bijbelverhalen te herinneren
zullen wel uitzonderingen of fantasten zijn.
Voor het kind in zijn eerste levensjaar is het van het allergrootste
beteekenis, dat hij zoo'n kort geheugen heeft voor de eens verkregen indrukken zijner omgeving — dat de objecten der buitenwereld hem dus telkens als nieuw voorkomen ; daardoor immers
wordt zijn jonge geest geprikkeld zich telkens weer aan te passen
aan die omgeving en zich te oefenen in dat onnoemelijk aantal
bewegingen en bewegingsverbindingen, welke de mensch als een
soort automatismen zich moet eigen maken, wil hij zich gemakkelijk
door 't leven slaan. De verveling, die de oefening in den weg
staat, wordt het kind bespaard,
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Wij hebben in deze schets van het twee- en driejarig kind niet
gewag gemaakt van die twee voorname uitingen van de mobiliteit :
het loopen en het spreken. 't Spreekt van zelve, dat deze twee vaardigheden ook heel wat energieën van het kind in beslag nemen.
Ook vult de uitoefening er van een groot deel van den tijd. Als
nieuwe vaardigheid vragen zij de volle aandacht van het kind en
worden, gelijk alle nieuwe vaardigheid, gedaan uit eigen drang tot
uitoefening — maar daarnaast verruimt ook het loopen op bijzondere
v 7 ijze zijn gezichtskring en doet het hem zijn omgeving weer veel
intenser opnemen.
Met name is het de kennis der ruimte die, zoodra dat vermogen
tot verplaatsen intreedt, zoo sterk bevorderd wordt.
William Stern onderscheidt daarom in de ontwikkeling van het
ruimtebegrip drie phasen. Het eerste half jaar leeft het kind in
de meest primitieve phase, waarvan wij reeds in een onzer vorige
schetsen gewaagden toen wij de mondpsyche behandelden — de
mondphase — het kind beweegt zich in een soort oerruimte,
waaruit hij alleen de dichtstbijzijnde indrukken opvangt op het
lippengebied en voor een klein deel ook op de handen. Daarna
breidt de ruimte zich gedurende het tweede levenshalfjaar plotseling
uit door middel van het gezicht en het gehoor. Maar die uitbreiding is vrij onvruchtbaar voor het kind, omdat wat hem in de verte
geopenbaard door zijn gehoor, pas beteekenis krijgt wanneer hij
't kan benaderen door zijn gezicht en wat hij ziet pas, waarde
heeft als hij het aanpakken kan met zijn handen. Een waar inzicht
in die ruimte krijgt het kind pas als het bemachtigen en aanvoelen
kan, dan spreken we van de „grijpruimte". Nu leert hij korte
afstanden bepalen, vormen en grootten onderscheiden en ten deele
ook de beteekenis, het doel van de dingen kennen.
De derde phase treedt in als het loopen begint. Dan wordt het
kind vertrouwd met de verdere afstandsruimte. D e groote vraag,
die deze ruimteindeeling naar voren brengt, is deze, of ons vermogen,
om op het eerste gezicht den afstand van de voorwerpen ten
opzichte van elkaar te bepalen, zijn aanzijn dankt aan eenmaal
uitgevoerde bewegingen : grijpbewegingen, benaderbewegingen,
doorloopen, zoodat een bepaalde gezichtsindruk pas afstandswaarde krijgt als hij terugwerkt op een daaraan gekoppelde
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bewegingsherinnering — of dat ons netvlies de aangeboren eigenschap bezit, los van allerhande benaderingen door bewegingen,
den afstand te kunnen schatten, een schatting die slechts verfijnd
en verscherpt wordt door uitgevoerde grijp- of loopbewegingen.
De laatste opvatting wint in de nieuwere psychologie wel weer veld.
Het kind blijft echter voor dergelijke vragen het onderzoekings
object bij uitnemendheid. Vage mededeelingen omtrent kinderen
die naar de maan grijpen, of die hun vader, die een verdieping
hooger bij een venster staat, een stuk papier trachten aan te
reiken, (Preyer) hebben slechts dan beteekenis, als zij blijken waargenomen te zijn onder controle van deze tegenstrijdige opvattingen.
Over het spraakvermogen, dat zich in deze drie jaren zoo
machtig ontwikkelt, zullen wij in deze schets niet uitweiden.—
Het komt nog later ter sprake, gelijk zooveel andere uitingen van
het denk- en handelingsleven van het kind, die nauwelijks merkbaar reeds in deze roerige periode van 't kinderleven, zich beginnen
af te teekenen om later zich in al hun volheid te openbaren.
Vergeten wij niet : er heeft een geweldige ontwikkeling plaats
in het brein van het één- tot vierjarig kind. — Alleen de verbazende gewichtstoename der hersenen gedurende die jaren wijst
reeds op de hooge eischen die aan den geest kunnen worden gesteld. Maar het meeste is grondwerk — wat er boven wordt
opgetrokken zien we pas in latere jaren.
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OVER PAEDAGOGIESE „SCHALEN"
DOOR W. H. TEN SELDAM.
I. Inleiding.
In de hiermede aanvangende serie schetsen zal ik trachten, mede
tot duideliker begrip van sommige in ons tijdschrift verschenen of
nog te verschijnen referaten, om aan de hand van enkele voor
beelden een beeld te geven van verschillende problemen welke
zich voordoen bij het samenstellen en gebruiken van tests, vooral
van tot series samengevoegde tests of z.g. „schalen". In het biezonder heb ik daarbij de paedagogiese schalen op het oog, welke
in de laatste tijd, vooral in Amerika, steeds meer uitgedacht en
toegepast worden. Al zal het wellicht blijken. dat het lang niet
allemaal goud is, dat daar blinkt, het streven zelf is onze aandacht
wel waard. Het is een pogen om de vaak tamelik willekeurige,
vaak onkontroleerbare manier van beoordelen van onderwijsresultaten, zoals die door autoriteiten, ouders en onderwijzers
meestal gevolgd wordt, en waarbij elk volgens eigen oordeel zich
een stel normaalwaarden ter vergelijking kiest — welke normaalwaarden ons daarbij nog volsterkt niet altijd helder bewust voor
de geest staan — te vervangen door psychotechniese onderzoekingsmethodes. Men tracht n,l. geijkte series tests — vragen en
opgaven — samen te stellen, welke op een bepaalde, precies voorgeschreven, manier gebruikt moeten worden, om zodoende resultaten te verkrijgen, welke vergelijkbaar zijn met die van andere
proeven, wat voor het beoordelen van de aanleg van een bepaalde
leerling of van de resultaten van bepaalde scholen, onderwijzers
of leermethodes van groot belang kan zijn. Daar de bruikbaarheid
en het grote nut der z.g. „intelligentieschalen", speciaal van die
van Bi net en Sim o n, het zoeken naar afzonderlike schalen voor
bepaalde onderwijsvakken sterk bevorderd hebben, is het nodig
een, zij het dan ook beknopte, methodologiese beschouwing van
deze tests-serie vooraf te laten gaan.
Onder „psychologiere tests" welke term naar ik meen in 1890 het
eerst door Cat t ell gebezigd werd — verstaan we experimenten,
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welke ondernomen worden om, met het oog op bepaalde doeleinden,
de individuele geaardheid van een persoon of een van zijn psychiese
eigenschappen te leren kennen. Het doel verschilt van dat van het
psychologiese onderzoekingsexperiment. Het is niet wetenschap
pelik-theoreties, maar diagnosties : we willen niet nieuwe wetten
ontdekken of samenhangen bestuderen — al kunnen de psychotechniese onderzoekingen daartoe indirekt ook veel bijdragen —,
maar we willen een gegeven geval onder reeds bekende rubrieken
brengen. We geven de proefpersoon een bepaalde opdracht, laten
hem b.v. een of andere handeling verrichten, of stellen hem vragen,
welke handelingen of vragen zo gekozen zijn, dat wij al naar de
reaktie, welke op onze opdrachten volgt, met meerdere of mindere
waarschijnlikheid mogen besluiten tot het al of niet aanwezig zijn
van bepaalde eigenschappen, vaardigheden, funkties ; zo mogelik
ook tot de sterkte of graad daarvan. Een en ander ten einde ons
een beeld te kunnen vormen van de waarschijnlike reakties van
de proefpersoon in de veel meer gekompliceerde situaties van
het leven, dus b.v. om na te gaan of hij zich, op een voor zijn
leeftijd normale wijze, terecht zal vinden in voor hem nieuwe
omstandigheden (intelligentie-tests) ; of hij verder onderwijs in een
bepaald vak met vrucht zal kunnen volgen (pedagogiese tests) ;
of hij voor een bepaald beroep, of voor bepaalde beroepen, geschikt is, of wel welke bepaalde beroepen voor hem het meest
geschikt zijn (tests voor beroepskeuze), enz. Kort en goed : het
doel van deze tak der psychotechniek is, zoals NI i n s t e r b e r g
het aanduidt : „Voraussage durch Probeversuche".1)
Men vertaalt de term „test" wel eens door „steekproef", daarbij
waarschijnlik denkende aan het gebruik van de steekhevel en
dergelijke instrumenten. Al zal zoo'n vertaling wel nooit de reeds
internationaal geworden term „test" uit onze litteratuur verdringen,
het kan geen kwaad er eens aan te herinneren, daar deze Hollandse term niet alleen beter tot ons spreekt, maar ook in zijn
beeldspraak het wezen der methode goed aanduidt, terwijl we ons
tevens, wanneer we het procédé eens letterlik opvatten, bewust
worden van enkele voorwaarden, welke noodzakelik vervuld
1) Hugo Miinsterberg Psychotechnik (Leipzig, Barth, 1914), pag, 89.
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moeten zijn, wil de methode aangewend mogen worden, en van
enkele gevaren, welke bij ondoordachte toepassing dreigen. Wanneer we de inhoud van een met een of andere vloeistof gevuld
vat onderzoeken gaan door middel van de wijnkopershevel, dan
besluiten wij uit de hoedanigheid van het door middel van genoemd instrument ons geleverde deel tot die van het geheel.
We beschouwen het direkt onderzochte dus als een goede vertegenwoordiger van hetgeen we eigenlik willen onderzoeken. De
geldigheid van dit besluit hangt af van de juiste keuze van de te
onderzoeken representant. Hoe deskundiger we op het te onderzoeken gebied zijn, met des te meer waarschijnlikheid zal dus de
voorspelling, welke we durven doen naar aanleiding van de uitkomst van het direkte onderzoek, uitkomen. Wanneer de inhoud
van het te onderzoeken vat uit een mengsel bestaat, welk mengsel
zich splitst bij langdurig stilstaan, zoodat de soortelik lichtere
vloeistof boven komt drijven, en wij nemen een steekpreef met
onze hevel zonder vooraf maatregelen te nemen om de menging
weer tot stand te brengen, dan zal de voorspelling omtrent de
inhoud van ons vat gedaan op grond van dit onderzoek waarschijnlik geheel niet uitkomen. Wanneer we de temperatuur van
de pasgevulde badkuip onderzoeken door middel van het even
indompelen van de thermometer, zonder vooraf de inhoud goed
dooreen te roeren, iets wat geen badknecht vergeten zal, dan is
er alle kans, dat nadere bevinding onze voorspelling omtrent de
temperatuur van het water op een wellicht enigzins onaangename
manier zal logenstraffen ; — waarna we de fout wellicht aan de
gebruikte thermometer toeschrijven ! In dergelijke gevallen zondigen
we, doordat wij in onze ondeskundigheid enkele noodzakelike
voorwaarden, welke vervuld hadden moeten zijn, over het hoofd
gezien hebben. En het resultaat zullen dus ongerechtvaardigde
uitspraken en verwachtingen zijn ; terwijl, we, wanneer latere
ervaring deze verwachtingen teleurstelt, juist door onze ondeskundigheid en geschokt in ons daaruit voortvloeiende vertrouwen op
de werktuigelike toepassing van een aangegeven manier van doen,
geneigd zullen zijn de fout niet zozeer bij ons zelf dan wel bij de
bezigde methode te zoeken.
Hoe bekender ons het gebied van onderzoek schijnt te zijn,
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hoe meer we gevaar lopen ons te bezondigen aan onrechtmatige
toepassing der methode. Vandaar een soort van geleidelike toename van de „beunhazerij" in de verschillende takken van wetenschap. Menigeen b.v. die zich zelf zonder aarzelen onbevoegd zal
verklaren op het gebied der chemie, mathesis en dergelijke takken
van wetenschap o f techniek, zal minder angstvallig zijn in zijn
uitspraken en voorspellingen op medies terrein, juist door de
schijnbare vertrouwdheid met de daar gebezigde begrippen en
methodes. En in nog sterker mate dreigen de gevaren der ondeskundigheid, die juist doordat we leek zijn niet herkend wordt, op
het gebied der praktiese toepassing der psychologie, dus op psychotechnies terrein.
Dit is geen wonder, want niet alleen werken wij in het dageliks
verkeer met onze medemensen met allerlei psychologiese termen
en begrippen — al zijn we meestal niet in staat er een definitie
van te geven en de draagkracht onzer woorden juist te duiden —,
maar ook schijnen ons de psychotechniese methodes bij eerste kennismaking vaak zeer bekend en heel niet moeilik toe. Immers de
methodes der wetenschap zijn volstrekt niet allemaal nieuwe vondsten en bedenksels : vele ervan zijn feitelik slechts bewuste en
opzettelike toepassingen van wat elk dageliks doet. Evenzo als
er steeds logies gedacht is en gedacht wordt zonder dat men zich
van de logiese kriterieën bewust is, wat eerst sedert Aristoteles
het geval is, tenminste bij hen die logika bestuderen, en evenals
er ook steeds logies gedacht zou worden al bestond er helemaal
geen wetenschap der logika, evenzo past elk in de dagelikse omgang met zijn medemensen psychotechniese methodes toe, zonder
zich daarvan bewust te zijn.
Elke vraag is feitelik een prikkel, welke wij aan degene, waar
wij mede spreken, geven. Zijn antwoord is de reaktie daarop, En
uit die reaktie besluiten wij tot dat, wat wij niet direkt kunnen
waarnemen en toch juist kennen willen, tot de ogenblikkelik hem
bewuste voorstellingen, tot zijn weten, tot zijn gezindheid, zijn
karakter, of wat dan ook. Op grond van onze interpretatie van
de waargenomen reakties voorspellen wij zekere gedragingen en
bouwen wij onze verwachtingen. De een zal het hierin verder
brengen dan de ander, evenals de een „logieser denkt" dan de
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ander ; er bestaat een groot verschil in de juistheid der, meestal
intuïtieve, toepassing der methode — aanwenden doen wij haar
allen, anders zou er zelfs geen verstandhouding mogelik zijn. De
psychotechniek nu past deze meestal onbewust, intuïtief, toegepaste
testmethode, bewust en precieser toe. Zij gaat nauwkeurig de
voorwaarden na, welke vervuld moeten zijn, bestudeert het procédé
zelf en gaat de waarschijnlikheid na van de uitgesproken voorspellingen. Doordat men tot bewustheid brengt, wat meestal onbewust geschiedt, kan men de gevaren van de intuïtieve toepassing
vermijden en zo de waarde der voorspellingen verhogen.
juist echter dat zo bekend zijn van het wezen der methode, gepaard aan de ons allen eigen, zij het ook grove kennis van het
psychologiese materiaal, maakt het gevaar zo groot van een ondoordacht toepassen der psychotechniese methodes.
„De verzoeking is te groot 1) schrijft M u n s t e r b e r g, zulke
testexperimenten op oppervlakkige wijze te doen, niet slechts met
gebrekkige toestellen en methodes, maar ook zonder een eigenlik
duidelik plan en zonder bepaald doel. De een of andere onderwijzer
[we kunnen dit vonnis natuurlik met evenveel recht toepassen op
het gros der leraren, schoolartsen of andere medici] die nauweliks
de elementen der experimentele psychologie kent, kan in een half
uur in een grote schoolklasse zulke proeven doen, om het geheugen
of de fantasie of de bevattelikheid der jongens en meisjes te
onderzoeken ; en toch zal het resultaat onbruikbaar zijn, daar de
onderzoeker waarschijnlik wezenlike methodologiese voorwaarden
voor betrouwbare onderzoekingen zal vergeten. Er is inderdaad
geen twijfel over, dat het aanzien van de experimentele testproeven
door zulke vluchtige, ondoordachte, spelletjesachtige schijnonderzoekingen in sterke mate geleden heeft, vooral daar de resultaten
vaak tot grondslag van generalisaties genomen werden, zonder
dat ernstige statistiese methodes aangewend werden. De zaak werd
er nog bedenkeliker door, doordat vaak de eenvoudigste test met
het vooropgezette doel aangewend werd om te onderzoeken in
hoeverre een persoon voor een of andere zeer gekompliceerde
handeling geschikt zou zijn of niet. De noodzakelikste voorwaarde
1)

Miinsterberg t. a, p, pag, 89.
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ontbrak, n.l. een zorgvuldige analyse van alle faktoren, welke in
de werkelike situatie samenwerken."
Er dreigt ook nog een ander gevaar bij het ondeskundig en
daardoor meestal al te mechanies toepassen der test-methode. Deze
al te werktuigelike opvatting ontstaat door een te sterk accentueren van een der goede eigenschappen der methode. Deze toch
onderscheidt zich gunstig van de gebruikelike methode der examens,
doordat men beter in staat is de schadelike subjektieve faktoren bij
de beoordeling der geleverde prestaties uit te schakelen. Die schadelike faktoren zijn bekend genoeg. Horen we b.v. even hoe Binet
zijn bevindingen in het kort samenvat : „Wanneer men aandachtig
eens enkele examens (in de rechten of de medicijnen) volgt, staat men
verbaasd over het verschil dat er bestaat tusschen de eisen van
de examinatoren, die eenzelfde examen afnemen. Enkelen zijn zeer
toegevelik, misschien uit goedheid, misschien ook uit onverschilligheid of scepticisme ; en zij schijnen er slechts op uit te zijn om
een stok toe te steken aan de ongelukkige kandidaat, die daar aan
het verdrinken is ; zij wijzen hem slechts af, wanneer ze er toe
gedwongen zijn. Anderen echter schijnen geen ander doel te hebben
dan de kandidaat in de war te brengen ; het examen is een waar
handgemeen en zij houden pas op, wanneer hun tegenstander
onder ligt. Weer anderen hebben omtrent een onderwerp hun
persoonlike mening en zij eisen dat de kandidaat hun mening vindt,
of zelfs het woord dat zij juist in de gedachte hebben, iets wat
slechts mogelik zou zijn door een wonder van telepathie. Het
gevolg van dit alles is, dat de vragen, welke op eenzelfde examen
gedaan worden, zoo'n groot verschil in moeilikheid vertonen, dat
het succes van een kandidaat een loterij lijkt. ik herinner mij met
grote belangstelling verscheidene examens in de anatomie gevolgd
te hebben. Enkele commisses lieten leerlingen toe, die werkelik
beneden het gemiddelde stonden, andere weigerden zonder pardon
veel ontwikkelder studenten. Het karakter van de examinator, zijn
ogenblikkelik gedisponeerd zijn, of hij last heeft van maagzuur,
de aanwezigheid van een bevoegde collega, die toeluistert en hem
taxeert, al die kleine oorzaken kunnen de manier van ondervragen
en beoordelen geheel en al wijzigen.
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Over het algemeen zal men opmerken, dat de specialiteiten
gevaarlik zijn in hun vak ..... Ook kan ik er aan toevoegen, dat
de „kop van de kandidaat" hem helpen of benadelen kan, al naar
de sympathie of antipathie, welke die opwekt. Men heeft mij eens
bekend, dat bij mondelinge examens, een examinator, die absoluut
onpartijdig van bedoeling is dat in werkelikheid niet langer zal
zijn voor een kandidate, wier uiterlik hem mishaagt." 1) Dergelijke
louter subjektieve faktoren bij de beoordelingen van een proefpersoon uit te schakelen, kan niet anders dan nuttig zijn. Daarom
zweeft menigeen een onderzoek, door middel van tests, testsseries
en paedagogiese schalen, voor de geest, waarbij de persoonlikheid
van de onderzoeker vervangen wordt door een stel nauwkeurige
voorschriften, welke mondeling of schriftelijk gegeven worden en
men de p. p. slechts beoordeelt naar de liefst in cijfers uitgedrukte
uitkomsten.
De persoon van de proefnemer wordt zoodoende in zeker opzicht indifferent. Vandaar de konklusie : Elk kan zulke tests-series
of schalen wel toepassen, biezondere training of vakkundigheid is
daartoe niet meer nodig.
In zeker opzicht is dat ook waar, n.l. wanneer het om massaproeven gaat, b.v. wanneer een paedagogiese schaal, een schaal
voor rekenen b.v., gebruikt wordt om de prestaties van gehele
klassen leerlingen te onderzoeken, met het doel om na te gaan of
een klasse op peil is, of ten einde vergelijkingen te kunnen maken
tussen de resultaten van verschillende leermethodes of ook van
verschillende leerkrachten. Storende faktoren, welke speciaal voor
een leerling nadelig zijn en niet voor anderen, beinvloeden het
totaalresultaat betrekkelik weinig, het gaat om gemiddelde prestaties, de fijnere biezonderheden kunnen verwaarloosd worden. Op
zulke wijze worden er tegenwoordig, vooral in Amerika, vele proeven genomen : door schoolautoriteiten, schoolpsychologen en
anderen worden vragenlijsten, papieren waarop de opgaven gedrukt
staan, rondgestuurd aan talrijke onderwijzers, steeds vergezeld van
een aanwijzing hoe deze moeten worden uitgedeeld, hoe ze door
de kinderen moeten worden behandeld, terwijl een schriftelijke
1) A. Binet, Les idées modernes sur les enfants (Paris, Flammarion 1910), pag. 24.
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instruktie is bijgevoegd of anders precies is opgegeven met welke
woorden de kinderen omtrent de proef ingelicht mogen worden.
(Men zie b.v. referaat No. 19 in jaargang I van dit tijdschrift,
waarin overzicht gegeven wordt van een schaal voor lezen, welke
tegenwoordig daar te lande veel gebruikt wordt). De resultaten,
dat wil zeggen de door de kinderen ingevulde papieren, worden
naar een bepaald adres opgezonden en daar verder bewerkt. Op
deze wijze is dus degene, die de taak direkt aan de kinderen opgeeft, hier dus de klasseonderwijzer, slechts een klein radertje in
de gehele machine, en wordt er naar gestreefd om zijn persoonlikheid geheel uit te schakelen. Ook zijn de p. p. aan hem die de
resultaten eindelik bewerkt, grotendeels onbekend, ze zijn voor
hem cijfers, een aantal eenheden in zijn statistiese bewerkingen.
En toch, wanneer men verslagen van dergelijke proefnemingen
leest, dan ziet men, dat er geregeld enkele stellen werk op zijde
gelegd moeten worden, omdat de antwoorden doen vermoeden
dat er iets niet in de haak was ; soms doordat de tussenpersoon
de instruktie niet precies opgevolgd of begrepen heeft, soms ook
doordat een te letterlike uitvoering de proef niet tot zijn recht
heeft doen komen. Want ook een schoolklasse is niet uitsluitend
een aantal afzonderlike leerlingen, ze draagt steeds ook een eigen
karakter, er heerst een bepaalde „geest'', en instrukties, welke voor
de ene klasse meer dan voldoende zijn, missen hun doel in een
andere. Zodat de bij de proefpapieren gegeven algemene instrukties
nog volstrekt niet voor alle klassen juist de meest geschikte zijn,
waardoor feitelik de verkregen resultaten niet meer gelijkwaardig
zijn. Nu is de invloed op het eindresultaat van zulke individuele
fouten en afwijkingen des te geringer naarmate het aantal individuen, uit wier prestaties de gemiddelde uitkomst berekend moet
worden, des te groter is, vandaar dat bij zulke massaproeven de
invloed van een of andere biezondere afwijking bij een bepaalde
leerling vrijwel nihil is. Maar het aantal aan een proef deelnemende
klassen is meestal niet zo groot, dat dit ook voor de biezondere
afwijkingen van elke klasse als geheel geldt, dus voor fouten
welke zowat alle leerlingen ener bepaalde klasse maken, tengevolge
van een voor die klasse eigen manier van reageren op de gegeven
algemene instruktie, — welke instruktie er feitelik een is voor een
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door de proefnemer als gemiddeld gedachte klasse. Zodat ook bij
zulke massaproeven het beste rendement verkregen wordt, wanneer
ook de tussenpersonen, in wier handen de direkte uitvoering
berust, niet maar betrekkelik onverschillige faktoren zijn, maar
wanneer ze in staat zijn die fijnere schakeringen in het geven
der instrukties aan te brengen, welke zullen maken, dat de in hun
klasse verkregen uitkomsten zo weinig mogelik beinvloed zijn door
speciaal voor hun klasse geldende afwijkende faktoren, welke aan
de becijferaar der totaalresultaten niet bekend zijn en welker invloed
hij dus niet door middel van statistiese berekeningsmethodes kan
te niet doen. De tussenpersoon is daartoe echter pas in staat
wanneer hij zulke afwijkingen zelf beoordelen kan, en ook doel
en techniek van het onderzoek kent, zodat dus naast een meer
intieme kennis van de geest zijner klasse ook een zekere deskundigheid op het gebied der onderzoekingen-zelf niet anders dan ten
voordele van de proef zal wezen, ja voor het beste rendement
ervan zelfs noodzakelik is.
Is dus een zekere mate van vakkennis reeds nodig bij massaproeven, als hierboven bedoeld, des te meer natuurlik wanneer
het er om te doen is een bepaald individu te onderzoeken. En
wel in tweeërlei opzicht. Wanneer het doel is om materiaal ter
vergelijking te verkrijgen, is het noodzakelik, dat de inrichting der
proef voor alle p.p. precies gelijk is. „Standardization of conditions"
beschouwt W h ip pl e, een der grootste autoriteiten op dit gebied,
dan ook als het „essentiële en fundamentele principe dat ten
grondslag ligt aan de toepassing van wetenschappelike tests". Echter,
om dit tot stand te brengen, daartoe is weder vakkennis nodig,
een star mechanies herhalen van de gegeven voorschriften kan
juist, zoals hierboven reeds ten opzichte van massaproeven uiteen
gezet is, van het doel afleiden. „Een biezondere moeilikheid, zegt
W h i p p 1 e, welke zich hierbij voordoet, zal al te gemakkelik door
de niet-geschoolde onderzoeker over het hoofd gezien worden.
De proefpersoon wordt door de instrukties van de proefnemer
gebracht in wat men zou kunnen noemen een „houding" (,,set")
of een „stemming" (,,attunement") ten opzichte van het werk dat
hem te wachten staat. Echter, zelfs wanneer aan elke p.p. precies
dezelfde mondelinge instrukties gegeven zouden worden, dan is

het toch zeer wel mogelik, dat die instrukties door de verschillende
p.p. op verschillende wijze opgevat zullen worden. Bovendien,
deze stemming zal waarschijnlik ook even sterk beinvloed worden
door de „atmosfeer" van het experiment, de gehele manier waarop
de proef gedaan wordt, als door de tekst der instrukties zelf. Bij
kinderen kan die moeilikheid zeer groot zijn. Elk, die een aantal
kinderen bij het binnenkomen van het laboratorium gade geslagen
heeft, is getroffen door het verschil in houding : het eene kind is
buitengewoon verlegen, een ander is opgewonden, een derde
apathies, een vierde vol nieuwsgierigheid, en een vijfde is vol van
zijn streven om anderen te overtreffen. De geschoolde onderzoeker
let op deze tekenen en past zijn manier van doen en zijn instrukties
daaraan aan, ten einde de tendenties, welke er aan ten grondslag
liggen, zodanig te kompenseren, dat er, zoveel als mogelik is,
dezelfde stemming zal ontstaan," 1)
Evenwel nog in een ander opzicht is deskundigheid noodzakelik
bij het onderzoek van een bepaalde p.p. Een machniese toepassing
der methode leidt niet tot een rechtvaardig oordeel. Om dit goed
in te zien kan men niet beter doen dan eens een aantal kinderen
dezelfde tests te geven. Men zal er dan spoedig van overtuigd
worden dat eenzelfde reaktie nog niet hetzelfde betekent. Wanf
bij een reaktie op een prikkel, een antwoord op een bepaalde
vraag b.v., moet men onderscheiden tussen de reaktie als eindresultaat, de tekst van het gegeven antwoord dus, en de reaktie
als proces, hier dus : de wijze waarop het antwoord gegeven wordt.
Men zal bij een conscientieus toepassen der methode bemerken,
dat de wijze van reageren ons omtrent de persoonlikheid van de
p.p. in het algemeen, en ook wat betreft het speciaal onderzochte,
minstens evenveel, indien vaak niet meer, zegt dan de tekst en
inhoud der gegeven antwoorden. Vooral wanneer men zulke
individuele tests eens als medewerker van een ander onderzoeker
geeft en dus de resultaten uit handen moet geven, dan gevoelt
men sterk, dat men bij het overgeven van de opgeschreven antwoorden of in cijfers uitgedrukte reakties, feitelik tegenover de
1) G. M. Whipple. Manual of mental and physical tests. (Baltimore, Warwick
8 York, 1914), pag. 6.
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p.p. een onrechtvaardigheid begaat, daar men niet in staat is dat
andere deel van het antwoord, de wijze zelf van reageren, in die
cijfers en neergeschreven antwoorden weer te geven. Maar dit
reaktieproces heeft echter eerst de waarde van een antwoord voor
hem, die in staat is het te herkennen, te ontcijferen, te waarderen,
voor de psychologies geschoolde onderzoeker dus. Anders overziet
men die fijnere tekenen, let alleen op de meer tastbare resultaten
en — oordeelt grof en oppervlakkig. Vooral wanneer van het
onderzoek voor de p.p. veel afhangt, de plaatsing in een biezondere klasse b.v., is het overlaten van dergelijke onderzoekingen
aan ongeschoolde onderzoekers gevaarlik. Dit schijnt speciaal in
Amerika nog al eens gebeurd te zijn. Vandaar, dat een paar jaar
geleden de „American Psychological Association" besloten heeft,
dat alleen aan technies getrainden in de psychologie, of in de
interpretaties van dergelijke tests, het toepassen der B i n e t-tests
met diagnosties doel mocht worden toevertrouwd. Vandaar ook
dat W h i p p 1 e in zijn handboek, protesterende tegen een al te
mechaniese opvatting der methode schrijft : „Zij, .... die in de
psychologiese tests niets anders zien dan statistieken van prestaties
en beweren, dat wegens gemis aan introspektie het niet mogelik
is een blik te werpen op de geestesinhoud, zien geheel en al over
het hoofd hoe belangrijk de tests zijn voor kwalitatief onderzoek, wanneer zij aangewend worden door een bevoegd onderzoeker, die minder de nadruk legt op een blote opeenhoping
van cijfers dan op het geduldig zoeken naar kwalitatieve uitingen van geestelik leven, welke opgesloten liggen in de uitkomsten
van zijn onderzoekingen. Niet te letten op deze mogelikheden
bij het test-experiment is niet alleen een verlies, maar zelfs
een bron van gevaar voor de vooruitgang der wetenschap, daar
het aanleiding, indien zelfs niet aanmoediging, kan geven tot
een oppervlakkig toepassen van de tests zelve, speciaal van de
zijde der ongeschoolde leken getuige het tegenwoordige streven
om aan klasseonderwijzers of psychologies niet-geschoolde schoolartsen de diagnose der geestelike ontwikkeling der schoolkinderen
door middel van de B i n et-Sim o n-tests over te laten." 1)
1) Whipple t.a.p. pag. 2.
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Binet zelf voorzag reeds bij het publiceren van zijn methode
het gevaar ener werktuigelike toepassing. In het artikel, waarin in
1908 de „Echelle métrique de l'Intelligence" bekend werd gemaakt,
en waarin de manier van werken zeer uitvoerig beschreven wordt,
zelfs verschillende soorten van antwoorden krities worden beschouwd
en aangegeven wordt welke de schrijvers goed vinden en welke
niet, in het kort waarin alle inlichtingen gegeven worden, welke
men maar wensen kan, — heet het : (onze methode) „is, al schijnt
het wellicht anders, geen automatiese methode die gelijkt op zoo'n
weegtoestel in de stations, waar men maar op hoeft te gaan staan
om de machine ons gewicht, gedrukt op een kaartje, te doen
uitspuwen. Zij is geen handigheidje en wij voorspellen de gepresseerde geneesheer, die haar door zijn verplegers zou willen doen
toepassen, dat hij daar verdriet van zal hebben. De resultaten van
ons onderzoek missen alle waarde, wanneer zij ontbloot zijn van
kommentaar, zij moeten geïnterpreteerd worden." En verder :
„Men moet de gedachte prijs geven, dat enig onderzoekingsprocédé
ooit zó nauwkeurig zou kunnen worden, dat het mogelik is, het
aan de eerste de beste toe te vertrouwen ; elk wetenschappelik
procédé is slechts een werktuig, dat een deskundige hand nodig
heeft, wil het gebruikt kunnen worden. Wij hebben met het nieuwe
werktuig, dat wij pas gesmeed hebben, meer dan 300 proefpersonen onderzocht, en bij elk onderzoek werd onze aandacht weer
opnieuw gewekt, verrast, bekoord, door de waarnemingen, die we
in het schema niet op konden nemen, omtrent de manier van antwoorden, de manier van begrijpen, de onwil van enkelen, het
verstompen van anderen, en de talrijke biezonderheden, die ons
het zo aantrekkelike schouwspel van een intellekt in werking voor
ogen voerden..... Het is deze totaalindruk welke men moet weten
te grijpen, te interpreteren, en op zijn juiste waarde te schatten."

1

Deze inleiding resumerende zien wij dus, dat een der grootste
gevaren der methode der test-expermenten bestaat in de ogenschijnlike gemakkelikheld ervan, voortvloeiende uit onze schijnbare
1) A. Binet et Th. Simon. Le développement de l'Intelligence chez les Enfants.
l'Année psychologique XIV 1908, pag. 60 en 61.
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bekendheid met het procédé en de schijnbare bekendheid met
het materiaal, waardoor een onoordeelkundig en oppervlakkig
experimenteren in de hand gewerkt kan worden, waardoor verwachtingen gewekt worden, welke niet bevredigd worden, ordeleis
geveld worden, welke niet rechtvaardig zijn ; terwijl als reaktie
tegen dergelijk ondeskundig gedoe weder een onverdiend wantrouwen in de methode zelf ontstaan kan.
Tot slot echter nog de opmerking, dat waar voor een goed
rendement der methode steeds weer deskundigheid van de onderzoeker geëist werd, deze deskundigheid niet verward moet worden
met geleerdheid op psychologies gebied. Zeker, de psychotechniker zal grondige voorstudie van algemene en speciale psychologie
niet mogen verzuimen, maar deze kennis op zich zelf is nog niet
voldoende, evenmin als grondige studie der paedagogiek iemand
op zich zelf al tot een goed onderwijzer zal maken, noch de enkele
studie der fysiologie, anatomie enz. iemand tot een betrouwbaar
medicus maakt. Bij alle techniese vakken is er behalve de noodzakelike kunde ook nog de kunst nodig en deze laatste wordt
slechts al doende geleerd, tenminste wanneer de dispositie ervoor
aanwezig is : ze kan niet in woorden aangegeven worden of in
de boeken beschreven.
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN.
1. F. WEIGL. Das Psychogram einer Schulklasse
als Unterlage fi r pádagogische Massnahmen.
(Zeitschrift fur Pedagogische Psychologie und experimentelle
Pdagogik, XVIII, 3/4.- .Maart 1917.)
Schrijver meent dat de moeitevolle arbeid van het samenstellen
van een psychogram (we zouden kunnen zeggen : een psychologiese
inventaris) van een klasse ten volle beloond zal worden, door de
betere resultaten, welke daardoor verkregen kunnen worden. Hij
gaat blijkbaar van deze grondstelling uit : „aan goede wil ontbreekt
het meestal de leerlingen niet, hun ontbreekt eer de ekonomie
van den arbeid, welke wij hun echter zelf eerst bij kunnen brengen,
wanneer wij hun psychiese eigenaardigheden nauwkeurig bestudeerd hebben". Hij heeft meermalen gepoogd psychogrammen der
afzonderlike kinderen en daaruit dat der klasse samen te stellen
en geeft in dit artikel verslag van de analyse der psychiese aanleg
van 40 jongens van 10.12 jaar uit het 5de leerjaar ener volksschool te Munchen, welke klasse hij als onderwijzer gehad heeft.
De aanleiding tot die onderzoekingen was de geringe overeenkomst,
welke er bleek te bestaan tussen de schoolresultaten en een ingesteld onderzoek naar het intellekt der leerlingen door middel van
experimentele methodes van intellektonderzoek. Kinderen, die
volgens het zorgvuldige intelligentieonderzoek No. 5 of 8 van de
klasse zouden moeten zijn, wat hun intellekt betreft, waren volgens
de schoolresultaten . No. 25 en 24 van de klasse. Daar schrijver
zich er niet mede tevreden wilde stellen die geringe overeenkomst
als gevolg van „luiheid, onverschilligheid" en dergelijke ethiese
fouten te verklaren, zocht hij naar een serie tests, welke gemakkelik toe te passen waren, welke de gang van het onderwijs niet
noemenswaard stoorden, geen ingewikkelde apparaten nodig
maakten, noch lange onderzoekingen na schooltijd vorderden.
Bepaald werd :
1. het rangnummer volgens de schoolresultaten (Leistungsplatz) :
dit was de rangorde volgens de rapportcijfers bij de verhoging,
toen de kinderen dus pas in schrijvers klasse kwamen.
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2. rangnummer volgens hun intellekt (Intelligenzplatz). Gebruikt
werden de kombinatiemethode van E-b b i n g h a u s (3 teksten) (zie
voorbeeld Deel I pag. 212) ; de „Methode des assoziativen Ger
dachtnisses" van R i e s (3 reeksen woordparen, welke zo gekozen
zijn dat er tussen elk paar een kausaal verband gelegd kan worden
(b.v. honger-flauwte ; dooi-watersnood). Verondersteld wordt dat
de intelligentste 1.1. dat verband opmerken en de paren daardoor
beter onthouden) en de „Methode der gebundenen Assoziation"
van R i e s (3 reeksen opgaven waarbij een woord gegeven wordt
en gevraagd wordt een ander woord op te schrijven dat er 'n
werking van aangeeft). Naar het totaal der prestaties werd dan het
rangnummer volgens het intellekt bepaald. Het onderzoek kon klassikaal geschieden in de uren voor het maken van stijloef. bestemd.
3. het intellektuele niveau (Intelligenzalter) werd bepaald door
middel van de B i n e t-schaal (bewerking van Bobertag en Stern).
4. de leeftijd.
5, het waarnemingstype (Anschauungstypus) Klassikaal ; na 5
minuten bekijken werd een plaat beschreven.
6. het zaakvoorstellingstype, door middel van de methode der
reaktie op prikkelwoorden. Dit moest buiten de gewone schooluren individueel geschieden.
7. het woordvoorstellingstype: alfabet omgekeerd laten opzeggen ;
waarnemingen bij schrijven.
8. het denk- en fantasietype : methode der „Stichworter", b.v.
Opstel maken over : „Haus — brannte ab — Kind allein — kluger
Affe — Eltern dankbar .-- Belohnung".
9. geheugen en wel
a. 't onmiddelik herinneren : diktee van 19 zinnen of zinsdelen
welke elk eenmaal voorgelezen werden en welke een telkens toenemend aantal elementen bevatten (Der jager und der Holzhacker
(2) gingen ins Freie (2)
(2 elementen) der Forster und ein
durch die Wiesen in den Wald ( zinnen als : Spat am
Abend trafen sich wieder alle und zogen vergnugt mitsammen
heim (9).
b. het blijvend behouden : repetitie van het overzicht van een
les over de vos na acht dagen en na 3 maanden.
c. het type : individueel onderzocht : gegeven 12 voorwerpen ;
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12 gesproken woorden ; 12 geschreven woorden ; 12 gesproken en
12 geschreven getallen ; waarna telkens onderzocht werd hoeveel
er onmiddelik onthouden werd.
10. De aandacht (Aufmerksamkeit) en wel
a. de omvang : tachistoskoopproeven. 1)
b. gemakkelik af te leiden of niet (Ablenkbarkeit) : door middel
van een schrijfproef, waarbij telkens een minuut lang een bepaalde
opgave geschreven moest worden en dan weer een andere opgave
b.v. duitse A, latijnse B enz.
C. het type : door middel van tachistoskoop^proeven.
11. het apperceptieve zien : lezen van een tekst in louter hoofdletters gedrukt.
12. het zich aanpassen van nieuwe arbeid (Anpassungsfahigkeit) :
proef van NI ii n s t e r b erg: 24 kaarten waarop telkens 48 letters
(A, E, 0 of U) in 4 groepen te sorteren, al naar de letter welke
het meest voorkomt.
13. arbeidstempo ; leestempo ; schrijftempo ; rekentempo (het
laatste met behulp van 5-minuten-rekenen volgens de methode van
K r a e p e l i n; (optellen van telkens 2 getallen van 1 cijfer, welke
getallen in vertikale kolommen gedrukt staan en waarnaast de
eenheden der uitkomst geschreven worden).
14. arbeidsrhythme : door middel van 5-minuten-rekenen volgens
de methode van K r a e p e 1 in , waarbij telkens na 1/2 min. een
streep gezet werd.
15. schommelingen in het gedisponeerd zijn (Dispositionsschwankungen) (door middel van dezelfde methode, vaak en op verschillende tijden toegepast).
16. spoedig-vermoeid-zijn of niet (Ermüdungsanlage) : weder
dezelfde methode. Daarmede werd ook nagegaan
17. het uitrusten (Erholungsfahigkeit) en
18. de werking der oefening.
19. de neiging tot automatisme werd onderzocht door middel
van de z.g. B i n e t's e lineaal (een reeks van staafjes, waarvan de
5 eerste in grootte toenemen, de 5 volgende steeds even groot
1)

Toestel waarmede voorwerpen of kaarten met plaatjes, cijfers, letters of

figuurtjes zeer kort vertoond kunnen worden.
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zijn ; ze worden suksessievelik vertoond en aangegeven moet worden
of het staafje langer is dan het voorgaande).
20. de suggestibiliteit werd onderzocht door middel van suggestieve vragen naar aanleiding van vertoonde platen.
21. de gemoedsstemming der leerlingen werd nagegaan in de
klasse, op de speelplaats, op wandelingen, enz.
22. ten slotte werd het temperament aangetekend.
Al die gegevens werden in een tabel vereenigd : voor elke leerling was een kolom bestemd, waarin onder elkaar in de gegeven
volgorde de uitkomsten der gedane onderzoekingen omtrent genoemde psychiese eigenaardigheden door middel van cijfers, afkortingen of tekens aangegeven werden. Uit zoo'n psychogram
der klasse was dus in de vertikale kolommen de karakteristiek van
elke individuele leerling af te lezen, terwijl elke horizontale rij de
voor die klasse karakteristieke verdeling van een der onderzochte
eigenschappen of typen aangaf. Dus :

Tu
Rangnummer vorderingen
Rangnummer intellekt
Entellectueel niveau
Leeftijd

1
1
1V
10

o
..,
t

1
2
N
11

it

o

3
2
2V
10

mi
cu

6
4
N
10

o
: 0:

o
a)
x

iu

25
5
N
10

5
5
N
11

enz

enz.
enz.
enz.
enz.

enz. enz.

(Hierbij was : 1V -= 1 jaar voor ; N = normaal.)
Schrijver meent nu dat zoo'n psychogram voor de onderwijzer
zeer nuttig is, daar hij nu een goede karakteristiek van zijn klasse
heeft en, daarmede rekening houdende, zijn leerstof en methode;
en zo hij zijn klasse tot een „Arbeitsgemeinschaft" omgevormd
heeft, een juiste, voor elk kind het meest passende verdeling der
taken, kan invoeren. Ook leert het voorkomen van veel afwijkingen van het normale voor bepaalde eigenschappen hem welk
soort van oefeningen voor zijn klasse van biezonder groot nut
kunnen zijn.
Ook voor het begrijpen van elke leerling afzonderlik en de beste
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behandeling van elk kind meent de schrijver dat men meer nut van
een psychogram kan hebben dan van de meer-algemene-indruk,
waarmede men zich gewoonlik tevreden stelt. Vooral bij de „problematische naturen" is dit het geval ; en zo komt schrijver tot zijn
punt van uitgang terug : de oplossing van de vraag, hoe het komt
dat enkele kinderen minder presteren dan hun intellektueel niveau
zou doen verwachten. Zo bleek b.v. voor een leerling, die wat
vorderingen betreft No. 25 van de klasse, wat intellekt betreft
echter No, 5 was, de oorzaak van dit verschil te zoeken in een
minder goed geheugen gepaard aan een spoedig af te leiden aandacht, terwijl hij ook een dalende tendentie in zijn arbeidsrhythme,
een sterke vermoeibaarheid, een gering herstellingsvermogen vertoonde. Een en ander samenhangende met slechte huiselike omstandigheden, te zware huiselike arbeid, waardoor slechte gezondheid en ondervoeding ontstaan waren.
Bij een ander, die intellektueel No. 8, volgens vorderingen echter
No. 24 was, bleek alleen een minder goed blijvend onthouden te
bestaan, zoodat hier de gedachte aan werkelike luiheid opkwam,
wat later goed gezien bleek te zijn.
2. J. SCHLAG. Grundsátzliches zu einem Hufigkeitswórterbuch der Kindersprache. (Zeilschrift
fur p dagogische Psychologie and experimentelle P dagogik.
XVIII, 5/6 — Mei—Juni 1917.)
De schrijver heeft tegen de meeste opgaven van de woordenschat van kinderen op verschillende leeftijden het bezwaar, dat
daarin alle woorden als gelijkwaardig behandeld worden, d. w. z.
dat in de gegeven woordenlijsten meestal alle woorden eenvoudig
opgesomd worden, al hebben zij ook voor het kind een geheel
verschillende voorstellingswaarde. Nu is het natuurlik niet mogelik
bij alle in de woordenschat verschijnende begrippen de voorhanden
associaties te bepalen of ook maar te raden, echter meent de
schrijver dat er toch wel enigzins in deze leemte te voorzien zou
zijn. Hij gaat daarbij uit van deze veronderstelling : „Die voorstellingen, welke het werkzaamste en duidelikste in de kinderlike
geest leven, zullen ook het meest in zijn taal tot uiting komen.
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Men kan dan uit de veelvuldigheid, waarmede de woorden in de
taal van een kind optreden tot de voorstellingswaarde, de gemakkelikheid, de belangrijkheid, welke de aan dit woord beantwoordende voorstelling voor dit kind heeft, besluiten. Hoe minder
vaak een woord gebruikt werd, hoe minder vaak het kind de
innerlike drang voelde het uit te spreken, hoe losser en armeliker
zijn de verbindingen, waarin de voorstellingen met andere staan."
Het nagaan van de frequenties waarmede de verschillende woorden
in de kindertaal voorkomen, is echter zeer bezwaarlik. Het enige
afdoende middel is om alle spontaan gesproken uitingen van het
kind op te tekenen en dan de neergeschreven woorden te ordenen
en te tellen. Op deze wijze ontstaat dan een „H uhgkeitswórterbuch" ; daarin staan dan niet alle woorden, welke het kind kent,
maar slechts die, welke het gebruikt. De woorden welke het bij
navragen wel blijkt te kennen, maar die het nooit spontaan gebruikt, komen er niet in voor, deze vormen toch maar een dood
bezit, waar het kind blijkbaar niets mede weet aan te vangen. Het
samenstellen van zoo'n frequentie-woordenboek kan geschieden ten
opzichte van één bepaald kind of meer algemeen voor een aantal
kinderen. Het zal natuurlik niet mogelik zijn zoo'n woordenboek
voor de kindertaal samen te stellen ; voor elke afzonderlike ontwikkelingstrap zal een afzonderlik frequentie-woordenboek moeten
worden gemaakt. De tijdgrenzen voor die ontwikkelingstrappen
der spreekvaardigheid zijn echter slechts voor de eerste levensjaren, ongeveer tot het Ode jaar enigzins bekend, Van de verbale
ontwikkeling tijdens de schooljaren is veel minder bekend. Het is
daarom het beste voorlopig frequentiewoordenboeken voor bepaalde leeftijden samen te stellen en van die leeftijden is die,
waarop de school voor het eerst bezocht wordt, prakties wel een
van de belangrijkste in dit opzicht.
Na enige methodologiese beschouwingen komt de schrijver tot
de volgende voorschriften voor het opmaken van zoo'n woordenboek : Alle uiterlik van elkaar verschillende vormen worden afzonderlik opgetekend wanneer ze een verschillende beteekenis
hebben, b.v. zijn (voornaamw.) en zijn (werkwoord), enz. (Dit geschiedde niet in het frequentiewoordenboek der Duitse taal door
K a d i g met behulp van een groot aantal medewerkers samenge-
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steld. Daarbij werden totaal 10.910.777 geschreven woorden geteld,
welke 258.173 woordvormen (Wortgestalten) vertonen. Daar dit
onderzoek, hetwelk de schrijver tot voorbeeld diende, met het oog
op stenografiese vraagstukken ondernomen was, werd daarbij slechts
op verschillende schrijfwijze gelet en niet op verschillende betekenissen). Ter wille van het overzicht is een samenvatting van alle
vormen voor eenzelfde hoofdbegrip noodzakelik ; dus b.v. bij het
werkw. „wensen" worden als onderafdeelingen de frequenties van
wens, wenst, wensen, wenste, enz. opgegeven, de som waarvan
de totaalfrequentie voor „wensen" aangeeft. Afgezien moet echter
nog worden van pogingen om ook de betekenis van de gebruikte
zinnen als geheel onder de gegeven rubrieken te brengen. Zegt
het kind b.v. „ik zal eens een huis gaan bouwen", dan wordt die
uitspraak dus onder 7 rubrieken geboekt, van de 2 leidende voorstellingen, n.l. het willen en het huisbouwen is daardoor weinig
meer te bespeuren. „Steeds blijft natuurlik zoo'n woordenlijst een
zeer onvolkomen beeld van het kinderlike geestesleven geven".
Tot slot geeft de schrijver nog een overzicht van het reeds door
hem verzamelde materiaal. Van 8-jarige kinderen heeft hij 12078
woorden geteld, welke 1039 woordvormen vertoonden. Het veelvuldigste was het woord ich (694 maal), dan Haben (549 in totaal,
dus in al zijn vormen), verder der (394), die (356), das (353), da
(311), ist (246), nicht (237). Die 8 meest frequente woorden maken
samen reeds 25.9 % der woordenschat uit. Totaal kwamen er 1125
zelfstandige naamw. voor in 407 vormen ; werkw. in 298 vormen
(totaal 2907 maal) ; bijvoegl. naamw. 95 (594). Samen gaven die
hoofdgroepen dus 800 vormen, met slechts een totaal-frequentie van
4626. De overige woordsoorten kwamen in 239 vormen voor met
een frequentie van 7452 ; die werden dus relatief veel vaker gebruikt.
Van 6-jarige kinderen werden 11270 woorden verzameld welke
1994 verschillende vormen vertoonden. Het menigvuldigst waren :
ich (542), die (416), das (405), der (270), mal (207), ist (188), da
(180), hier (180), so (174), du (135), ach (129). Deze 11 woorden
maakten met een frequentie van 2826 samen 25 % der opgetekende
woordenschat uit.
Het is echter, gezien het weinige gegeven materiaal, niet mogelik
daaruit enige konklussie te trekken.
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3. M. GRZEGORZEWSKA. Le p o r t ra i t e t s o n a p préciation au point de vue esthétique par la jeunesse
sc o l a i r e. (Journal de Psychologie normale et pathologique,
XII, No. 5 — Sept.—Oct. 1915 (verschenen jan. 1918).)
De schrijfster heeft dit onderzoek ondernomen te Brussel. Proefpersonen waren 322 leerlingen van middelbare scholen en wel
193 jongens en 129 meisjes, oud van 10 tot 18 jaar. Ze behoorden
tot de kleinere burgerstand en middenstand. De gemiddelde leeftijden in de verschillende klassen bedroegen :
Klassen
IV pérparatoire
VI

„

I

moyenne

II

„
„

III

IV „

Classe de rhétorique

IongEens

10 ; 2 (= 10 jaar en
2 maanden)
12 ; 8
13 ; 4
14 ; 4
15 ; 4
16 ; 6
18 ; 2

Meisjes
10 ; 4
12 ; 11
13 ; 6
14 ; 9
15 ; 8
17

Toegepast werd de methode der keuze : Op het zwarte bord
werd telkens een serie gravures bevestigd ; de p.p. naderden in
groepen van 5 of 6, beschouwden de tentoongestelde platen aandachtig, gingen weer naar hun plaatsen terug en schreven op :
1. het nummer van het portret dat hun het beste beviel, en 2. het
motief der keuze, d. w. z. het antwoord op de vraag : Waarom
vindt gij de gekozen gravure het schoonst ? De antwoorden van
elke leerling werden nauwkeurig nagegaan en geschift. De oordelen werden in 3 groepen verdeeld ; 1. aesthetiese oordelen, en
wel : a. naar de natuurlike schoonheid en : b. naar de schoonheid
der kunst (uitvoering, kompositie, inspiratie, interpretatie, enz.) en
2. niet-aesthetiese oordelen (naar het nut, het leerzame, enz.).
Telkens werd de frequentie der keuze bepaald, d. w. z. het %
der leerlingen ener klasse, die aan de gravure de voorkeur gaven,
gesplitst volgens de 3 genoemde rubrieken. Vertoond werden
5 series portretten en wel ;
Serie I : 3 grote reprodukties, ongekleurd, van : gravin Potocka
door Bonnat ; de geleerde Bonifacius Amerbach door Holbein, en
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Willem II van Oranje als jongen door Van Dyck. Het doel hierbij
was de voorkeur na te gaan, waar het de portretten betrof van
een vrouw, een man en een kind.
Serie II : 2 gekleurde prentbrief kaarten, voorstellende : een portret
van Rembrandt door hemzelf en een portret van Van Dyck door
hemzelf. De eerste was gekozen omdat er een lelike man op stond,
de tweede om de omgekeerde reden. Beide plaatjes waren uit
dezelfde serie, de afgebeelde artisten zowat even oud. Doel : de
gevoeligheid voor de schoonheid der menselike figuur na te gaan.
Serie III : 5 gravures (in sepia, brief kaartenformaat), alle naar
portretten door Rembrandt te Kassel en wel : 1. zijn eigen portret
met helm ; 2. Saskia ; 3. de schildwacht ; 4. portret van Nic. Bruyningh ; 5. grijsaard met ketting. Deze portretten van dezelfde meester
vertoonden een grote verscheidenheid in uitdrukking en stemming.
Serie IV : 5 prentbrief kaarten, alle portretten van vrouwen :
1. Krzesz : koningin Hedwig van Polen (gekleurd) ; 2. jong meisje
met een guirlande van bloemen (gekleurd) ; 3. Raphaël ; La Valata
(zwart) ; 4. Botticelli : Pallade (zwart) ; 5. boerin uit Korfoe (ger
kleurd). Groot verschil in uitdrukking, betekenis en uitvoering,
naast reprodukties van meesterwerken banale felicitatiekaarten.
Serie V : een gekleurde plaat de 5 rassen voorstellende : 1. Azië
(Chinees) ; 2. Afrika (neger) ; 3. Europa ; 4. Astralië ; 5. Amerika
(roodhuid). Behalve No. 3 en 5 alle „vreselik leelik". De vragen
luidden nu : „Welk van die typen is de schoonste ? Waarom ?" en
„Op welk van die typen zoudt gij het liefst willen gelijken? Waarom?"
In het artikel worden de uitkomsten dier 5 onderzoekingen uitvoerig medegedeeld met vele aanhalingen van de neergeschreven
oordeelvellingen. Het geheel samenvattende komt de schrijfster tot
de volgende algemene konklusies : Aesthetiese gevoelens, gewekt
door de beschouwing van portretten, konden van af het 1 Ode jaar
(jongere jaargangen had de schrijfster niet onderzocht) gekonstateerd worden ; het aantal aesthetiese oordelen wast vrij regelmatig
met de leeftijd ; terwijl het aantal niet-aesthetiese oordelen vermindert. De gravures met kunstwaarde gaven tot een veel groter
aantal aesthetiese oordelen aanleiding dan banale prenten. In enkele
gevallen zelfs bleken bijna alle oordelen in de hogere klassen geleid door aesthetiese motieven (gravin Potocka, Raphaël, de por62

tretten van Rembrandt). De banale prenten werden meest in de
lagere klassen gekozen, de smaak daarvoor verminderde aanmerkelik
in de hogere klassen.
Wat de verschillende motieven van beoordeling betreft : De
niet-aesthetiese oordelen komen over het geheel genomen meer bij
de jongens dan bij de meisjes voor (gemiddeld bij serie I, II en
III bij de jongens 47 "/ , bij de meisjes 38,5 %). Ze verminderen
sterk in aantal bij toenémende leeftijd, echter bij de meisjes veel
sterker dan bij de jongens. Een nog groter verschil tussen de
beide seksen bleek er te bestaan voor de beide komponenten van
de aesthetiese oordelen. Bij de jongens n.l. is het procent der
oordelen naar de kunstwaarde (,,beautés de l'art") niet alleen van
de beginne af veel groter dan bij de meisjes, maar wast ook veel
sterker. Omgekeerd bleken de meisjes in alle klassen veel gevoeliger voor de natuurlike schoonheden (,,beautés naturelles").
Ook in andere experimenteel-aesthetiese onderzoekingen meent de
schrijfster dit verschil in artistieke motieven opgemerkt te hebben.
Daar anderer onderzoekingen hebben aangetoond dat er bijna geen
zuiver natuurlike verder-ontwikkeling der artistieke gevoelens met
de leeftijd plaats grijpt, zodat een onontwikkelde volwassene soms
in dit opzicht lager staat dan een schoolkind, meent de schrijfster
dat de over het algemeen gunstige resultaten, welke zij bij haar proeven verkreeg, te danken zijn aan een algemene en aesthetiese kultuur.
Ten slotte merkt zij nog op, dat bij de jongere kinderen de oordelen meer geleid werden door de details, dan door het geheel ; dat
de idee van het geheel, het ensemble, steeds meer naar voren komt,
zodat in de hogere klassen de details slechts een sekundaire rol spelen.
4. R. PINTHER. Aesthetic appreciation of pictures
by children. (The Pedagogical Seminary. XXV, 2-Juni 1918).
Korte mededeling van een door de schrijver genomen proef,
welke echter niet veel positief resultaat opgeleverd heeft. Aan een
aantal kinderen van 6 tot 14 jaar en aan 83 studenten werden
6 prentjes vertoond met het verzoek ze in volgorde van hun voorkeur te rangschikken, te beginnen met de mooiste. Deze 6 prenten
waren verschillende uitvoeringen van hetzelfde thema. No. 1 was
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een gekleurde reproduktie van een schilderij, genaamd „de molen"
No. 2 was een goede kopie ervan ; No. 3 en 4 waren iets minder
goede kopieën, voornamelik verschillend in kleur. No. 5 was veel
slechter getekend en met felle kleuren geverfd. No. 6 was zeer
slecht getekend en bont gekleurd, echter niet zo fel als No. 5.
De kinderen toonden geen aarzeling in de rangschikking, de
volwassenen af en toe wel.
Uit de resultaten bleek dat deze oordelen over de uitvoering
van een prent 1) ver uiteenliepen. Bijna alle prenten hebben bijna
alle rangnummers op bijna alle leeftijdstrappen gekregen. Zowel
bij kinderen als bij volwassenen. De schrijver geeft een tabel van
de gemiddelde rangnummers op elke leeftijd aan de verschillende
prenten toegekend. B.v.
Leeftijd

Aantal

6
7

15
23

Prent 1 Prent 2 Prent 3 Prent 4 Prent 5 Prent 6
3,0
2,3

4,1
4,1

3,7
4,2

3,6
4,0

2,7
2,5

3,9
3,8

enz. Neemt men deze gemiddelde rangnummers weder als basis
voor een rangorde, dan krijgt men onderstaande tabel : 2)
Lee
Leeftijd

6
7
8
9
10
11
12
13
14
Volwassenen

Rang
No. 1

Rang
No. 2

Rang
No, 3

Rang
No. 4

Rang
No. 5

Rang
No. 6

Prent
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prent
1
5
5
5
2
3
2
2
2
2

Prent
4
6
2
4
4
2
4
4
4
4

Prent
3
4
4
2
3
4
3
3
3
3

Prent
6
2
3
3
6
5
5
5
6
5

Prent
2
3
6
6
5
6
6
6
5
6

1) In zeker opzicht dus overeenkomende met een der komponenten van het
aesthetiese oordeel omtrent de „beautés d'art" als in referaat 3 bedoeld.
2) Over deze methode van waardering zal later nog in de artikelen „Over
paedagogiese schalen" gesproken worden.
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Men kan er uit lezen, dat met toenemende leeftijd het gemiddeld gegeven oordeel (over de bekoring der uitvoering) meer en
meer op dat der volwassenen gaat gelijken, dus met toenemen der
leeftijden meer uniform wordt. Bij velen is die overeenkomst met
het gemiddelde oordeel der volwassenen reeds op 7 jaar tamelik
aanwezig, bij de meesten is ze vrijwel kompleet tegen het l0de
jaar. De jongere kinderen tonen nog een vrij duidelike voorkeur
voor de fel gekleurde prent (prent 5), na het 9de jaar werd die
echter door nog slechts weinige kinderen voorgetrokken. Deze
konklusies moeten echter met groote reserve aanvaard worden,
gezien de geringe verschillen in de gemiddelde rangnummers op
alle leeftijden, een gevolg van de groote verscheidenheid in waardering.
5. P. BOVET. L'appréciation des travaux scolaires. L'orthographe des écoliers. (l'Intermédiaire des Educateurs, No. 57-58 — April. Mei 1918.)
Schrijver onderscheidt 3 soorten van fouten welke in het werk
der leerlingen tegen de orthografie gemaakt worden :
1. fouten, welke zondigen tegen de regels der grammatika
(ignorance ou negligence des règles).
2. fouten, welke te danken zijn aan een verkeerde uitspraak
(ignorance ou negligence de la prononciation correcte).
3. fouten, welke zondigen tegen de regels van de gewoonte,
van het gebruik (ignorance ou negligence de l'usage plus ou
moins arbitraire, — b.v. : f voor ph, j voor ge, o voor ou of
eau, enz.).
Teneinde de verdeling dier foutentypen in het Frans bij de
leerlingen te Genève na te gaan, werden door bemiddeling van
het „Institut J. J. R o u s s e a u" aldaar een aantal opstellen
verzameld en geanalyseerd. Opstellen werden verkozen boven de
bij dergelijke onderzoekingen meer gebruikelike diktees, omdat
de leerlingen hun schrijftaal daarbij meer onbevangen gebruiken,
niet met de geest gespitst op orthografiese moeilikheden. De
opdracht luidde : „U n mensonge. Vous raconterez un fait dont
vous avez été l'auteur ou le témoin, ou bien vous inventerez
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une histoire, a votre gré. " Verzameld werden ruim 200 opstellen,
telkens van elke leeftijd 15 van jongens en 15 van meisjes ; de
leeftijden der leerlingen liepen van 8 tot 14 jaar. Bij het analyseren
van de gemaakte fouten werden soms meerdere fouten in één
woord genoteerd ; b.v. als er stond : des maconge in plaats van
des mensonges, dan werd dit voor 3 fouten aangetekend : a voor
en : een fout tegen de uitspraak ; c voor s : een fout tegen het
gebruik ; de meervouds-s vergeten : een fout tegen de grammatikale regels.
Wat nu het totaal aantal fouten betreft : dit verminderde met
de leeftijd, zooals te verwachten is (bij 8-jarigen gemiddeld 41
op de 100 woorden, tegen bij 14-jarigen 7 op de 100 woorden)
Steeds op alle leeftijden maakten de jongens meer fouten dan de
meisjes.
Wat de verdeling der 3 foutentypen aangaat : gemiddeld (voor
alle leerlingen samen) bedroeg het aantal fouten tegen de grammatikale regels 46 % van alle gemaakte fouten ; tegen de juiste
uitspraak 18,2 % ; tegen het gebruik 35,8 %. In elke rubriek
maakten de meisjes, wat het totaal-aantal der gemaakte fouten
betreft, steeds minder fouten dan de jongens ; wanneer men de
verhouding der verschillende soorten van fouten nagaat, blijken
de meisjes relatief meer fouten tegen de taalregels te maken (dus,
wanneer het meer op redeneren aankomt) en relatief minder
tegen het gebruik dan de jongens. En dat op alle leeftijden.
Zowel bij jongens als meisjes verminderde het aantal fouten
tegen het gebruik van jaar op jaar, maar slechts tot aan het
12de jaar. De fouten tegen de taalregels (en uitspraak) daarentegen verminderden eerst duidelik na het 11de jaar, voor dien
tijd bleven ze vrijwel stationnair. De scheidingslijn tussen de
„orthografie der kleinen" en die „der groteren", waarbij het meer
op beredeneren aankomt, lag dus gemiddeld tussen 11 en 12 jaar.
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KARAKTER F N KARAKTERONTLEDING
DOOR A. BERNHARTS.
I.
Es ist wohl anzunehmen, dass alle aberhaupt vorkommenden Neigungen sich auch bei jedem einzelnen Menschen warden feststellen lassen : weder ist der Heilige
oder der Martyrer ohne allen Egoismus, noch der

schlimmste Verbrecher ohne jeden Anflug von Menschenliebe and Pflichtgefahl.
G. HEIJMANS : Ein f ihrung in die Ethik. S. 42.

Het woord karakter is evenals vele andere woorden uit de
psychologie van het dageliks leven van zó gewone klank, dat
we er dikwels mee werken, alsof er geen misverstand mogelik
ware. Willen we ons echter precies rekenschap geven van wat
we er onder hebben te verstaan, dan blijkt het moeilik tot een
bevredigende omschrijving te komen. En zeker zal het begrip zoals
het in de dagelikse omgang wordt gebruikt niet kunnen dienen
voor het doel, dat wij voor ogen hebben : de ontleding van een
karakter, waarbij voor goed- of afkeuring weinig plaats is. Wij
hebben slechts de feiten te constateren. En in de omgangstaal
hebben we het juist altijd over karakter in verband met zedelike,
practiese eisen, het is daar meer een morele maatstaf dan een
psychologies begrip. De mensen voelen wel goed wat ze er onder
verstaan willen hebben, maar het is hun niet mogelik er psychologies een omschrijving van te geven. Het is dus het best ons
maar direct te wenden tot de mannen van het wetenschappelik
onderzoek.
We vinden een reusachtige litteratuur. Sinds de Oudheid heeft
men zich bezig gehouden met karakter en karaktervorming. Maar
gelukkig kunnen we een hele categorie van schrijvers overslaan.
Al wat er interessants in de Oudheid, de Middeleeuwen en tot het
midden van de 19e eeuw ongeveer is geschreven kan ons het licht
niet geven, datwebehoeven. Hippocrates, Theophrastus,
La B r u y è r e en Kant hebben zeer interessante dingen gezegd,
maar ze gingen niet uit op een systematies onderzoek naar de ele-

menten van het karakter. Ze gaven menskundige opmerkingen,
die van scherp waarnemen en diep nadenken getuigen maar geen
wetenschappelike analyse.
We kunnen pas licht krijgen als we wachten tot de tijd waarin
de speciale Psychologie zich vormt. Reeds in 1843 heeft Joh n
Stuart M i 11 in een beroemd hoofdstuk van zijn Logic (Book VI
Chap. V) betoogd, dat de tijd was gekomen, voor het vormen
van een nieuwe wetenschap, die hij wilde aanduiden met de naam
Ethologie, een leer, die er op uitging om de wetten op te sporen
volgens welke het individuele karakter zich vormde. „De mensen,
zegt M i 11, hebben in een reeks van eeuwen de empieriese wetten
opgesteld, waarvan de deductie's nu geverifieerd moeten worden.
De leer van de karaktervorming zal er komen als er een competent
denker opstaat, die uit de algemene wetten van de elementen, die
de menselike natuur samenstellen, de biezondere karaktertypen
afleidt." Deze wetenschap stelt hij tegenover de Psychologie, die
langs de weg van ervaring en experiment de algemene elementaire
wetten van de geest bepaalt. De Ethologie echter is geheel deductief en wijst de werking van die wetten aan in ingewikkelde
combinatie's van omstandigheden.
De speciale Psychologie, die de complete wetenschap is geworden, die M i 11 voor de geest stond, heeft zich geheel anders
ontwikkeld, omvat een veel groter gebied en werkt ook met
andere methoden dan M i 11 heeft aangegeven.
Het schijnt wel dat M i 11 aanneemt dat alle mensen van nature
gelijk zijn, maar dat alleen de verschillende omstandigheden, die
op hen inwerken, hen zo verschillend maken. Daarom ook dringt
hij er op aan de oorzaken te bepalen, die de verschillende karaktervormen voortbrengen. Hij zoekt geen elementen in de menselike
natuur, maar wetten daarbuiten. Eigenlik zoekt hij een systeem
van wetten naar welke een karakter ge- of vervormd kan worden,
datgene wat wij in de opvoeding trachten te doen.
De mannen die hebben samengewerkt om het gebied van de
nieuwe wetenschap te bepalen, hebben gezien, dat het juist zeer
nodig was zich met de eigenaardige biezonderheden van de menselike natuur te bemoeien en ze kwamen er toe dezelfde methoden
van onderzoek toe te passen, die ook bij de algemene Psycho68

logie in gebruik waren. Nu zien we de leer van het karakter als
een onderdeel van het grote gebied van de speciale Psychologie.
Waren de psychologen het allen met elkaar eens, dan zouden we
met onze omschrijving van het karakter spoedig klaar zijn. Het
is er echter verre van af. Dit valt reeds op als we het aantal
termen beschouwen, waarmee men allerlei kanten van het karakter
wil aanduiden. We treffen aan : intelligibel karakter, formeel
karakter, biologies karakter, zedelik karakter, aangeboren karakter, verworven karakter, empiries karakter. Laten we proberen
ons een begrip te vormen van het ontstaan dezer termen.
Gaan we de strijdvragen na, die zich opdoen in de litteratuur
over het vraagstuk, dan vinden we er in hoofdzaak twee.
De eerste is : Hoe onstaat het karakter ? De tweede : Uit welke
elementen is het samengesteld ?
De vraag over het ontstaan van het karakter voert tot metaphysiese problemen. We kunnen daar hier niet op ingaan maar
wijzen slechts even op de opvoedkundige kant van de kwestie.
Men twist over de vraag of het karakter is aangeboren dan wel
verworven. Bekend is de opvatting van Schopenhauer dat zo
goed als ieder ding in de natuur zijn eigen kwaliteit heeft, ook ieder
mens zijn intelligibel, aangeboren en onveranderlik karakter heeft,
dat tot uiting komt in zijn empiries karakter, d. w.z, zich openbaart
in zijn handelingen en door de opvoeding slechts door kennis
wordt verrijkt, maar niet van zijn hoofdrichting kan worden afgeleid,
Het verworven karakter is niets anders dan kennis en systematisering van aangeboren neigingen,
Tegenover die opvatting staan de geleerden, die van geen aangeboren karakter willen weten. Men moet de vertegenwoordigers
van deze richting, wat nogal voor de hand ligt, zoeken onder de
opvoeders, Malapert kan dan ook niet laten min of meer te
schimpen op „les fanatiques de l'éducation", zooals bijv, Pa y o t,
van wie het werk Education de la volonté 1) ook in ons land zeer
bekend is. M a l a p e r t 2) verwijt P a y o t dat hij schrijft : „de natuur
levert geen karakters op .... het karakter bestaat niet in de natuur
1) Vertaling bij J. Ploegsma : J. Payot, De opvoeding van den wil.
2) Malapert : Le Caractère. p. 36
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in onontwikkelde vorm : het is een ondergeschikt product, dat laat
is ontstaan, volstrekt niet aangeboren is maar verworven, en dat
zich langzaam vormt" — en dan op de volgende bladzijden spreekt
van de „mogelikheden van het karakter" 1).
We mengen ons niet in de strijd maar trachten nu even na te
gaan hoe het staat met de hoogst belangrijke vraag aangaande
de elementen.
Daaromtrent vinden we vooral bij de Fransen een zeer omvangrijke
en interessante lectuur, Mannen als P e r e z, R i b o t, F o u i l l é e,
P a u l h a n en M a l a p e r t hebben met hun geschriften over karakter
grote naam gemaakt. We zullen slechts een enkele greep doen.
Het zal echter goed zijn er nu reeds op te wijzen dat het begrip
karakter niet door alle schrijvers even ruim genomen wordt. In
't algemeen kan men echter wel zeggen, dat als het begrip temperament niet onder karakter gerekend wordt men wel van mening
is dat heter ten nauwste mee samenhangt. En William Stern 2)
zegt : „Van de beide voornaamste problemen van de karakterologie
is tot nu toe slechts dat van de temperamenten op weg om toegankelik gemaakt te worden voor onze meer exacte onderzoekings
methoden ; daarentegen heeft men zich aan het moeilike en fundamentele karakterprobleem met moderne methoden van onderzoek
nog nauwliks gewaagd."
We zijn dus gewaarschuwd. Zo langzamerhand zien de geleerden
wel waar het op aankomt, maar voorloopig zullen we nog met
weinig tevreden moeten zijn. Ziehier wat Rib ot 3) opmerkt :
„Het eerste wat we te doen hebben is precies de essentiele
kenmerken te bepalen van een echte persoonlikheid, van een waar
karakter, wat ons in staat zal stellen, direct datgene uit te sluiten,
wat er op lijkt zonder het te zijn ; de uiterlikheden, de nabootsingen,
de onwezenlikheden van de individualiteit."
Dan noemt hij als de kenmerken van een echt karakter ; de
eenheid en de standvastigheid. De eenheid is het voortdurend reageeren en handelen in dezelfde zin. De neigingen moeten convergent
1) J. Payot : L'Education du caractère, Rev. Ph. XLVIII p. 559^--560.
2) William Stern : Diff. Psychologie I. 12.
3) Ribot : La Psychologie des sentiments p. 385.
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zijn of in elk geval moet een krachtige neiging zich bedienen van
de anderen. En de standvastigheid is de eenheid in tijdsopvolging.
Maar Rib o t ziet wel natuurlik, dat die eenheid en standvastigheid in het karakter idealen zijn. Hij stelt dus direct een tegenpool ; het absoluut onstandvastige, veranderlike karakter. Tussen
deze twee uitersten laten zich alle karakters rangschikken.
Ook F o u i 11 é e 1) tracht in zijn formulering de standvastigheid
nog te behouden. Hij spreekt van „de betrekkelik zichzelf gelijke
en standvastige wijze van voelen, denken en willen."
p au 1 h a n 2) ontwijkt in zijn definitie de moeilikheid en we zouden weinig met zijn vage omschrijving kunnen aanvangen als hij
niet tevens een uitvoerig overzicht gaf van wat hij als de eigenlike
elementen van het karakter beschouwt. Zijn definitie luidt aldus :
„Het karakter van een persoon is over 't geheel dat wat hem
karakteriseert, wat maakt dat hij zichzelf is en geen ander, Het
is de eigen natuur van zijn geest, de biezondere vorm van zijn
mentale activiteit."
Dit zegt ons niet veel. Maar gaarne vestig ik de aandacht op
wat Paulhan aanwijst als het essentiele : — — de neigingen,
de wijze waarop deze werken, hun verband met de overige
neigingen.
Hij onderscheidt twee grote groepen van karakters : Typen,
die voortkomen uit de verschillende vormen van psychologiese
associaties, dus af hankelik van de wijze waarop de karakterelementen verbonden zijn en op elkaar inwerken en typen gevormd
door het overwegen of ontbreken van een neiging. Bij de eerste
groep kijkt hij dus meer naar de wijze waarop de elementen
naast elkaar voorkomen, naar de vorm, bij de tweede groep houdt
hij het oog gericht op de elementen zelf. Aan vertegenwoordigers
van de eerste groep geeft hij dan namen als evenwichtigen, geunifieerden, incohaerenten, versnipperden, suggestiebelen, zwakken
en bij de tweede groep komen de gulzigen, de matigen, de erotiesen, de egoïsten enz.
We behoeven hier niet in te gaan op de juistheid of doelma1) Fouillée : Temperament et caractère, Preface p. IX.
2) Paulhan : Les caractères, Intr. p. 7.
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tigheid van een zodanige klassificatie. We merken alleen op, dat
we hier bij Pau 1 h a n vinden aangegeven als het werkelike bestanddeel van het karakter wat ook bij M a l a p e r t en F o u i l l e e voorkomt. En ook onze landgenoot Heymans baseert zijn definitie
van karakter geheel op het begrip neiging. Daar ik mij in mijn
verdere beschouwingen geheel zal houden aan de bepaling van
Heymans zal ik van diens beschouwingen nog een kort over..
zicht geven. Wat hebben we te begrijpen onder neiging ? In
H e y m a n s' Ein f uhrung in die Ethik vinden we op blz. 39 :
„De neiging is de blijvende aanleg van het individu, die oorzaak
is, dat zich aan de voorstelling van bepaalde kanten of gevolgen
van een mogelike handeling, zwakkere of sterkere op de realisering
van de handeling gerichte wensen vastknopen ; ze neemt in de
psychologie van het willen een plaats in, geheel analoog met die
van de natuurkracht in de natuurwetenschap en vindt als deze
haar definitie in de overeenkomstige wet. Op dezelfde wijze dus als
de woorden cohaesie, zwaartekracht en dergelijke wijzen op wettelike verhoudingen tussen uitwendige oorzaken en werkingen, zo
duiden de namen van verschillende neigingen de wettelike verhoudingen aan tussen een kant van een voorgestelde handeling
en de wens, die zich bij deze voorstelling aansluit : zo betekent
bijv. het woord egoïsme, dat de voorstelling van een genot, dat
men bereiken kan bij afwezigheid van tegenwerkende machten een
wens te voorschijn roept, die op realisering van deze voorstelling
gericht is, enz. Zulke neigingen hebben we nu (evenals in de
natuurwetenschap natuurkrachten) in zo groot aantal te onderstellen als zich aan de voorgestelde handelingen kanten, kenmerken,
gevolgen laten onderscheiden, die onafhankelik van elkaar wensen
te voorschijn roepen, waarbij zoals vanzelf spreekt de vraag naar
de wederzijdse onaf hankelikheid grote moeilikheden kan veroorzaken, waarop we echter hier ter plaatse niet behoeven in te
gaan, Van deze neigingen moeten dan de voorstellingen, die ze
opwekken, welke we doelvoorstellingen of motieven noemen op
dezelfde manier scherp onderscheiden worden als de oorzaken van
een natuurverschijnsel van de wet, die het beheerst. Dit moet
met eenige nadruk verklaard worden, daar op beide gebieden de
terminologie onvast is : zo wordt bijv. niet zelden de wet van de
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zwaartekracht als de oorzaak van het vallen van een lichaam of
egoïsme als het motief van een op eigen voordeel uitzijnde handeling aangeduid. Om misverstand te voorkomen heeft men zich
dus eens en voor al in te prenten, dat we overal onder motieven
de afzonderlike momenteel gegeven voorstellingen zullen verstaan,
waarop wensen volgen, die streven naar realisering van de voorstellingen ; we zullen daarentegen neigingen noemen de algemene
en blijvende hoedanigheden in aanleg van de ziel krachtens welke
die voorstellingen de wensen te voorschijn roepen. Als dus iemand
zich door speculaties tracht te verrijken dan is het motief de
voorstelling van de te verwachten winst en daarbij is de neiging
zelfzucht werkzaam ; als iemand een behoeftige bijstaat dan is het
motief de voorstelling van de ellende die verholpen moet worden,
de daarbij werkzame neiging de menschenliefde. Als iemand een
onwelkome overtuiging openlik verkondigt dan is het motief de
voorstelling van de juistheid dezer overtuiging, de neiging die er
aan ten grondslag ligt, de waarheidsliefde enz. Overal moeten
echter (evenals in de buitenwereld natuurkracht en oorzaak) neiging
en motief tegelijk optreden om de werking, hier de op realisering
van het motief gerichte wens te laten te voorschijn komen."
Op deze omschrijving van neiging en motief steunt H e y m a n s'
bepaling van karakter. Om het willen en handelen van de mens
te . kunnen verklaren moeten twee factoren precies bekend zijn.
In de eerste plaats de motieven waarover hij beschikt en die zich
betrekken op de verschillende mogelikheden van handelen en niet
handelen en op de daarvan te verwachten gevolgen en in de
tweede plaats de krachtsverhoudingen van de overeenkomstige
neigingen. Bij de verschillende mensen hebben de overeenkomstige
neigingen zeer verschillende kracht. We krijgen nu deze definitie: 1)
„Het karakter laat zich bepalen als het geheel van neigingen
in hun wederzijdse krachtsverhoudingen of ook het geheel van
wetten naar welke bij een individu verschillende motieven sterkere
of zwakkere wensen te voorschijn roepen om daardoor meer of
minder tot bepaling van de afzonderlike wilsbesluiten bij te dragen."
Elke handeling wordt zo een product van karakter en motieven.
1) G. Heymans : Einfuhrung in die Ethik, S. 43.

73

Geen handeling kan tot stand komen zonder samenwerking van
de genoemde factoren en als van de drie veranderlike grootheden
karakter, motief en handeling er twee gegeven zijn kan de derde
daaruit worden afgeleid.
Het zal nuttig zijn nu een overzicht te geven van de neigingen
volgens Paulhan 1). Het schema dat hij geeft is hem van
dienst bij de classificatie van de karakters. Daarvoor behoeven
wij het niet maar wel om er enigszins een kijk op te krijgen
wat we wel onder de neigingen kunnen rekenen.
Pa u 1 h a n onderscheidt vier grote groepen, die opklimmen van
een lager plan naar een steeds hoger. In de eerste groep staan
de primitiefste, die aan bijna alle mensen 'toekomen en voor een
deel aan de dieren. Hij noemt ze vitale neigingen en verdeelt die
in organiese en mentale. De organiese betrekken zich op het eigen
ik (behoefte aan eten en drinken, frisse lucht, spierbeweging) of
op een individu van het andere geslacht (sexuele neigingen).
De mentale kunnen zijn sensorieel, affectief of intellectueel. Bij
de sensoriele neigingen horen neiging tot lekkerbekkerij, fijne
geuren, mooie kleuren en vormen, mooie klanken. Bij de affectieve
worden gerekend behoefte aan emotie's, bij de intellectuele behoefte
aan wetenschap, litteratuur of philosophie.
In de tweede groep horen de neigingen thuis die zich betrekken
op onze medemens : de egoïstiese en altruïstiese. Tot de egoïstiese
neigingen rekent Paulhan bijv. egoïsme, eerzucht, eigenliefde,
trots en ijdelheid. Bij de altruïstiese sympathie en medelijden.
De derde groep bevat de sociale neigingen verdeeld in twee
onderafdelingen : de liefde voor sociale groepen (coteriegeest, liefde
voor familie, ras en vaderland) en ten tweede de liefde voor
sociale vormen (politieke en sociale hartstochten).
In de laatste groep vinden we de religieuse, philosofiese en
ethiese neigingen : liefde tot God, mysticisme, liefde voor volmaaktheid, zedelikheid, het schone, het ware en het intellectueel, estheties of moreel mysticisme.
We zullen ons nu bij de verdere beschouwing houden aan de
definitie van H e y m a n s en bij 't onderzoek naar de elementen
1) Paulhan : Les Caractères 1914 p. 119.
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van een karakter het oog gericht houden op het schema van
p au 1 h a n. En daar de te beschrijven persoon een knaap is zullen
we ons even bezig moeten houden met de vraag of we kunnen
spreken van karakter bij een kind. Het is duidelik dat dit afhangt
van de keuze die we doen. Scharen we ons aan de zijde van „les
fanatiques de l'éducation", bij P a y o t en die denken evenals hij,
dan zullen we bij het kind niet veel van karakter kunnen vinden.
Als het iets is dat volstrekt niet aangeboren is, maar een product
dat pas laat ontstaat en zich langzamerhand ontwikkelt dan zouden
we ons moeten afvragen op welk tijdstip van de kinderleeftijd
die ontwikkeling aanvangt.
Het schijnt mij echter veel rationeler de neigingen te beschouwen als de eigenlike bestanddelen van het karakter en dan hebben we recht zelfs te spreken van het karakter van een zuigeling,
De neigingen zijn aangeboren, de vraag is maar of ze een gunstige gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen. Het zal wel voor
een groot deel van de opvoeding afhangen of de goede dan wel
de kwade neigingen de overhand krijgen. En of dan ten slotte
het zedelike karakter ontstaat waarover P a y o t het aldoor heeft.
Wij echter nemen aan dat wat karakter genoemd moet worden
er van den beginne af is, dat we met Schopenhauer kunnen
spreken van de betrekkelike onveranderlikheid van het karakter,
die ook door H e y m a n s wordt aanvaard. De neigingen zijn in
ons en ze blijven er, dat is het onveranderlike. Maar door de opv oeding trachten we de groei van die welke we goed achten te
bevorderen en de slechte tegen te werken.
Intussen hebben we hiermee nog slechts het geheel van wilsrichtingen aangeduid en hiervoor reeds spraken we van twee
zijden van het karakterprobleem. Het zou te ver voeren om over
het temperament dat ook wel biologies karakter is genoemd nog
uitvoerig te spreken. Maar we moeten er toch even de aandacht
op vestigen, daar men in de litteratuur telkens weer beschrijvingen
aantreft die ook het begrip gevoel er in betrekken.
Zoo lezen we in Die Seelische Entwicklung des Kindes van
Sikorsky : 1) (Tussen het 12de en 15e levensjaar) „begint de wil
in tegenstelling met de andere kanten van het zieleleven zeker,
1) I. A, Sykorsky : Die Seelische Entwickiung des Kindes 1908. S 148.
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snel en met resultaat te groeien. Toch geeft een zodanige groei
van de wil nog geen karakter, daar het karakter bepaald wordt
door de gezamelike ontwikkeling van het gevoel en de wil. En
inderdaad merken we in de overgangsleeftijd een onvastheid van
het karakter in verband met gevoelsveranderingen en onvoldoende
ontwikkeling van het krities vermogen en het vermogen om te
waarderen en te generaliseren."
We zien ook hier weer dat er neiging bestaat om behalve de
wilsdispositie's of neigingen, die wij als grondslag van het karakter
hebben aangenomen nog een andere groep verschijnselen er in te
betrekken. Inderdaad hangt wat men wel temperament pleegt te
noemen zo nauw te zamen met het karakter in engeren zin dat
ik aan het onderzoek naar de neigingen laat voorafgaan een
inventarisatie van de eigenschappen die H e y m a n s neemt als
fundament van zijn temperamentenleer.
Samenvattende nemen we dus aan, dat het eigenlik karakter
bestaat uit een geheel van neigingen, verschillend in kracht, die
op verschillende wijze met elkaar verbonden zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Uit die krachtsverschillen in eenzelfde individu
en bij verschillende individuen zijn de oneindig vele variaties te
verklaren. Verder nemen we aan als eigenschappen van het temperament of zo men wil het karakter in ruimere zin : 1°. de activiteit, de meerdere of mindere gemakkelikheid, waarmee een individu tot bepaalde handelingen komt ; 2°. de emotionaliteit, dit
is de mate waarin op een gegeven ervaring emotioneel gereageerd
wordt ; 3°. de secundaire functie of de mate waarin het niet bewuste deel van ons geestelik bezit in vergelijking met het bewuste
bewijst werkzaam te zijn.
II.
De persoon waarover we zullen spreken heet Sander S., hij
is geboren op 1 Julie 1889 en het dagboek waaruit ik mijn gegevens put bevat aantekeningen, geschreven tussen 1 September
1903 en 15 Julie 1905. We kunnen dus een kijk krijgen op het
14e en 15e levensjaar van de jongen. Achterwege moet blijven de
gehele voorgeschiedenis met de invloed die hij van zijn omgeving
onderging, kortom alles wat hem gemaakt heeft tot wat hij op
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het ogenblik waarop de beschrijving aanvangt is. We kiezen
slechts dat uit de notitie's wat ons een kijk kan geven op de
algemene geestelike bouw en het geheel van neigingen met de
handelingen die daaruit voortvloeien.
Om de verbeelding enige houvast te geven vermelden we dit
van het uiterlik.
Sander S. is een goedgebouwde, knappe jongen met gezond
uiterlik. Oppervlakkig bekeken menen we een jongen te zien zo
als ze er bij de honderden rondlopen. Alleen merken we op dat
hij nog niets van een jongeling heeft, hij ziet er nog volkomen
kinderlik uit. Hij lijkt nogal klein, maar allicht valt dit sterker
dan anders het geval zou zijn op door zijn manier van doen, die
vaak kinderachtig genoemd wordt.
Wat bij nader toezien opvalt is zijn hand. We kennen de
grote liefde waarmee portretschilders de handen van hun sujetten
behandelen. Ze voelen daarin het karakter van de persoon die
ze uitbeelden. En als wij het karakter van Sander naar zijn handen
zouden willen beoordelen dan zouden we niet tot een fraai resultaat
komen. De nagels zijn slecht geknipt en hebben zwarte randjes.
Ook bij herhaald boenen blijven de handen raadselachtig vuil,
Men merkt aan de ruwheid van de huid dat hij op vingers en
handen bijt (niet op de nagels). Met handengeven is hij royaal en
toch kan hij het niet goed. Hij doet het min of meer onbenullig,
alsof hij ons iets toesteekt dat niet van hem is. Hij weet niet te
grijpen, zijn vingers, die stijf zijn, stoten in de handpalm van een
anders hand of de duim komt verkeerd terecht. Als de greep
gelukt is de handdruk slap en zonder overtuiging.
Naast de tic van het bijten op de handen zien we hem knipperen met de ogen. Bij vermoeidheid of inspanning komt er nog
iets van trekking in het gezicht bij. Onder gewone omstandigheden
neemt men dit niet waar. Het knipperen en trekken laten zich
betrekkelik gemakkelik onderdrukken door de oorzaken van te
grote vermoeidheid of opwinding weg te nemen en door controle.
Behalve genoemde tics zijn een aantal ongecontroleerde bewegingen te constateeren, die wijzen op onbeheerstheid, onvoldoende
zelfcontrole, innerlike onrust. Hij schuift heen en weer op de stoel,
verzet herhaaldelik zijn benen, trapt tegen voetbankjes onder de
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tafel. Bij het lezen vau een avontuurlike roman kan men een
combinatie van die verkeerde aanwensels te zien krijgen. In zijn
rustiger ogenblikken heeft hij toch een tomeloze behoefte iets in
handen te hebben waarmee hij speelt, een touwtje, een zakmes,
een vodje papier. Al zijn hebben en houden ondervindt hiervan
de kwade gevolgen. We wijzen hier op deze eigenaardigheden
omdat dit soort van beweeglikheid wel eens voor een vorm van
activiteit kan worden aangezien. En hoewel de tics niet direct
uitingen van een karakter genoemd kunnen worden geven ze toch
wel enige aanwijzing over het innerlik van deze jongen.
Meige en F e i n d e 1, die het belangrijkste werk over tics geschreven hebben 1) zeggen : Alle tiqueurs, klein en groot doen
zich jonger voor dan ze in werkelikheid zijn 2), En hard heeft
reeds in 1825 geschreven dat bij hen was te vinden : een grote
beweeglikheid van gedachten en een lichtheid van karakter, die
onder normale omstandigheden slechts toekomen aan zeer jonge
kinderen en die met het ouder worden blijven voortbestaan. We
zullen later zien dat dit bij Sander zeer goed opgaat.
Er bestaat bij de lijders aan tics in 't algemeen een onevenwichtigheid in de psychiese functionering, die bij slechte opvoeding
steeds kan verergeren. Genoemde schrijvers merken nog op dat
de onevenwichtigheid van de motoriese functies zijn oorzaak vindt
in de onevenwichtigheid van de wil : „alle tiqueurs moeten zonder
uitzondering als déséquilibrés gequalificeerd worden, alleen al om
het feit dat hun wil niet op de normale wijze functioneert." 3)
We vinden bij S. behalve zijn tics een groot aantal ongemotiveerde bewegingen, die zich volstrekt niet laten verklaren uit een
overmaat van energie. We spraken reeds over het rijden op zijn
stoel, het overal tegenaan trappen, enz. „De psychiese omstandigheid van de tiqueurs blijkt dikwels uit een algemene motoriese
onrust, die waar te nemen is in de rustpozen die de tic-aanvallen
scheiden. De zieke ervaart een eigenaardige moeilikheid om een
toestand van rust te bewaren en elk ogenblik beweegt hij een
1)
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2) T. a. p, pag. 140,
3) T. a. p. pag. 142.
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vinger, een voet, een arm, zijn hoofd. Hij strijkt met een hand
over zijn voorhoofd, door zijn haren, wrijft in zijn ogen, over
de lippen, trekt aan zijn kleren, aan zijn zakdoek, maakt zich
meester van een of ander voorwerp, beweegt het op allerlei manieren, kruist de benen over elkaar en zet ze weer goed. Geen
van deze bewegingen verdient de naam van tic want ze worden
zeer vaak herhaald en verschillen alle toch onderling, elke beweging
herhaalt zich telkens anders .... maar allemaal zijn ze overbodig
en misplaatst, doch overdreven of incorrect zijn ze niet. Het zijn
gewone bewegingen, alleen zijn ze overbodig. Ze verraden niet
zozeer een motoriese hyperactiviteit dan wel een onvoldoende
controle van de wil op de motoriese uitingen." 1)
Alle hier genoemde afwijkingen zijn aanwezig hoewel niet in
sterke graad. De meest hardnekkige tic is het bijten op de handen.
Er is geen middel gevonden om dit te onderdrukken.
Activiteit. Het valt gauw op, dat we niet te doen hebben met
een actieve persoonlikheid. Hij weet niet van aanpakken, hij
treuzelt om, kan als hij begonnen is niet opschieten, de tijd gaat
voorbij zonder dat hij er erg in heeft. Hij heeft lang werk met
aankleden, naar bed gaan, eten, huiswerk voor school, in 't algemeen met alles waaraan hij zelfstandig bezig is. In school pakt
hij zelfs proefwerk niet vlug aan, schriftelik werk kan hij nooit
op tijd afkrijgen. Er mankeert steeds wat aan de pen, de punt
breekt van het potlood, de passer werkt niet goed, het vloei ligt
niet op z'n plaats, de opgave is niet duidelik genoeg, steeds is er
wel iets dat enige tijd ophoudt. Hij zegt werken eigenlik een
straf te vinden. Hij vraagt een jongen van een andere klas of hij
ook zo graag „maft" bij mondelinge lessen. Als hetzelfde werk
vaak terugkomt, als er geen prikkel van nieuwheid meer aan is als
bij rekenkunde, algebra zegt hij het verschrikkelik te gaan vinden.
„Ik kan die hekel maar niet overwinnen." Aangezien, zooals we
later zullen merken die hekel niet diep zit moet de tegenzin wel
voor een groot deel worden toegeschreven aan het geen lust hebben
in geregeld werken. Als hij een brief of briefkaart moet schrijven
komt die nooit op tijd klaar. Zit men er niet achter dan gaan
1) T. a. p. pag.

149.
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verjaardagen voorbij zonder dat de felicitatie's klaar komen.
Het is niet gemakkelik iets te ontdekken dat hem uit zijn gewone gang zou kunnen brengen. Hij behoort ten volle tot de
categorie van mensen, die als het regent niet harder gaan lopen,
omdat het ginds toch even hard regent als hier. Hij werkt niet
merkbaar vlugger als er straf staat op niet klaar zijn op tijd.
Een zekere avond is hij niet lekker en gaat naar bed zonder
zijn huiswerk te hebben afgemaakt. Graag zal hij het morgenochtend doen. Als hij op tijd wordt gewekt heeft hij toch drie
kwartier nodig om zich te kleden en is ten zeerste verbaasd, doet
tenminste alsof, als hij een standje krijgt.
Graag pingelt hij af, het opgegeven huiswerk is altijd te veel.
En een groot aantal voorbeelden kunnen bewijzen dat hij van het
systeem is nooit vandaag te doen wat kan worden uitgesteld tot
morgen.
Een nog beter kenmerk voor het gemis aan activiteit ligt in
het feit dat hij niets weet uit te voeren met zijn vrije tijd. Als
er andere jongens bij hem zijn, die de leiding nemen is hij onafgebroken bezig, maar zonder gezelschap gaat de tijd heen met
beuzelarijen. Hij verveelt zich tot men hem aan 't werk zet.
Natuurlik is dit niet weten wat aan te vangen met vrije tijd
niet alleen toe te schrijven aan gebrek aan activiteit. Maar zeker
heeft men er een teken in dat deze niet voldoende is.
Overigens kan hij volstrekt niet lui genoemd worden. Men ziet
hem nooit over stoelen of op een divan liggen ; hij maakt nooit
de indruk moe te zijn. Buiten kan hij lang wandelen en fietsen.
Ook voor schoolwerk raakt zijn energie niet gauw uitgeput. We
hebben echter wel te onderscheiden. Een actief mens reageert ook
op zwakke motieven, een lui mens uiterst moeilik. Sander staat
altijd op het dode punt. Hij wil wel als hij maar aan 't werk
wordt gezet en aan 't werk gehouden. Bij de meest geliefde bezigheden als spelen buiten op hockey- en tennisveld, bij schaatsenrijden en fietsen merkt men toch dat hij ook daar aan de gang
gehouden moet worden. Hij staat graag stil om te praten, hij is
niet in sport of spel.
Emotionaliteit. Het is niet nodig Sander lang in zijn doen en
laten te bestuderen om tot de ontdekking te komen, dat hij van
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een onverstoorbaar goed humeur is. Heel zijn persoonlikheid is
ingesteld op het verkrijgen van lustgevoelens, die niet heel intens
zijn. En er gebeurt niet gauw iets dat hem biezonder van streek
brengt. Hij kan, doordat zijn gevoelens oppervlakkig zijn gemakkelik tevreden zijn met het tegenwoordige en als hij ooit aan de
toekomst dacht zou hij daarvoor toch geen vrees behoeven te
koesteren. Had men een instrument om te meten hoe ver de gevoelens naar de kant van lust of onlust gingen, dan zou men in
de regel voor hem dezelfde graad van lust aangewezen krijgen.
De wijzer zou wel eens naar onlust gaan, maar niet langer dan
voor eenige minuten, in 't ergste geval voor enige uren. Direct
bij het feit dat hoogst onaangenaam voor hem is, is het onlustgevoel het sterkst. Zeer gauw daarna is hij weer in zijn gewone
doen. Zowel de intensiteit als de duurzaamheid van het gevoelen
is dus gering.
Het valt niet moeilik hem tot tranen te roeren na slecht gedrag.
Hij schijnt bij een ernstige vermaning, waarbij hem het verdriet
van zijn ouders onder 't oog gebracht wordt, zeer onder de
indruk. Korte tijd daarna is hij weer gewoon, In 't ergste geval
na het wegzenden voor enige dagen van school, waarop een
harde straf volgde — is hij een dag lang in de war. Er blijkt
niet dat onlustgevoelens hem zo lang hinderen, maar hij heeft
zijn positieven dan niet goed bij elkaar, is niet in staat zijn
lessen te leren, weet niet wat hij wèl doen moet, wat niet. Kan
dan enige tijd neerzitten in volmaakte besluiteloosheid, er is niets
meer waaraan hij houvast heeft. Een volgende morgen is daarvan
echter niets meer te ontdekken. Hij merkt wel op, dat zijn omgeving nog onder de indruk is en nog niet weer opgewekt kan
zijn, maar hij wil dat liever niet zien, praat over allerlei dingen,
ontwijkt zelfs niet de onderwerpen, die kunnen brengen op de
beroeringen van de vorige dag. Hij wordt zelden boos ; komt het
echter zo- ver, dan is hij na enige minuten mokken weer de oude.
Zijn grieven tegen leraren hebben steeds betrekking op een bepaald
ogenblikkelik feit. Hij kan over straf, die hem is opgelegd en
die hem te groot voorkomt, enige dikke woorden gebruiken, maar
hij is direct door de boosheid heen. Men hoort hem nooit spreken
over grieven tegen vrienden, Soms is er een kwaad op hem, maar
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men merkt nooit dat de boosheid van hemzelf uitgaat. Een
meisje, waarvan hij zegt te houden, voegt hem een belediging
toe. Hij is niet geraakt, laat het gezegde langs zich glijden.
Als een leraar hem voor de gek houdt wordt hij niet ontstemd.
Voor ironie is hij niet gevoelig en een flink standje in de klasse
maakt hem niet van streek. Zijn lacherig kijken daarbij is geen
„pesterij'', eerder een constante gezichtsplooi.
Bij ziekte van familieleden of kennissen is hij zeer belangstellend,
Hij informeert geregeld, toont zich bezorgd over de afloop. Het
is echter vaak te constateren, dat het meegevoel oppervlakkig is.
„Is uw zuster ernstig ziek ?"
„Ja -- we zijn bang, dat ze niet weer beter zal worden."
„Dat is vervelend,"
Eenigszins verbluffend is de manier waarop hij zich weet aan
te passen bij minder aangename omstandigheden, Een straf ontneemt hem zijn goed humeur niet en hij weet een nieuwe toestand
(huisarrest bijv.) zo in te richten dat het nog bijna op een pleziertje gaat lijken. Met het grootste gemak legt hij zich bij alles
neer. Bij een verwijt is hij onmiddellik klaar met een ; „Maar
wat kan ik daar nou aan doen ?'' Steeds tracht hij bewijzen te
vinden dat hij er heus niets aan veranderen kon. Voor zijn
gevoel is er bijna niets waaraan je iets doen kunt, zodat hij een
geboren fatalist is. Hiermee zijn we genaderd tot een derde fundamentele eigenschap.
Primair functioneren. Uiterst gering is de werking van de reeds
verworven ervaring en kennis op de bewustzijnsinhoud van het
ogenblik. Het onderbewuste heeft een bedroevend zwakke invloed
op zijn handelingen. Uit verschillende feiten onder emotionaliteit
genoemd, kan dit reeds blijken. Een onaangename ervaring is
direct weer vergeten. Hij herstelt zich spoedig en past zich onmid
dellik aan bij een nieuwe toestand, Ook zijn goedgehumeurdheid
heeft hij voor een goed deel te danken aan de afwezigheid van
secundaire functie.
Hij heeft de geestigheid van de primair- f unctionerenden.
Graag vraagt hij om maar iets te vragen, Hij leert een aardrijkskunde les. Het boek ligt voor hem, het antwoord op de vraag
die hij doet, moet hij juist gelezen hebben :
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„Meneer, wat is het verschil tussen sjots en halfagrassteppen ?”
„Maar Sander, wat is het verschil tussen een praatjesmaker en
een kletskous ?"
Onmiddellik is hij klaar, stralend van genoegen :
„Dat de tafel tussen hen beiden instaat.
Dit antwoord is meteen door het volkomen gebrek aan logica
typerend. Het zou mogelik zijn een aantal van dergelike geestig-S
heden aan te halen.
Is hij bij dergelike zaken zo ongeveer ad rem, het niet bij de
zaak zijn is een bijna voortdurende toestand, als hij niet van
buitenaf wordt bepaald. Het is hem bijna onmogelik lang zijn
aandacht bij eenzelfde ding te bepalen, Voortdurend drijft hij mee
met allerlei kleinigheden, die door hun nieuwheid toch nog weer
interessanter zijn. Daarvandaan vraagt hij steeds weer : „Wat
blieft u? Zijn gedachten waren niet meer bij de les. De laatste
woorden van de vraag drongen pas tot hem door. Maar het is
toch ook of de volzinnen niet gauw genoeg weerklank vinden
in zijn bewustzijn, ze hebben er geen houvast. Het valt hem
moeilik, ook als hij de gedachten er bij heeft, langere volzinnen
en grote getallen bij eenmaal voorzeggen vast te houden. Zijn
inprentingsvermogen is te klein, alles gaat het ene oor in 't andere
weer uit,
Geschiedenis blijft steeds een eindeloze reeks van feiten. Hij
kan zeer goed een les leren en die de volgende dag reproduceren,
maar zeer snel verdwijnt het voornaamste bij gebrek aan verband.
Alles hangt als droog zand aan elkaar. Er zijn meerdere vakken,
die te lijden hebben onder te geringe nawerking van het vroeger
geleerde, bij geschiedenis is het echter zeer in het .00g lopend.
Bij het maken van thema's komt het voor, dat er plotseling,
zonder dat hij het merkt, een engels woord opduikt tussen duitse
of franse, een enkele maal zelfs een hollands woord. De woorden
van verschillende talen schijnen dus niet vast geassocieerd, ze
lopen gemakkelik dooreen. Als hij zich bijv. op duits concentreert
melden zich toch nog franse of engelse woorden aan.
Hij leert vlug van buiten, maar bij gebrek aan stevig verband
tussen de verschillende voorstellingen gaat er veel weer verloren.
Over het geheugen en het geringe vermogen de aandacht wille-

keurig te concentreren zou heel wat te zeggen zijn, Doordat de
voorstellingen los naast elkaar staan, krachtige overtuigingen niet
bestaan, is de suggestibiliteit groot, wat later overvloedig zal blijken,
Uit het voorgaande blijkt voldoende dat we hier te doen hebben
met een uitgesproken representant van het amorphe type in Heymans temperamentenleer.
Neigingen. De algemene opmerking hierbij te maken laat zich
na het bovenstaande gemakkelik raden. We zullen namelik tevergeefs zoeken naar krachtige neigingen. Immers hoe zouden ze
sterk en durend kunnen zijn ? Waar de emotionaliteit de intensiteit van een neiging in hoge mate kan versterken en voor de
duurzaamheid secundaire functie nodig is, zal het niet mogelik
zijn krachtige neigingen te ontdekken.
Vitale neigingen. Voor die betrekking hebben op de lichamelike functionering vinden we een normale behoefte aan goed eten
en drinken, niet groter dan bij de meeste andere kinderen. Hij
toont een sterke voorkeur voor zeer vette en zeer zoete spijzen,
terwijl hij een afkeer heeft van zure vruchten. Daarentegen is hij
weer zeer gesteld op sterk gekruide in azijn bewaarde vruchten.
Prikkelende spijzen zijn geliefd. Hij is geenszins kieskeurig. Hij
zal geen kleinere portie, in weinig gevallen althans — nemen van
iets waarvan hij niet houdt. Hij eet tevreden van een minder
geliefde maaltijd. Daarin zit weliswaar enige dressuur, maar er is
ook voor zijn karakter uit te leren. Meer nog zegt ons het feit,
dat hij handig weet gebruik te maken van elke gelegenheid die
zich voordoet om zich van een geliefde spijs meer toe te eigenen
dan gepast is. De lust en de gelegenheid bepalen hier de hoeveelheid die hij neemt. Als er niemand op let neemt hij belachlike
hoeveelheden jam en boter. Het valt hem niet in, dat er meerderen kunnen zijn die ervan willen profiteren. Ook versmaadt hij
niet desnoods door vleierij of afbedelen iets lekkers te bemachtigen.
Gaarne is hij buiten in de frisse lucht en hij heeft behoefte aan
lichaamsbeweging. Toch is de drang zo groot niet, dat hij moeite
zal doen om vrijheid te verdienen. Ook schikt hij zich uiterst
gemakkelik tot thuisblijven. Wel neemt hij deel aan rennen op
straat, woest rijden op de fiets, springen, schaatsenrijden, maar
niet op eigen initiatief. Bij een wandeling op de hei en in 't bos
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merkt men, dat hij graag in beweging is, hij wordt niet gauw
moe van lopen en zijn lichaam bevindt zich uitstekend bij dit
vrije funktioneren. Moet hij echter lange tijd achtereen thuis zitten,
dan merkt men niet dat hem dit onaangenaam is.
Zolang schaatsenrijden nog een nieuwtje is schijnt alles er voor
te moeten wijken : hij gaat graag zo vroeg mogelik weg, het kost
enige moeite hem op tijd thuis te krijgen. Onderzoekt men echter
of de lust tot schaatsenrijden daarvan de oorzaak is dan komt
men tot een ander besluit,
Het niet onder toezicht zijn, het gelegenheid hebben om wel
wat of niet wat te doen, de omgang buiten met schoolvrienden
en schoolvriendinnen, de vrolike drukte trekken hem meer dan de
behoefte aan veel beweging. Hij staat veel te praten en te kijken,
oefent zich niet gezet. Ook op het sportveld is hij niet doorzettend.
De begeerte om vrij en onafhankelik te zijn is zeer rudimentair.
Mocht hij iets van de ervaring hebben geleerd, dan zal het dit
zijn, dat hij onder controle het veiligst en ten slotte het gemakkelikst leeft. Het komt bijna niet voor dat hij zich verzet tegen
een maatregel, die hem de vrijheid van bewegen belemmert.
Van erotiese neigingen valt nog niets te bespeuren. Zijn geslachtsorganen zijn nog in kinderlike staat en de puberteitsperiode
is nog niet begonnen. Men mag aannemen, dat hij in zijn sexuele
ontwikkeling min of meer geremd is. (Men denke hier ook aan
de opmerkingen van Meige en Feindel). Zijn kennis van de sexuele
functies is zeer primitief en hij vraagt argeloos als een kind naar
dingen, die hij niet begrijpt en waarover hij de jongens op straat
heeft horen spreken. Wel zal hij vuile woorden kunnen gebruiken
onder jongens, maar dit zal wel in hoofdzaak uit branie zijn, niet
omdat zijn gedachten sterk in die richting worden getrokken.
Men voelt in zijn praten over verliefdheid van jongens en meisjes,
dat het buiten hem omgaat, hij praat nog met anderen mee.
Bij de functionering van de geest is in 't algemeen als sterkste
neiging aan te wijzen de behoefte aan occupatie van de opmerkzaamheid. Hij heeft dus een afkeer van alleen zijn, veel geroezemoes
om zich heen vindt hij het prettigst. Het leven moet een bioscoopfilm
zijn. Hij komt er nooit toe na te denken over hetgeen hij ziet.
Zo zoekt hij gezelligheid in huis, spel buiten, bioscooptheaters,
85

bals en partijtjes zijn grote attracties. Bij het maken van huiswerk
zit hij het liefst in gezelschap van nog iemand, opdat hij gelegenheid
zal hebben af en toe eens een woordje te spreken.
In school toont hij de meeste belangstelling voor vakken waarbij
wat te zien valt, Hij zegt veel te houden van natuurkunde. Dit
is waar voorzover er proeven bij te pas komen. Het voornaamste
is het werken met kwik, ijs, water, het gebruik van mooie instrumenten. De rest komt er niet op aan. Evenzo gaat het met
natuurlike historie en aardrijkskunde. De belangstelling is er zolang
er wat nieuws te kijken is : opgezette dieren, geraamte's, bioscoopplaten enz.
Als lectuur zoekt hij bij voorkeur werken met een avontuurlike
inhoud, die zich gemakkelik laten lezen, boeken met oppervlakkige
beschrijvingen, die geen nadenken vereisen en vol grove effecten
zijn (Karl May, jan Feith). Komt er iemand op bezoek, dan is
hij onmiddellik in de buurt om te kijken en te luisteren. Hij loopt
graag naar de deur om voor een bezoeker de deur te openen.
Van bescheidenheid is nooit sprake, om zijn nieuwsgierigheid te
bevredigen stelt hij zich bloot aan de kans om weggestuurd te
worden. Alleen gelaten verveelt hij zich, zijn geest mist scheppend
vermogen, de sterkste prikkel van verveling is niet in staat hem
iets ernstigs te doen aanvatten, Daar hij toch niet stil kan zitten
brengt hij uren zoek met peuteren aan een doosje, spelen met een
touwtje, zoals sommige volwassenen hun vrije tijd kunnen doorbrengen met zuigen aan een sigaar.

Egoïstiese en altruïstiese neigingen. Deze zijn niet biezonder
duidelik. Naar hetgeen bij het eten is opgemerkt zou men aan
hebzucht kunnen denken. Toch is het zich meer toeeigenen dan
hem toekomt onder voor hem gunstige voorwaarden meer het
zwichten voor een oogenblikkelike verleiding, dan wel een duurzame
toestand van zijn geest, die hem zou dwingen zich allerlei toe te
eigenen en te bewaren. Hij is ook niet gierig te noemen. Ofschoon
hij iets lekkers graag voor zich alleen houdt, geeft hij toch ook
wel met zeker gemak wat weg, Zijn begeerten zijn ook niet intens
genoeg om zo erg op iets gesteld te zijn.
Hij zal echter niet gauw iets weg geven zonder de bijgedachte
dat dit verdienstelik is en dat er een belooning op moet volgen.
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Een jongen geeft een lerares bloemen op haar verjaardag.
„Nu denkt hij zeker, dat hij taartjes krijgt als hij weer les heeft."
Verschillende vragen en opmerkingen overtuigen ons, dat zijn
grondgedachte bij het geven is : Voor wat, hoort wat.
Er tekent zich dus, hoewel niet sterk, iets hebzuchtigs in hem
af. Daarmee in tegenspraak behoeft niet te zijn het feit dat hij
soms al zijn geld besteedt aan kadootjes voor familie en kennissen.
Eendeels is het geven van geschenken in zijn kring altijd nog een
min of meer winstgevende ruilerij, anderdeels is hij conventioneel
en hij weet met zijn weinig liefhebberijen niet veel aan te vangen
met zijn geld. Heeft hij wat dan is dat wel plezierig, bezit hij
niets dan merkt men niet dat hem dit ook maar eenigszins hindert.
Het komt voor dat een gedeelte van zijn geld of alles spoorloos
is verdwenen zonder dat hij weet waar het gebleven is. Er is
geen liefde die het bewaart, zomin als boeken of andere voorwerpen zijn zorg hebben. Ook deze hebben te weinig wat hen
bindt aan de zorgeloze bezitter.
Sporen van eerzucht zijn te ontdekken in zijn concurreren met
andere jongens waarvan hij vermoeden kan dat hij ze in een bepaald opzicht de baas is. Bovendien is hij een beetje ijdel en
behaagzuchtig. Men zou zelfs iets van een charmeur in hem vermoeden. Hoewel hij weinig zorg heeft voor kleren is hij er wel
op gesteld in een mooi danspak gestoken te worden. Met genoegen
zal hij witte handschoenen aantrekken over zeer vuile handen met
de mededeling dat hij die toch niet uittrekt. En men kan hem zijn
balschoenen met genoemde handschoenen zien afpoetsen. Graag
mooi zijn wil hij wel maar moeite van zijn kant heeft hij er niet
voor over. Dat hij overigens gaarne een goed oordeel over zichzelf wenst maakt men op uit de herhaalde vragen : Heb ik dat
nu niet goed gedaan ? Ben ik niet mooi op tijd? Heb ik niet goed
opgepast? Is dat nu niet geestig ? Waarbij men dan steeds gelegenheid krijgt op te merken dat hij vrij gauw tevreden is met zijn
prestaties. Als er weinig aan te merken is vindt hij dat geen mens
hem het werk zou verbeteren en waar nog veel aan te merken
valt is hij nog goed tevreden. „De lui kunnen ook wel zoveel
vragen !''
Soms ziet men dat hij tracht enige kleine jongens onder zijn
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bestuur te krijgen. Het is hem niet mogelik de baas te spelen over
kameraden van zijn eigen leeftijd. Daarom moet hij als hij zijn
heerszucht wil bevredigen zijn toevlucht nemen tot kleine sujetten.
Onder gelijken neemt hij altijd een ondergeschikte positie in. En
uit veel wat we reeds opgemerkt hebben is gebleken, dat hij zich
gemakkelik schikt als onderdaan en zich daarbij het best bevindt.
Hij is dus veel meer meegaand dan heerszuchtig.
Sociale neigingen. Wat zouden we eigenlik anders kunnen verwachten dan dat onze vriend zich in de voornaamste van de
sociale neigingen, in de liefde, een dilettant betoont ? Inderdaad
is hij gehecht aan zijn familie hij houdt van zijn ouders, broers en
zusters en toch blijkt het gevoel niet krachtig. Hij spreekt nooit
met bewondering of verering over zijn ouders. Dit zou zeker
gebeuren als hij bewondering of verering koesterde daar hij alles
uitspreekt wat in hem opkomt. Hij praat veel en graag en zwijgt
zelfs niet over zijn gevoelens voor zijn „meisje". We horen dus
allerlei over ouders, zusjes en broertjes, maar daarin komt nooit
uit, dat die belangstelling en gehechtheid dieper gaat dan de
oppervlakte.
Dezelfde indruk krijgt men aangaande zijn gevoelens voor leraren.
Er is nooit een onder die vereerd wordt, die met hogere onderscheiding wordt behandeld. Ze zijn allemaal goed tot dat ze hem
wegens niet goed opletten straf opleggen. Ieder op zijn beurt is
een lamme vent die een „rotstreek" uithaalt, een stomme knul,
die verkeerde cijfers geeft, maar nooit komt hij tot haat of tot liefde.
Vaste vrienden heeft hij niet. Er zijn enige jongens met wie
hij omgaat, soms met de een meer dan met de andere. Met geen
enkele is hij intieme vrienden.
Een beminde heeft hij ook, maar zijn kinderlijke staat in aanmerking genomen moet men aannemen, dat hij meer door navolging en uiterlike omstandigheden daartoe komt dan uit aandrang
des harten. Zijn opmerkingen bewijzen trouwens overvloedig dat
de zaak buiten zijn hart omgaat.
Hij heeft belangstelling voor dieren, waarschijnlik voelt hij ook
wel enige liefde voor honden en katten, daar hij er met een
zekere belangstelling over kan spreken. Het is echter opmerkelik
dat een enigszins prikkelbare kater, een huisgenoot, de kamer
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verlaat zodra Sander binnenkomt. Het is niet duidelik hoe de
afkeer van de kater zo groot is geworden. Hij heeft er wel eens
met water naar gegooid en hem eens wat onhandig gepakt en
gestreeld. Soms kan men een opmerking horen als de volgende ;
„Hé, als poes nou eens van de schutting viel, wat zou dat
leuk zijn."
Het komt me voor dat we uit deze en dergelike uitdrukkingen
niet behoeven te besluiten tot leedvermaak. Hij is daarin nog als
veel kleinere kinderen, die aan een grappig effect denken en niet
aan onaangename gevolgen voor het slachtoffer van het grappig e incident.
Zo zal er, daar we liefde en vriendschap voor de enkeling met
daaraan verwante neigingen als tederheid, medelijden, verering,
behoefte om samen te werken zo flauw afgetekend zien, zeker
geen sociale neiging gevonden worden, die grotere groepen van
personen omvat. Iets van liefde voor verdere verwanten, familie
in meer uitgebreide zin, voor ras.- of landgenoten is nog niet tot
ontwikkeling gekomen.
Abstracte neigingen. Stijgen we nu nog hoger en zoeken we
naar liefde voor waarheid, gerechtigheid, schoonheid, dan blijkt
het dat daarvan zeer weinig is te vinden. Ook het gevoel van
plicht is slechts in geringe mate aanwezig.
We vinden bij hem niet de zo veelvuldig voorkomende fantasieleugen. Hij heeft geen behoefte om iets dat hij gezien heeft of
ondervonden erg te overdrijven. Maar hij komt zelden voor de
waarheid uit als het zeggen van de waarheid direct onaangename
gevolgen na zich sleept. Hij liegt kalm, zelfs als hij inziet dat men
morgen weten zal dat hij gelogen heeft, Hij liegt en verzwijgt
de waarheid dus zeer vaak als hij er een ogenblikkelik voordeel
mee behalen kan, straf of een standje mee kan ontgaan, Voor
een misgreep durft hij nooit uitkomen, zo lang mogelik laat hij
de schijn bestaan, dat alles is zoals het hoort. Enig onderscheidingsvermogen op aesthetisch gebied heeft hij nog niet. In een
museum vindt hij alles zonder onderscheid mooi, omdat het vreemd
is of iets interessants heeft. Ook is alle muziek mooi, omdat die
steeds wat nieuws geeft ; het aesthetiese element er in gaat
echter buiten hem om.
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Het is zeer twijfelachtig of hij reeds begrip heeft van plicht.
En zo moeten we dus constateeren, dat de abstracte neigingen
zeer zwak zijn. Hoewel bij ieder veertienjarig kind wel een verzwakking zal te constateeren zijn, bij het beschrijven van de
neigingen van de eerste groep tot de vierde is dit hier wel zeer
in 't oog lopend. En als we dus van uit zijn neigingen iets van
zijn handelingen willen verklaren, dan zullen we het zekerst gaan
door voorbeelden te nemen van de eerste groep. De vitale geven
ons de meeste houvast.
Hij eet graag wat lekkers en vandaag is er nog al wat biezonder naar zijn smaak. Er is bezoek en veel gepraat en er wordt
niet zo op hem gelet. Heerlik om veel van dat goedje daar te
nemen. Zijn ziel is vol van verwachting. Hij neemt wat hij krijgen
kan, want de tegenmotieven zijn zwak. De voorstelling van het
genot vervult hem geheel.
Hij is alleen in de kamer en op tafel staat een trommel met
heerlike koekjes. Kans op ontdekking, als hij er van neemt, is
gering. Behoeven we nog te vragen welk motief het sterkst zal
zijn ? Hij blijkt tegen de verleiding niet opgewassen,
Beschouwen we de boven beschreven neiging van zijn geest
om telkens weer te zoeken naar andere, nieuwere prikkels, de
valse honger naar voorstellingen, dan blijkt het wel, hoe gauw
hij in school voor verleiding moet bezwijken. Daar staat een
leraar voor Frans of Engels een tijdlang te praten met wetenschappelijke nauwgezetheid over een grammaticale kwestie. Sander
zal wel begonnen zijn braaf te luisteren. Hij is van goeden wille.
Maar de verveling komt gauw. Een jongen maakt een flauwe
opmerking en Sander kan zich daarom „rot" lachen. Of er is
een braaf meisje voor hem, dat telkens de vinger opsteekt. In
zijn zak zit een touwtje. Zou 't niet aardig zijn een lus om die
vinger te gooien ? Hij moet wat doen. Een onbedaarlike drang
tot beweging is in zijn lijf en draaien op de bank is niet voldoende. Die vent voor de klasse heeft toch geen ogen genoeg.
Eigenlik is er van allerlei te doen. Je kunt krassen in de bank,
tekenen in het boek, met inkt morsen, spelen met papier, met
een zakmes en een touwtje. Alles is beter dan luisteren. Maar
het idee van het touwtje om de vinger is het leukst. Er komt
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een waarschuwing en hij bedwingt zich een ogenblik. Zijn geest
is echter vervuld van het prachtplan, hij kan er niet af.
„Heus meneer, als zo'n gedachte bij me opkomt, heb ik geen
rust voor ik heb gedaan wat ik graag wil."
Wie zou ook meer dan hij pleizier hebben bij een heibeltje in
de klasse van een zwakke leraar ? Als er maar iets anders is dan
„geklets", „geleuter", gezeur". Als je maar kunt lachen, schreeuwen, malle opmerkingen maken, je buurman een trap geven —
dat is het nieuwe waarnaar de geest hunkert. Sander heeft dan
ook bijna uitsluitend straf van zwakke leraren, en voortdurend
straf. Het is niet mogelijk hem van huis uit in zijn zwakste tijden
daarvoor te behoeden. Zijn wil behoeft voortdurend verstandige
leiding. In een klasse waarin de leerlingen stevig werken valt hij
niet erg op, daar waar hij zich zelf moet bepalen, is hij vaak
onverdraaglik.
Het spreekt vanzelf dat ook de leraren, die geen moeite hebben met de orde, last van hem hebben, Maar bij hen heeft hij
toch meer afleiding in de goede richting ; ze zijn interessanter, er
wordt meer gewerkt, ze weten de leerlingen gezamenlik te drijven
naar één doel. Aan die invloeden ontkomt hij niet, daar hij zich
gaarne onderschikt aan een sterkere wil. Onder alle omstandigheden heeft men gelegenheid zich te ergeren aan zijn overtollige
bewegingen en de zucht om iets uit elkaar te peuteren. Hij scheurt
het etiket van een schrijfboek, tekent op de bank of draait met
een potlood. Ook bij privaatlessen gebeurt dat. Al zijn hebben
en houden lijdt er onder. Van een passerdoos scheurt hij langzamerhand het omhulsel, de trekpen breekt hij stuk, de punten
worden er afgebroken door 't prikken in de bank, het potloodhoudertje raakt zoek ; na een gebruik van zes maanden is de doos
een onbruikbare ruïne. Een penkalapotlood wordt zo lang in en
uit elkaar geschroefd tot de onderdeelen stuk zijn of zoek, een
tekendriehoek peutert hij uit elkaar, boeken zien onooglik, een
horloge wordt in korten tijd onbruikbaar gemaakt, zakschaar en
zakmes zijn binnen enkele weken zoek. Behalve een behoefte
aan afleiding en beuzelarij blijkt hieruit een afwezigheid van liefde
en zorg voor eigen bezit. Hij is tweemaal bezitter van een vulpen
en telkens is die na een gebruik van twee weken zoek. School91

boeken en schriften raken op raadselachtige wijze verloren. Men
neemt opzettelik iets van hem weg : een tennisbal, een zakmes.
Hij zal er niet naar vragen. Waarschijnlik is hij zo gewoon dat
alles ten slotte wegraakt dat hij zich heeft verzoend met die gedachte. Wat kun je er aan doen !
Zijn leugens zijn van deze soort :
Een zusje zegt : „Neem jij ook maar een vijg van 't mandje."
Hij gaat er heen en neemt er twee.
Daar ze 't niet al te goed vertrouwt zegt ze :
„Hoeveel heb je genomen?"
„Eén natuurlik."
Als hij bezweken is voor de begeerte naar lekkers is er weinig
kans, dat hij er voor uit zal komen, zelfs niet als hij er geen straf
voor zal krijgen. Als men het verstandig aanpakt komt er soms
met moeite de waarheid uit.
„Heb je geen huiswerk voor dat vak ?"
„Nee vanavond niet, we hebben net proefwerk gehad de
laatste keer."
Toch moet er huiswerk gemaakt worden. Maar het staat niet
in de agenda, kans op een standje voor niet inschrijven, meer lust
om te lezen dan om engels te leren, het zal voorlopig niet ontdekt
worden als hij liegt dus is het ogenblikkelik maar het voordeligst
te liegen. Als een kind pakt hij steeds het naastliggende voordeel,
zelfs als het naastliggende kleiner is dan wat de volgende dag zal
komen. Je kunt nooit weten, van dit is hij zeker en wat morgen
komt .... Wat hebben we eigenlik voor een geheel van neigingen
in hun wederzijdse krachtsverhoudingen gevonden ? Moesten we
niet tot de ontdekking komen dat zo ongeveer alle neigingen, die
iemand maken tot wat men een zedelik karakter noemt zwak zijn,
ja dat er van sommige nauwliks een spoor te ontdekken viel?
De vitale en egoïstiese neigingen hebben sterk de overhand boven
de sociale en abstracte. De vraag is nu maar of het mogelijk is
door de opvoeding een meer evenredige ontwikkeling te verkrijgen.
Als hij niet beter toegerust kan worden in de strijd om het zedelik
bestaan in dit maatschappelijk leven dan hij volgens hetgeen we
kunnen constateren in zijn veertiende levensjaar is, zou het er in
de toekomst kwaad voor hem komen uit te zien. Gelukkig geeft
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het dagboek ook enige evolutie in de goede richting te zien.
Laten we dus nog enige ogenblikken ons oog richten op de
opvoedkundige maatregelen die zijn toegepast, Want het is een
troost te weten, dat deze jongeling mede door de opvoeding ten
slotte nog tot een bruikbaar mens is opgegroeid. En hoe ontelbaar
velen van zijn slag gaan in het maatschappelik leven troosteloos
ten onder bij gebrek aan goede leiding. Ze tonen soms een respectabel aantal goede kwaliteiten, die toch de schaal niet blijvend
kunnen doen omslaan naar de goede kant. Ook Sander heeft
immers zeer veel goeds. Hij is steeds welgezind, goed gehumeurd,
binnen zekere grenzen behulpzaam, tevreden, beleefd, vriendelik,
meegaande, inschikkelik, welsprekend, af en toe geestig en grappig,
mededeelzaam, vertrouwelik, goedhartig. Zijn dit geen aantal eigenschappen, zeer nuttig en aangenaam in het maatschappelik verkeer ?
Als opzettelike maatregelen om het karakter van de jongen te
verbeteren vinden we die welke volgens oud en beproefd recept
steeds zijn toegepast bij gewenning en karaktervorming.
In de eerste plaats is het streven er op gericht geweest het
jongmens te leren werken. AI werkende is zelfs ;een zwak karakter
tamelik veilig. Het inzicht dat een geregelde arbeid, die onze
krachten niet te boven gaat de beste levensvulling is moet aan
ieder mens worden bijgebracht door hem op de juiste manier te
leren werken. Alles was er dus zoveel mogelik op gericht om de
arbeidsprestatie's van Sander te vergroten en het tempo te versnellen. De tijd die nodig was voor aan- en uitkleden, toilet
maken en ontbijten is langzamerhand bekort totdat die op normale
lengte was gekomen. Bij privaatonderwijs werd het spreken tot
een minimum beperkt en werd er gestreefd naar een maximum
van zichtbare werkresultaten. Vraagstukken schriftelik oplossen,
opstellen schrijven, vragen beantwoorden, tekenen, overal waar
slechts gelegenheid was hem zelf te laten doen heeft hij moeten
werken. Dit gaf in den beginne grote ontevredenheid. Hij is
buitengewoon gesteld op mondelinge lessen, die hem gelegenheid
geven zijn gedachten in alle richtingen te laten dwalen en die een
minimum van inspanning eisen. Hij had dus neiging te protesteren
tegen het vele schriftelike werk — protesten zonder baat. Ten
slotte kreeg hij enige routine, die hem zelf ook genoegen verschafte.
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Ook bleef het voortdurend zien werken van anderen in een vlug
tempo niet zonder invloed. Waar hij voor het uitpakken en klaar
leggen van boeken eerst verscheidene minuten noodig had, kreeg
hij door het voorbeeld van vlug aanpakken een betere slag. Hij
kon langzamerhand meedrijven in de stroom van werkzaamheden
in zijn directe omgeving. Aanjagen tot eelt sneller arbeidstempo
gaf echter maar tot zekere hoogte goede resultaten. Heel gauw
komt hij daar waar hij zich onaangenaam gaat voelen en de klacht
wordt geuit dat hij dan „niets meer weet." Het was zeker dat dan
voor die keer de uiterste grens was overschreden. Of versnelling
van tempo betere werkresultaten gaf kon niet vastgesteld worden.
De werkroutine is in de observatietijd toegenomen. Zonder tijd
te verlummelen pakt hij ten slotte na schooltijd zijn tas uit, legt
de boeken klaar en gaat aan het werk. Over zijn ijver bij het
maken van huiswerk valt dan ook niet meer te klagen — mits hij
steeds een dirigerende wil achter zich voelt. Is het toezicht op
het werk niet intens, weet hij de controle om welke reden dan
ook verslapt, dan wordt de werktijd zeer gerekt. Het verdient
geen aanbeveling hem met weinig werk aan zichzelf over tè laten.
Hij ziet dan kans de gehele avond te vullen met een vierde van
hetgeen hij anders uitvoert. In de stroom van een krachtig voorwaarts gaan drijft hij willig mee en doet zijn plicht. Maar de
werkgewoonten zijn nog lang niet in vlees en bloed overgegaan.
Het vermogen om op te gaan met anderen is toegenomen.
Het toezicht bepaalde zich niet tot dat op het werk, maar er
werd ook gelet op hetgeen hij in zijn vrije tijd uitvoerde en zoveel
mogelik op de omgang met andere jongens.
Sander zou een minimum van misslagen begaan als er steeds
iemand was die hem een klein stootje in de goede richting wist te
geven. Daar hem echter niet zo iemand is mee te geven en er
zeker gevaar in steekt hem nooit op eigen risico te laten handelen,
werd hem zoveel mogelik vrijheid gelaten. Het blijkt echter voortdurend dat hij voor geringe verleidingen bezwijkt en men krijgt
de indruk dat hij levenslang een krachtige en liefderijke leiding
zal behoeven. En onder zo'n leiding zal hij zich niet ongelukkig
voelen, juist heel gelukkig. We zagen al dat hij volstrekt niet
neigt naar zelfstandigheid en vrijheid.
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Met beloning en straf werd hij over 't algemeen zuinig bedeeld.
Beloning heeft een verkeerd effect. Daar hij in de regel zeer goed
over zichzelf tevreden is en zeker ook omdat hij van de talloze
misslagen in zijn leven veel kwade gevolgen heeft ondervonden
is een beloning voor hem een teken van buitengewone deugdzaamheid — waarop wel aardig wat staan kan. Het is althans
opvallend hoe vaak na een beloning misgrepen voorkomen. Voor
het komen tot betere schoolresultaten schijnt straf een groter effect
te hebben. Niet de straffen die gewoonlik worden toegepast : het
moeten terugkomen op een vrije middag in school, het onthouden
van iets prettigs, het maken van strafwerk. Hij went daaraan
zeer gauw, het maakt niet de minste indruk. De straf moet plotseling komen en gepaard gaan met een sterk effect. Men heeft
sterk het gevoel, dat er als bij een klein kind geen ander middel
zou zijn om hem de ernst van de toestand te doen beseffen dan
een lichamelike tuchtiging, ja, op jeugdiger leeftijd scheen hij af en
toe behoefte te gevoelen aan een dergelike krachtige stimulans.
Enige vernederende klappen, een krachtige uitbarsting van toorn
drongen beter tot zijn bewustzijn door dan een reeks van gewone
straffen. Helaas had de straf steeds naast de gewenste uitwerking
een andere, die ons zou doen verlangen er van af te zien zoals
van de beloning. Zijn houding is na een conflict waarvan de ernst
tot hem is doorgedrongen buitengewoon slaafs en kruiperig. Zijn
ogen kijken weg, hij loert rond, draaft om allerlei kleine diensten
te verrichten, is buitengewoon voorkomend, wast zijn handen
zonder daartoe te worden aangespoord, heeft in zijn houding de totale
onderworpenheid aan hen die met hem omgaan. Enige weerstand
ontbreekt geheel. Het is inderdaad zielig deze gemoedstoestand
te moeten aanschouwen. Zodat beloning en straf hier ook weer
twee middelen blijken, die niet dan met veel omzichtigheid behoren toegepast te worden.
Er is nog een middel beproefd, maar ook daarvan was het
resultaat voorbijgaand. Er is meermalen een beroep gedaan op
zijn gevoelens, op de liefde voor zijn ouders, de prijs die hij er
op stelt om eens tot genoegen van zijn familie aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen. Daar er echter meerdere malen
gelegenheid is geweest op te merken dat zijn emotionaliteit beneden
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het gemiddelde is kan men verwachten dat ook hier een beroep
geen grote resultaten kan geven. Hij neemt zich heilig voor zijn
gedrag te veranderen, werkt enige dagen beter onder de indruk
van de gedachte dat hij in de familie eigenlik een biezondere
positie moet vervullen, dat er bij alle tegenslagen toch veel van
hem verwacht wordt. Maar de werking van het heilige voornemen
wordt weer gauw verdrongen.
Zo is er dus met de heilmiddelen, die de ervaring van de opvoeding ons heeft doen kennen, getracht in de goede richting te
komen ; gewenning aan geregeld werken in een flink tempo, goed
voorbeeld, toezicht, beloning, straf en beïnvloeding van het gevoelsleven. En het zal geen verbazing wekken dat de opvoeder
vaak het gevoel had, dat er behalve de goed waar te nemen
werkroutine niets was bereikt. Met zekerheid is dit echter ook
al weer niet te constateren, daar de opvoeder zelf de evolutie
van zo'n geest meemaakt, niet precies meer weet hoe die geest is
geweest en niet goed onderscheidt welke kleine veranderingen er
toch zijn gekomen,
Over 't algemeen valt het ook niet te ontkennen, dat we bij
het beoordelen van een karakter als dit steeds te veel oordelen
van uit ons eigen hoog zedelik standpuntje. We begeven ons
niet in de gelijkvloersheid van morele beschouwing, die noodzakelikerwijze in deze onontwikkelden moet zijn ; we weten niet
welke pogingen er toch gedaan worden om in de goede richting
te gaan en we miskennen die pogingen steeds omdat het resultaat
er van in onze ogen zo bedroevend is, zo ver beneden onze
verlangens. We zullen er ons aan moeten wennen de zedelike
vooruitgang met evenveel nauwkeurigheid en liefde waar te nemen
en te waarderen als de onderwijzer van verstandelik moeilik
te ontwikkelen kinderen de intellectuele ontwikkeling bespiedt.
Hij is vol vreugde over een resultaat waarover een onderwijzer
van uitstekend begaafde kinderen de schouders ophaalt. We zijn
op het gebied van de zedelike ontwikkeling nog veel ongeduldiger
dan op dat van de verstandelike. Er zijn reeds tal van opvoeders,
die er met vreugde en trots aan denken, dat ze na maanden van
harde arbeid een kind zover gebracht hebben, dat het een weinig
kan lezen en tellen tot tien. En wij vragen op zedelik gebied van
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de zwakken steeds te veel in eens. Zij die rijk waren aan liefde
zijn om die reden steeds de beste opvoeders geweest voor de
zedelik zwakken, niet zij die doordrenkt waren van deugdzaamheid
en gerechtigheid.
De aantekeningen gemaakt in de laatste helft van het vijftiende
levensjaar bewijzen dat er toch vooruitgang was waar te nemen.
Steeds meer blijkt dat hij zich aan de wetten van het schoolleven
gaat aanpassen. Hij wordt beter bruikbaar en er gaan geen stemmen meer op die menen dat hij niet op een H. B. S. past. Integendeel, men voorspelt een goed resultaat. Er komen naast de
gewone misslagen korte notities die iets vermelden van zelfstandig
optreden, van in de bres springen voor een vriend, het helpen
regelen van een zaak, die de klasse aangaat. Hij praat over een
leraar waaraan hij een hartgrondige hekel heeft. Onder de suggestie van een of andere vriend ontwikkelt zich een liefhebberij
voor het verzamelen van planten. Dit verloopt echter spoedig
daar een ander hem brengt op natuurkundige proeven. De onbetrouwbaarheid blijft even groot. Hij spiegelt steeds zijn omgeving af. Onder
de suggestie van goede kennissen schijnen de hogere neigingen te
ontwaken totdat onder andere invloeden plotseling alles kantelt.
Het dagboek eindigt. Bij goede leiding zal hij behouden blijven.
Zo zijn we aan 't eind gekomen van de ontleding en de mededeling van de resultaten. Het is jammer dat er geen notities bestaan van het 15e jaar tot het eindexamen. Het zou dan mogelik
zijn de gehele lijn van ontwikkeling na te gaan. Moge dit opstel
een aansporing voor een enkele zijn een complete ontwikkelingsperiode te noteren. Het is een leerzaam en aangenaam werk. Er
zou dan misschien duideliker nog dan uit dit voorbeeld kunnen
blijken van hoe groot belang een goede leiding is voor zwakke
individuen. En zielkunde en opvoedkunde zullen samen hebben te
waken om uit te vinden aan welk werk de zwakken zich het best
kunnen ontwikkelen, waarmee de te zwakke neigingen kunnen ontwikkeld worden en hoe de niet gewenste naar de achtergrond
moeten gedrongen worden. Een conclusie bijna belachlik door zijn
banaliteit. En toch een die nog wel eens gezegd mag worden.
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DE ONTWIKKELING VAN HET TAALVERMOGEN ALS
GRONDSLAG VAN HET TAALONDERWIJS.
DOOR A. JAGER.
Het is bekend, hoe men zich algemeen het geestelijk proces dat
„leergin" heet, voorstelt.
Eerst worden er door aanschouwing een groot aantal voorstellingen aangebracht. Dan wordt uit die voorstellingen -een begrip
gedistelleerd, dat in een definitie, of wat daarvoor doorgaat,
wordt geformuleerd. Vervolgens brengt men dit begrip in verband
met andere soortgelijke begrippen, om aldus door beschouwing
en redeneering te komen tot een van te voren bepaald oordeel
en een besluit, dat in een regel wordt geformuleerd. En ten slotte
wordt deze regel toegepast.
ZoO — stelt men zich voor — lééren de kinderen, zoO maken
zij zich de vaardigheden eigen : Eerst : weten, en dan : doen. Eerst :
kennen, en dan : kunnen.
Deze voorstelling is heel duidelijk en heel eenvoudig en schijnt
daardoor gesteld, dat we het maar voor het zeggen hadden —
ook zeer aannemelijk.
Maar, waar het geestelijke processen geldt, hebben we nu eenmaal niets te decreteeren, maar alleen te aanvaarden : wat is.
Wie zich dan ook door die duidelijkheid en dien eenvoud die
immers bij uitstek het kenmerk der waarheid heeten — niet laat
verschalken, maar de voorstelling toetst aan de werkelijkheid, zal
bemerken, dat ze met die werkelijkheid niet klopt en dus geen
waarheid is.
Immers de kinderen leeren : zuigen, happen, eten en drinken,
zien en kijken en waarnemen, tasten en grijpen, kruipen en loopen
en springen, hoorgin en luisteren en verstaan en spreken en zingen,
allemaal vaardigheden, die zij --r min of meer volkomen — naar
de regelen der kunst uitvoeren, zonder dat er ook maar sprake
kan zijn van : toepassen van regels, die zij immers niet kennen en
waarvan zij nooit hebben gehoord !
Nergens tracht men het leeren te doen plaats hebben naar die
algemeen geldende voorstelling, dan alleen — in de school. Toch
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gaat ook daar de natuur boven de leer, waarmee ik zeggen wil,
dat het leeren ook daar zijn gang gaat, al heeft men geen juist
idee omtrent het proces, dat daarbij plaats heeft.
Het ligt evenwel voor de hand, dat het huldigen van een
onjuiste voorstelling voor het leeren een voortdurende belemmering
en een bron van teleurstellingen is en dat ze juist diegene
het meest in den weg staat, die er het ernstigste rekening mee
houdt. En het spreekt wel van zelf, dat de natuur, dus het leerproces, beter tot zijn recht zou kunnen komen, wanneer het op
een juiste voorstelling omtrent het proces berustte en door een
juiste voorstelling werd geleid. Zoolang dat niet zoo is, kan
er eigenlijk ook geen sprake zijn van een bepaald plan, van een
tevoren aan te geven lijn.
Want om in de practijk die belemmeringen weg te nemen en
die teleurstellingen te voorkomen, komt men er vanzelf toe van
de lijn af te wijken en in de methodiek der leervakken wijzigingen
aan te brengen, die uit de theoretische beginselen, die men belijdt,
niet te rechtvaardigen zijn en komt men tot de absurditeit, pracr
tijken te prijzen, omdat ze theoretisch niet houdbaar zijn en
theoriën te huldigen, die haar beste reputatie ontleenen aan het
feit, dat ze voor de practijk niet deugen,
Ik wil nu trachten een didactiek te ontwikkelen, waarbij de
oude theoretische opvattingen worden losgelaten en die getoetst
kan worden aan de beginselen der moderne kinderpsychologie.
De mensch wordt geboren met allerlei „ontwikkelingsmogelijkheden". Hij kan al de vaardigheden, die ik zoo even noemde en
waarvan ik nu in het bijzonder het oog heb op het hooren en
luisteren en verstaan en spreken, zich eigen maken, zonder
dat hij zelfs maar een flauw vermoeden heeft van wat het
eigenlijk is.
Van zijn geboorte af omringen hem de menschen en de lucht,
— de menschen, tot wier soort hij behoort en wier organen ook
hij bezit, — en de lucht, die overal en altijd aanwezig is, en die
hem in klanken geopenbaard wordt. Hij is één met de menschen,
die met hun spraakorganen die lucht in klanken omzetten, waarvan zijn oor de trillingen opvangt en één met de lucht, die
ook hij met zijn spraakorganen in trilling brengt,

En van dat milieu gaan de prikkels uit, die zijn sluimerende
vermogens wekken — en in actie brengen, welke vermogens op
hun beurt inwerken op dat milieu — zoodat er een wisselwerking
plaats heeft, waardoor de jonge mensch, zonder het als doel voorop
te kunnen stellen, zich de vaardigheden eigen maakt, waarvan
hem in een latere periode pas den zin, het hoe en waarom, het
wezen, bewust kan worden. — Een proces, waarbij dus niet het
„kennen", maar het „kunnen" voorafgaat : Eerst kunnen dan
kennen.
Dit nu is ook de grondgedachte der didactiek, die ik zal trachten
te ontwikkelen. ik stel mij voor, u te laten opmerken, dat het
lezen en schrijven, evenals het verstaan en spreken der taal, een
tot de menschelijke natuur behoorende vaardigheid is, een vaardigheid, waarvan de kiem reeds bij de geboorte in het kinderlijk
organisme aanwezig is en die daarom ook — niet op kunstmatige
maar op natuurlijke wijze tot ontwikkeling komt. En daarom ook
onderwezen moet worden op een manier, die de natuurlijke ontwikkeling van het taalvermogen eerbiedigt en leidt. Een didactiek,
die ik uitdrukte in het devies mijner methode : Eerst kunnen dan
kennen,
Om nu den zin van dit devies, toegepast op het leeren lezen
en schrijven der taal, te ontleden, is het noodig eerst na te gaan,
wat lezen en schrijven eigenlijk is, vervolgens te onderzoeken, of
dit wezenlijke behoort tot de natuurlijke vaardigheden en hoe dit
zich geleidelijk afwikkelt.
V. d. Bosch, de vader van het „nieuwe taalbegrip", zegt :
„Schrijven is in het wezen der zaak niet iets verschillends van
spreken". „Schrijven" — zegt hij — „is het volkomene spreken,
het meest bezonnene, het meest overlegde''. Spreken en verstaan
is dus in wezen hetzelfde als schrijven en lezen. Zij verschillen
alleen in het technische middel en bedienen zich van verschillende
organen.
Spreken en verstaan gaan door het oor.
Lezen en schrijven gaan door het oog.
Bij spreken en verstaan is het technische middel de klank, het
geluid, de trilling van de lucht, die altijd en overal voorhanden is,
en ten dienste van de spraakorganen staat.
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Bij lezen en schrijven is het technische middel het teeken, de
letter, die ter beschikking van de hand en de pen gesteld moet worden.
Beide, klank en teeken hebben voor de taal geen absolute
beteekenis, maar een betrekkelijke. Beide betreffen ze de techniek
der taal.
De klank, opgevat in materieelen zin, als luchttrilling, heeft
alleen beteekenis voor wie in staat is de luchttrillingen op te vangen,
den klank te hooren. De doove spreekt ook, maar zonder den
klank te hooren. En zoo heeft ook de Fransche klank b.v. alleen
beteekenis voor wie Fransch verstaat.
Het is daarom onjuist de leus „Taal is klank" inplaats van als
leus, op te vatten als een dogma, dat het wezen der taal zou
betreffen en daaruit conclusies te trekken.
En zoo heeft ook het teeken alleen beteekenis, voor wie zich
dat teeken in de spelling heeft eigen gemaakt en wie niet lezen
en schrijven kan, heeft aan het teeken niets.
Het wezen der taal is dus niet de klank en niet het teeken,
maar het wezen is : de drang om levende gedachten en levende
gevoelens méé te deelen aan anderen of áán te nemen van anderen.
Meedeelen wat ik denk en gevoel of opnemen en deelnemen aan
wat gij denkt en gevoelt. Die drang behoort tot de menschelijke
natuur en de kern ervan is reeds bij de geboorte in het kinderlijk
organisme aanwezig.
Wie de geestelijke ontwikkeling van het kind aandachtig nagaat,
bespeurt daarvan reeds de symptonen in de allereerste levensjaren.
Let maar eens op den kleinen dreumes, die over den vloer
scharrelend, naar U toekomt met de dingen uit zijn klein wereldje ;
de dingen, die leven in zijn hoofd en in zijn hart. Het zijn prullige
dingetjes : een doosje, een klosje, een touwtje, een gespje. Hij , geeft
ze U en gij moet ze aanpakken en er iets mee doen. Spreken kan
hij nog niet, maar het zijn de dingen zelf, die hij •U meedeelt.
Laat U dan eens niet afleiden. Houdt er Uw aandacht bij. Neemt
het aan. Laat gij het vallen ? Hij raapt het weer voor U op. Gij
moet het vasthouden, gij moet het laten rollen, laten ratelen, of
rammelen, of rinkelen, laten knappen of piepen. Als gij dat doet,
begint hij te kraaien van pret, omdat gij er mee doet, wat hij er
mee gedaan heeft, omdat gij de dingen gegrepen hebt, zooals hij
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ze gegrepen heeft, omdat gij de dingen begrijpt, zooals hij ze
begrijpt, omdat gij de dingen verstaat, zooals hij ze verstaat. Het
begrijpen en het willen doen begrijpen der dingen, die in hem
leven, dat is de aangeboren drang, de motor, waardoor de taal
van het kind tot ontwikkeling komt.
Wanneer wij nu deze ontwikkeling verder volgen, dan merken
wij op, dat de wijze, waarop het kind zijn gedachten en gevoelens
meedeelt, dus de wijze, waarop hij zich verstaanbaar tracht te
maken, van lieverlede verandering ondergaat en zich meer en
meer gaat aanpassen bij de wijze, waarop hem de gedachten en
gevoelens door anderen worden meegedeeld.
Hij begint gewaar te worden, dat zijn omgeving hem niet op
dezelfde wijze beantwoordt.
Men geeft hem niet een klosje of een gespje, maar men geeft
hem het woord gespje of klosje. Niet de dingen deelen wij hem
mee, maar het symbool der dingen : het woord. Beide, het ding
en het symbool van het ding, het woord, veroorzaken nu bij hem
dezelfde gewaarwording en geven hem dezelfde emotie. Deze
ontdekking doet hem het oor spitsen op klanken. Uit den hem
toestroomenden chaos van klanken begint hij de telkens weer
herhaalde, bijzondere klanken te onderscheiden, die hij vasthoudt
en aan de voorstelling van het ding zelf verbindt. Het ding zélf,
en het symbool van het ding, het woord, worden één voor hem.
Hij begint ook uw wóórden te verstaan.
En tegelijkertijd begint ook een tweede kracht te werken : Hij
wordt zich ook de functie van zijn eigen spraakorganen bewust :
„Het kind in de wieg lalt, moduleert, neuriet en hij doet dit
— zegt D r. Van W a y e n b u r g— uit zuiver plezier zijn spraak.
organen te gebruiken". Het is een oefening der spraakorganen,
een oefening, die beloond wordt met geluiden, die zijn oor gretig
opvangt, en die daardoor tot meerdere oefening prikkelen.
Daarin komt nu verandering. Nu het ding zelf en het symbool
van het ding, het woord, één voor hem worden, nu begint die
oefening der spraakorganen zich een doel te stellen.
Gaandeweg beginnen zij zich te oefenen in het voortbrengen
van bepaalde klanken, n.l. van die klanken, die het symbool zijn
der dingen, die hij kent.
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Hoe dat plaats heeft ? Op een oogenblik brengt hij een klank
voort, die tot zijn groote verrassing overeenkomt met een woordklank, dien hij van U reeds eerder hoorde, en waarvan hij de
beteekenis reeds verstaat.
Gij begrijpt wat het gevolg is : hij wil dien klank van zichzelf
weer hooren. En als het hem niet gelukt dien klank weer voort
te brengen — wat zeer waarschijnlijk is —, dan probeert hij het
opnieuw, telkens en telkens weer, en door dat telkens en telkens
probeeren, leert hij van lieverlede de werking van zijn spraakorganen zoo te regelen en te beheerschen, dat hij het in zijn macht
krijgt, de woordklanken voort te brengen, die hij wil voortbrengen.
Nu is er een nieuw tijdperk aangevangen. Niet enkel meer
met de dingen, maar ook met het symbool der dingen, het woord,
houdt hij zich bezig. Ook het woord gaat tot zijn speelgoed
behooren.
Hij weet er natuurlijk niets van, dat het gevolg daarvan is, dat
hij leert spreken. Hij stelt zich het spreken niet tot doel. Maar
het staat vast, dat, tot het bereiken van een vooropgezet doel,
nooit zekerder weg aangewezen is, dan dien het kind hier inslaat,
onbewust van het gevolg. Zijn leeren is : spelen. Maar voor ons,
die het waarnemen, is het : leeren. — Leeren, op de meest rationeele manier : leeren door oefening.
Bij deze oefening kunnen wij twee perioden onderscheiden, die
geleidelijk en onmerkbaar in elkander overgaan, maar die toch
afzonderlijk duidelijk te onderscheiden zijn. Om er een goede
voorstelling van te geven, kan ik deze overgang het best vergelijken bij de gedaanteverandering van een wolkgevaarte aan de
lucht. Op een oogenblik onderscheiden we die duidelijk als de
reusachtige kop van een eerbiedwaardigen grijsaard. We zien zijn
grijzen baard, die over zijn borst golft, zijn diepe, donkere oogen
en het hooge gegroefde voorhoofd. Maar de vormen veranderen
ongemerkt. Wij zien het beeld er nog wel duidelijk in, maar een
andere gedaante doemt er tegelijkertijd uit op. Opeens zien we
den vorm b.v. van een landkaart. En nu is het wonderlijke dit,
dat het ons onmogelijk is, om in deze nieuwe gedaante het oude
beeld terug te vinden. Wij weten niet, wáár die totale verandering
van het wezen begonnen is, hoe ze zich voltrok, maar voor onze
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oogen hebben we gezien, dat uit de eerste gestalte de nieuwe
geboren is.
Op dezelfde wijze gaan ook de twee phasen, in de ontwikkeling
der kindertaal in elkander over, onnaspeurbaar en toch zóó, dat
we op een oogenblik kunnen constateeren, dat er een nieuwe
toestand ingetreden is.
In de eerste plaats merken wij op, dat het spelen met het symbool, d.i. dus het uitspreken van het woord, op zich zelf een genot
blijkt te zijn voor het kind. Het is nog niet het eigenlijke spreken,
het spreken, om mee te deelen, maar : het spreken, om het spreken
zelf. Het lustgevoel, dat opgewekt wordt door de verrassende
uitwerking van het uitspreken der woorden, is als het ware „de
premie, die de natuur stelt op de oefening" in het spreken.
Dit verschijnsel staat niet op zich zelf. Het kan U uit de paedologische schetsen van dit tijdschrift „Kinderstudie" bekend zijn,
dat ook andere organen op dezelfde wijze tot ontwikkeling komen.
Zooeven wees ik reeds op die onbewuste oefening der spraakorganen bij het kind in de wieg, die beloond werd met het voortbrengen van geluiden. Ook het zien, het hooren, het grijpen,
waaruit de ontwikkeling van het oog, het oor en den tastzin
geboren wordt, geschiedt aanvankelijk niet, om iets bepaalds te
zien, te hooren of te grijpen, maar om er de aangename gevolgen
van te ondergaan. Niet het te bereiken doel, maar het lustgevoel,
dat door de handeling opgewekt wordt is de stimulans tot het
doen, tot de handeling. Dit belangrijk verschijnsel nu, is ook op
te merken, wanneer het kind woorden begint uit te spreken : het
is spreken, om te spreken.
Dat verveelt ons misschien wel eens, maar voor het kind is
het een zuivere genieting. Zijn mondje --- zegt men dan ^-- staat
niet stil. Hij ratelt maar door. Het is er hem niet om te doen,
U iets mee te deelen, maar hij wil ook U laten genieten van den
klank der woorden. Het hooren en laten hooren van klanken met
beteekenis, schenkt hem de grootste voldoening. Mocht dat afdraaien
van steeds dezelfde woorden en uitdrukkingen uit zijn kleine vocabulaire ons eens gaan vervelen, laten we dan bedenken, dat dit
is : de onbewuste oefening in de techniek van het spreken, een
techniek, veel gecompliceerder en subtieler dan de techniek van
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het schrijven der woorden, waarin hij zich later zal oefenen. Het
is de onbewuste toepassing van het oude didactisch beginsel:
repetitio est mater studiorum, Het is een oefening, waartoe het
kind uit zichzelf komt. Wij hebben alleen te zorgen, dat wij het
niet belemmeren, door het kind te verbieden, omdat het ons
verveelt en hem het zwijgen op te leggen. Nu is dit gevaar wel
niet zoo groot, want wij hooren die eerste kinderstemmetjes wel
graag, maar er bestaat ook nog een ander en ernstiger gevaar,
waardoor wij die oefening zouden kunnen belemmeren. Wij gevoelen weleens de neiging opkomen, om zijn nog gebrekkig uitge
sproken, maar toch wel grappig klinkende woordjes, te imiteeren.
Maar wij moeten hem niet imiteeren, hij imiteert ons. En wij
moeten ook wel bedenken, dat het kind zijn woordjes niet gebrekkig
uitspreekt, omdat hij daaraan de voorkeur geeft, maar omdat hij
het nog niet beter kan. Maar wanneer wij nu op dezelfde manier
tegen hem gaan spreken, dan denkt hij, dat het zoo hoort en dan
oefent hij zich niet in het goed, maar in het verkeerd uitspreken
der woorden. Want hoe blij hij ook is met den klank van zijn eigen
woorden, toch geeft hij de voorkeur aan den klank der woorden,
die hij van ons hoort en waarnaar hij, al oefenend, de uitspraak
van zijn woorden corrigeert.
Daarom is het van het grootste belang, dat het kind in deze
periode, waarin de grond wordt gelegd voor de techniek van het
spreken, de woorden correct, zuiver, energiek en beschaafd hoort
uitspreken.
Laten wij nu eens nagaan door welke oorzaken deze phase in
zijn ontwikkeling overgaat in een andere, die zich hierdoor kenmerkt, dat het kind zich van lieverlede ook het eigenlijke doel
van het spreken bewust wordt, nl. het meedeelen. Die oorzaken
zijn voor een groot deel te verklaren uit den staat van hulpbehoevendheid, waarin het kind verkeert. Immers is hij voor de
vervulling van wat hij behoeft of verlangt, op onze hulp aangewezen.
De zuigeling begint met schreeuwen, een geluid, dat door Dr.
Van Ginneken zeer karakteristiek wordt vergeleken met „kraken",
een geluid zonder doel, maar waaruit voor ons, die het hooren,
blijkt, dat er iets hapert. De zuigeling wordt geholpen en is dan
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bevredigd, hij gaat slapen. Door deze gedurige opeenvolging van
kraken en geholpen worden, verandert het geluid in : opzettelijk
schreeuwen om bevrediging. De moeders noemen dat „echt nijdig"
schreeuwen. Dit schreeuwen is echter een onbeholpen manier voor
het kenbaar maken van zijn verlangen. Maar in de periode, die wij nu
bespreken, nu het kind reeds enkele woorden in zijn macht heeft, en
hij gewaar begint te worden, dat hij het doeltreffender zou kunnen
doen door spreken, nu tracht hij het ook op deze wijze te doen.
Ik zeg : tracht hij het te doen. Weer wordt het dus : oefenen.
Want wijl het hem niet steeds gelukt, zich begrijpelijk te maken,
is hij genoodzaakt zijn woorden, zijn manier van uitdrukken te
corrigeeren. Het is nu niet de correctie, die gevolg is van de
zooeven besproken instinctieve neiging, om door gedurige herhaling, de klanken, die hij van U hoort, te imiteeren, maar de
correctie, die volgt uit den bewusten drang, om de mislukte
poging, waardoor hij zijn verlangen heeft trachten kenbaar te
maken, op andere wijze met nieuwe kans op succes te herhalen.
En deze uit nood geboren oefening, die zijn geestkracht op het
uiterste spant, is voor zijn taalontwikkeling, voor zijn heele wijze
van uitdrukken, de woordvorming, den zinsbouw en vooral de
intonatie, van groote beteekenis. Nu eischt de gedachte, d. i. het
verlangen, de vraag, de meedeeling, die hij uiten wil, zijn volle
aandacht. Dit gaat natuurlijk ten koste van de aandacht, die de
klank vereischt. En bovendien verliest de klank ook de bekoring
van het nieuwe en verrassende. En het noodwendig gevolg is,
dat de klank van het woord, d. i. dus het technische middel, niet
meer zijn volle aandacht heeft. De spreekhandeling loopt automatisch af, de klank verzinkt in het onderbewuste.
En nu blijkt het ook duidelijk, welk een onschatbare waarde
te hechten is geweest aan de zooeven besproken technische oefening uit de voorafgaande phase. Want eiken keer, wanneer het
uitspreken van een woord, d. i. van een klank mislukt, is het een
belemmering voor het uiten der gedachte. Hoe beter hij de werking van zijn spraakorganen heeft leeren regelen en beheerschen,
hoe minder de klank zijn aandacht vordert, hoe meer het spreken
geschiedt : werktuiglijk, hoe meer zijn spreken uitsluitend komt
te staan onder den drang der gedachte, die het kind uiten wil.
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Dit verschijnsel, waarop ik straks in een ander verband weer
terug kom, is van buitengewoon groote beteekenis. Het heeft voor
het kind dezelfde waarde als de technische vaardigheid van den
geoefenden schilder, die niet denkt aan verf, penseel en palet, maar
enkel aan het beeld, dat hij schept.
En nu het meer en meer uitsluitend de gedachte is, die hem
drijft tot spreken, komt de ontwikkeling in die tweede phase.
Het is niet enkel meer een ontwikkeling omhoog, maar ook een
ontwikkeling in de breedte. Een nieuwe kracht doet zich gelden :
het denken, de scheppende kracht van zijn eigen individualiteit.
Zijn taal krijgt een zelfstandig bestaan, met een eigen karakter
en met eigen ontwikkelingsmogelijkheden.
Nu ontplooien zich individueel dezelfde krachten, die de taal
van het menschelijk geslacht tot ontwikkeling hebben gebracht.
Nu is hij gekomen tot het besef, dat hij door spreken zijn innerlijk
leven kan openbaren. En wijl hij dit beschouwt als een onbegrensd
vermogen, staat hij ook nergens voor. Het is buitengewoon interessant in den aanvang van deze periode op te merken, hoe een
kind, dat natuurlijk nog maar over een geringe hoeveelheid woorden
beschikt, de middelen weet te vinden, om zich te uiten. Op een
stormachtigen dag liep ik met mijn dochtertje in de luwte van de
huizen, maar bij het omslaan van den hoek der straat werden we
door een hevigen windvlaag verrast, zoodat haar rokje zich met
kracht om haar beenen spande. En hoort nu eens, hoe zij aan
deze gewaarwording uiting gaf. Ze had de woorden windvlaag
en dij en getroffen-worden niet tot haar beschikking, maar zonder
aarzelen kwam er uit : he pa, d'r klutste een woei tegen me hier±
Deze origineele manier van spreken herinnert sterk aan de taal
der primitieve volken, die de taal schiepen. En het is datzelfde
scheppend vermogen, dat bij gevoelige naturen bewaard blijft en
dat hun van leven tintelende woorden, hun verrassende wendingen
voortbrengt, waarmede hun taal ons de poorten der schoonheid
ontsluit.
De groote kracht, die hier in 't spel komt, is : de analogie. Dit
is --- zooals wij zullen opmerken — heel wat anders, als wat men
in het dagelijksch leven analogie noemt.
Het is nl. geen bewuste poging, om in overeenkomstige gevallen,

107

overeenkomstige woordvormen en constructies te vormen, maar :
een onbewuste neiging, een psychische kracht.
Om het in de ontwikkeling der kindertaal de typeeren, zou men
het kunnen noemen : het toepassen van trucjes, die het kind ontdekt. Om meervoudsvormen te produceeren, 1), maakt het kind
gebruik van het trucje, er de uitgangen „e" en „s" achter te
noemen, om deelwoorden te vormen, maakt het gebruik van het
voorvoegsel „ge", om den verleden tijd te vormen, maakt het
gebruik van den uitgang „de". En zoo maakt het kind zich spelenderwijs de taalwetten eigen en leert hij ze als op den tast toepassen. Het bijzondere is evenwel, dat die „wetten" onmiddellijk
hun wettisch, hun dogmatisch karakter verliezen, zoodra ze hun
toepassing gevonden hebben. De taal is immers geen product van
1) Een kind hoort b.v. enkel- en meervoudsvormen naast elkaar ; van het eene
woord vaker den enkelvoudsvorm en van een ander vaker den meervoudsvorm.
Daardoor is het heel goed te verklaren, dat hij van het eene woord eerder een
enkelvoudsvorm en van een ander eerder een meervoudsvorm zich eigen maakt.
En ook, dat hij, wanneer hij er technisch toe in staat is, de beide vormen naast
elkander gebruikt. Maar het zou voorbarig zijn, hieruit af te leiden, dat het kind
nu bij het gebruik der beide vormen, ook reeds enkel- en meervoud onderscheidde.
Want dat begint pas te komen, wanneer hij het meervoud opvat als een verzameling van gelijksoortige eenheden, dus met het ontwaken van het getalbegrip
(Kinderstudie Deel I Afl. III T h. B o u w e r), en wanneer hij daaraan tracht uiting
te geven. Het kind zegt dan b.v. voor één pop : pop, voor twee poppen : óók
pop, voor drie of meer poppen : ammaal pop. Of hij zegt de woorden twee of
driemaal achter elkaar : ding-ding, Wanneer het kind echter op zijn eigen manier
het getalbegrip uitdrukt, dan ondervindt hij, dat het niet altijd „raak" is, d.w.z.,
zóó, dat hij verstaan wordt. En om uit die impasse te geraken, ontdekt hij zoekend
en tastend de veel vereenvoudigde middelen, waarmee zijn omgeving het doet;
de meervoudsuitgangen. Dan is hij een „grammatisch verschijnsel" op 't spoor
gekomen! Hij wist wel, dat stoel en stoelen naast elkaar bestaan, maar nu heeft
hij ook opgemerkt, dat stoel bestaat naast stoel + en = animaal-stoel. En niet
alleen bestaat tafel naast tafels maar tafel bestaat naast tafel + s = ammaal-tafel.
De n en de s, de „trucjes", waarmee het meervoud gevormd wordt, heeft hij
ontdekt. En wij kunnen ervan verzekerd zijn. dat hem nu over al die meervoudsvormen, die hij tot heden zonder „oordeel des onderscheids" gebruikte, een verrassend licht opgaat, eiken keer, wanneer hij in 't geval verkeert van ze te moeten
gebruiken. En zoo worden we op een oogenblik verrast met een allerbelangrijkste
gebeurtenis in het kinderleven : hij komt voor het geval te staan het trucje te
kunnen toepassen op woorden, die hij voor het eerst gebruikt; dat is de analogie.
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enkel logisch denken, maar ondergaat ook evenals elk natuurproduct — den invloed van toevallige oorzaken, die tegen de
logische ontwikkeling in werken. De vormen, die het kind smeedt,
hebben daarom, zooals Dr. van G i n n e k en opmerkt, den bijval,
„de instemming der huisgenooten noodig", om te blijven voortbestaan. 1) Blijven ze die instemming, dien bijval, ontberen, m.a.w.
vindt het kind zijn vormen niet terug in de taal, die tot hem
komt, dan verdwijnen ze als onbruikbaar materiaal even spontaan
als ze gekomen zijn.
Deze analogie nu blijkt een groote kracht in de ontwikkeling
der kindertaal te zijn, niet alleen voor de woordvorming, maar
ook voor den zinsbouw, de zinsmelodie, de intonatie, het verspringen der zinsdeelen, enz.
Het kind vindt nu uitdrukkingswijzen, die ons verrassen door
hun levendigheid en frischheid van voorstelling. Wij nemen nu
een taalontwikkeling waar, die op de wijze waarop in het algemeen
de taal tot ontwikkeling komt, vaak een verrassend licht werpt. 2)
In dezen tijd leert het kind ontleden, vervoegen en verbuigen,
hij leert de woordsoorten, persoon, geslacht en getal, tijd en wijze
onderscheiden.
Hetzelfde dus wat op het leerplan der Lagere School aangegeven is? '-- Ja.
Maar welk een onderscheid !
In dézen tijd leert het kind het, zonder het zelf te weten. En
hij héeft het zich eigen gemaakt, zelfs zonder dat wij er op bedacht zijn geweest, hoe 't is toegegaan. Maar in de school wordt
het opnieuw als doel gesteld. Voorstellingen worden aangebracht
en begrippen, en bepalingen geleerd en regels. Maar als het kind
ze moet gaan toepassen, struikelt hij wat hem, zooals wij zagen,
tevoren nooit overkwam — over de uitzonderingen, hij raakt er

1) Zie ook Prof. De V o o y s. N. Taalgids 10e Jrg. 2e en 3e afl. pag. 139.
2) Ik kan niet nalaten in dit verband te wijzen, op het pas verschenen werk
van Dr. Jac. van Ginneken, „de Roman van een kleuter", waarin aan de hand
van den ontwikkelingsgang der taal van dien kleuter, den held van het boek,
getracht wordt de leerl. der scholen voor Middelbaar en Gymn. onderwijs het
inzicht in de taalverschijnselen bij te brengen.
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in verward en — wat erger is — begint te twijfelen aan wat hij
vóór zijn zesde jaar zich reeds verworven had.
Het is niet meer de analogie, die zich gelden laat, maar het
is : redeneering. Het leeren is niet meer „spelen", geen met de
kinderlijke natuur overeenkomend proces, maar : een academisch
toepassen . van dogma's.
Mijn dochtertje had van haar oudere zusje al vaak 't een en
ander over leeren gehoord. En nu vroeg ze mij op de wandeling
eens : Pa, zou ik goed kunnen leeren? „Dat weet ik niet, hoor",
zei ik, „we zullen weleens zien, als je naar school gaat". Maar
zoo liet zij zich niet afschepen. „Damaar", zei ze, „ik zeg : zou; ik
bedoel : misschien".
Ik ben toen maar over wat anders gaan praten, want ik had
een voorgevoel, dat dit kind, dat zoo goed de modaliteit onderscheidde en het zoo raak wist te zeggen ook, later op school
weleens kon gaan sukkelen met 'r taal.
Want dit is het fatale gevolg van de dogmatische methode, dat
ze de levende denkbeelden, die juist taalgevoelige kinderen met
groote geestesinspanning hebben verworven en die een deel van
hun jong, vreugdevol leven uitmaken, doet verstarren tot dogma's,
waar het kind niet mee werken kan.
Het is niet, omdat kinderen geen dogma's zouden kunnen opnemen, of dat zij er afkeerig van zouden zijn, want dit is niet
het geval, kinderen zijn vaak dol op abstracties --r maar wat
kinderen niet kunnen, omdat hun natuur er zich tegen verzet, dat
is : abstracties, dogma's toepassen. Voor kinderen is alles absoluut
en concreet. Maar dogma's behooren juist niet als absolute waarheden te worden opgevat, maar als betrekkelijke waarheden, die
met de ontwikkeling en verandering der dingen, die er mee in
verband staan, zelf ook veranderen of wisselen van beteekenis
en van dienst.
Een meisje moest eens den zin ontleden :
„Wie heeft het huis gekocht?"
En toen kwam ze naar me toe en zei : Deze zin kan je niet ontleden, hoor maar : heeft gekocht — gezegde. En om nu het onderwerp te vinden was haar geleerd te vragen : Wie heeft gekocht?
En daar zat ze vast. Dat weten we juist niet, he? zei ze.
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Nu kan men wel zeggen : jawel, maar de kinderen moeten die
dingen toch weten. En 't is niet zoo erg, dat zij ze met vallen
en opstaan leeren. Láát ze maar eens struikelen. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar de fout ligt in de veronderstelling, dat zij ze
niet weten en dat zij ze nog moeten lééren. Uit de vraag van het
kind bleek juist, dat het kind wél wist, wat het onderwerp was,
maar het was het dogma, dat haar in de war bracht. De kinderen
kennen die dingen heel goed. Zij zijn er even vertrouwd mee en
gaan er even handig mee om als met hun ander „speelgoed". Het
eenige gevolg van de onderwijzing is, dat zij aan het twijfelen
gebracht worden en het handig omgaan met die bekende dingen
weer afleeren, dat zij weer kwijt raken, wat zij eenmaal hebben
gegrepen. Levende dingen, worden houten dingen. Net als bij dien
jongen, die, na de „behandeling" van het paard niet meer dacht
aan steigeren, galoppeeren, brieschen en hinniken, maar aan een
ding en toen in zijn opstel schreef : een paard is een ding op vier
pooien, aan elken hoek een. Van voren heeft hij een kop. Die
kan hij open doen, enz.
Wij doen precies eender. Het zou volstrekt niet vreemd zijn,
wanneer een kind, na afloop van een les over het zelfstandig
naamwoord, (,,namen van menschen, dieren en dingen zijn zelfst.
naamw.") wanneer het ter toepassing verschillende woorden zou
moeten benoemen, vragen zou wat dan b.v. de zee is, een mensch,
een dier of een ding. En als wij dan antwoordden : een ding, dan
hadden we het kind niet ingelicht over het woord „zee'', maar
over de beteekenis van „ding'', en nog niet eens goed, want voor
het kind is de zee geen ding, maar : eindeloos, golvend water.
Stel U eens voor, dat we in het dagelijksch leven op dezelfde
manier te werk gingen. Het kind kent honderd dingen, weet wat
ermee gedaan wordt, houdt ze precies uit elkaar en toch kan hij
van geen enkel ding een definitie geven. Hij heeft geleerd : dit
is een tafel en dat een stoel, dit een huis en dat een brug, dit
een hond en dat een kat. Niet met behulp van definities, maar
met zijn handen en zijn oogen en ooren houdt hij de dingen uit
elkaar. En als hij het daarmee niet kan, dan kan hij het zeker
niet met behulp van definities.
Wij hebben de kinderen te leeren, hun handen, oogen en ooren
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te gebruiken, hen daarmee te leeren opmerken : overeenkomst en
verschil en als wij dan net als in het dagelijksch leven zeggen :
dit is een zelfstandig naamwoord en dat een bijv. naamwoord
en dat een werkwoord, dan doen hun oogen en noren de rest.
Nu wij de ontwikkeling der kindertaal gevolgd hebben tot op
het oogenblik, dat zij een zelfstandig bestaan heeft gekregen,
moeten wij wel bedenken, dat die taal, hoe frisch en tintelend ze
ook moge zijn, toch nog een arme en gebrekkige taal is, een
taal in wording. Zij is nog als de jonge plant, die licht, lucht en
voedsel noodig heeft om te kunnen groeien. De jonge plant zetten
we in de zon en in de frissche lucht en in goede, vruchtbare
aarde. Zoo moet ook de kindertaal gezet worden in een frisch en
gezond milieu. Men meent weleens den kinderen een dienst te
bewijzen door zoogenaamd kinderlijk tegen hen te spreken. Maar
het kind verwacht juist van ons te zullen hooren, hoe het eigenlijk
moet. Wanneer wij echter zijn gebrekkig taaltje spreken, maken
wij ons in zijn oog even belachelijk, als wanneer wij zijn kleeren
gingen aantrekken ! En we behoeven ook niet bang te zijn, een
woord te gebruiken, dat hij niet begrijpt. Hij zal de woorden
lééren begrijpen uit onze bedoeling. Wij moeten spreken als volwassenen : natuurlijk, eerlijk, eenvoudig en beschaafd en zóó, dat
wij hun geest boeien, dan scheppen wij het gezond millieu, waarin
de jonge kindertaal kan groeien.
Zoo kom ik dan nu tot het lezen en schrijven der taal. Ik heb
reeds opgemerkt, dat deze kunst in wezen dezelfde is als spreken
en verstaan en dat alleen de techniek verschilt.
Laten we die techniek nog een oogenblik rusten, dan kunnen
wij de nu volgende ontwikkeling beschouwen als een voortzetting
van de ontwikkeling, die wij hebben nagegaan. De groote
verandering, die nu plaats heeft, is, dat het milieu zich uitbreidt.
Het kind krijgt nu ook de taal te hooren uit het boek.
Het is bekend, welken invloed het boek in 't algemeen heeft
op den stijl. Wie veel en goed leest, leert alleen daardoor reeds
zich goed schriftelijk uitdrukken. En het komt er betrekkelijk
weinig op aan, wat hij leest, goede of slechte lectuur, wanneer hij
door de rijpheid van zijn geest het goede van het slechte onderscheiden kan, zoodat hij van het eene den goeden invloed ondergaat
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en het andere hem waarschuwt, zich er voor in acht te nemen.
Maar bij de kinderen is dit laatste niet het geval. De ervaring
leert, dat zij onder de suggestie zoowel van het goede als van
het slechte voorbeeld staan. Zoodat men b.v. aan de opstellen
merken kan, welk soort van leesboek in gebruik is, of het is : kinderlectuur van de goede of van de slechte soort.
Ik herinner nogeens aan de woorden van V. d. B o s c h, dat
schrijven het volkomene spreken is, het meest bezonnene, het meest
overlegde. Het kenmerkende van den invloed van het boek is dus
de nauwkeurigheid. Dit is van groote beteekenis, zooals wij straks
zullen zien, omdat het spreken, dat het kind hoort, in den regel
niet bezonnen en niet nauwkeurig is. De invloed van het boek
is zuiverend, polijstend, zoowel naar den vorm, als naar den inhoud.
Maar — zooals bekend is — boet juist daardoor de taal ook veel
van haar frischheid en levendigheid in. Boeketaal is stijf. Het
inzicht, dat dit een slechte eigenschap is, brengt daarom mee, dat
de taal van het boek, om een goeden invloed te hebben op de
ontwikkeling der kindertaal, juist op dat punt gekeurd moet worden.
Die taal moet hetzelfde spontaan karakter dragen als de taal, die
gesproken wordt. Zij moet, evenals het spreken, zijn : eenvoudig,
eerlijk, natuurlijk en beschaafd.
Nu zullen er wel niet veel meer zijn, die dat tegenspreken,
waar het betreft het leesboek. Maar ten opzichte van het taalboek
erkent men die eischen niet. — Hoe komt dat ?
Dat komt, omdat men bij het taalboek nog vastzit aan het zooeven besproken beginsel ; eerst kennen en dan kunnen. De taal,
die men geeft, moet dienen ter toepassing van een voorafgaander
regel en moet dus daarop ingericht zijn. En wat er dan ontstaat,
is door Prof. De Vo o y s gekarakteriseerd als : „uitgedachte
taal, expres uitgedacht, om zuiver schrijven te leeren". Boeketaal,
zeiden we zooeven, is stijf, maar taalboeketaal is niet stijf, maar:
dood. En men aanvaardt dit terwille van het didactisch beginsel,
dat men niet durft loslaten.
Er is evenwel, dit moet erkend worden, in de laatste jaren, onder
den invloed der moderne taalwetenschap op één punt een kentering
ingetreden. Ons traditioneel stelonderwijs, het leeren „maken" van
zinnen, van clichétaal, hoewel nog niet van de scholen verdwe113

nen 1), vindt geen verdedigers meer. Meer en meer wordt het
vervangen door het laten maken van vrije opstellen. Dit is een
stap in de goede richting. Want vrije opstellen maken, is in wezen
hetzelfde als vrij spreken, waarvan wij de groote waarde reeds
hebben besproken.
Maar menigeen heeft de ervaring opgedaan, dat enkel met
opstellen, het schrijven steeds op hetzelfde niveau bleef, ja eigenlijk
eer achteruitging door een verslapping van den geest. En ik geloof,
dat het aan deze teleurstellende ervaringen is toe te schrijven,
dat men van die nieuwere opvatting weer afkeerig is geworden.
Maar de oorzaak lag ergens anders.
Wat zou er van de taalontwikkeling, die ik zooeven schetste,
terecht zijn gekomen, wanneer het kind enkel gelegenheid had
gehad, zelf te spreken en niet zich geoefend had in het luisteren ?
Niets. Zijn sluimerende krachten zouden niet eens gewekt zijn
geworden, omdat de stimuleerende kracht van het milieu zich niet
had laten gelden. Maar die krachten zijn juist gewekt door tot
hem te spreken. En daardoor hoorde hij ook, hoeveel er nog aan
zijn spreken ontbrak en hoe het eigenlijk moest. Ditzelfde geldt
ook voor het schrijven. Het vrije opstel is wel noodig, maar niet
voldoende. Het stelt slechts één van de krachten in 't werk, die
er voor noodig zijn. Het kind moet zijn éigen Onvolkomen taal
niet alleen zien ontstaan en waarnemen, maar ook de voor zijn
besef in alle opzichten volkomen taal van anderen en er den
bevruchtenden invloed van ondergaan. En daarvoor kan het
taalboek dienen, wanneer het taal bevat, die niet gebonden is aan
de zooeven besproken leerwijze, wanneer het niet bevat : uitgedachte, doode, clichétaal ter toepassing, maar : levende taal, waarin
de taalverschijnselen kunnen worden opgemerkt.
Het wezen van het lezen en schrijven hebben we nu afgehandeld,
we komen nu aan de techniek er van.

1) De reden, die men daarvoor opgeeft is : de examens eischee het. Maar
omgekeerd : men geeft het op de examens, omdat , ... de kinderen er op de
scholen in getraind zijn. Wie zijn nu eigenlijk de schuldigen ? Zou het geen conservatisme zijn, geen gebrek aan moed (of . . . • inzicht), om met de traditie te
breken ?
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Wij hebben reeds opgemerkt, dat het niet ging door het gehoor,
maar door het gezicht. En niet met den klank in dienst van de
spraakorganen, maar met het teeken, in dienst van het oog en
de hand.
Wij hebben nagegaan, hoe de spraakorganen door oefening den
klank leerden voortbrengen, regelen en beheerschen, laat ons nu
nagaan, hoe het oog en de hand het teeken in hun macht krijgen.
Wij kunnen daarbij weer twee perioden onderscheiden, die weer
onmerkbaar in elkander overgaan en toch ieder afzonderlijk op
zichzelf zijn waar te nemen.
Wat is eigenlijk het teeken ?
Voor het kind is het aanvankelijk de aanduiding van den klank
en het middel, waardoor een bepaalde klank wordt gewekt. Allereerst merken wij op, dat het geschreven woord niet onmiddellijk
tot het kind spreekt, maar dat het gaat via den klank. Wanneer
een kind b.v. het woord „bal" ziet staan, dan doet dat schriftbeeld
hem nog niets, maar wanneer hij door het uitspreken van de
opeenvolgende klanken b-a-1, den klank van het woord „bal"
gewaar wordt, dan verandert er iets in zijn gelaatsuitdrukking.
Niet het schriftbeeld, maar de klank, het symbool van het ding,
heeft die verandering teweeg gebracht. Duidelijker is dit verschijnsel
op te merken, wanneer hij later opeenvolgende schriftbeelden
voor zich krijgt, waarbij het wekken van de klanken gepaard gaat
met een emotie. Na de geestesinspanning, die vereischt werd, om
de schriftbeelden één voor één om te zetten in klanken, wordt
hem opeens ---r als bij verrassing — den zin der woorden bewust
en ontlaadt zich de energie in een hartelijk lachen, een meewarig
zuchten, een gebaar van verwondering, of iets dergelijks.
Er ' is bij hem dus nog geen directe verbinding tusschen het
schriftbeeld en de voorstelling van het ding, waar het betrekking
op heeft, maar de klank vormt daar een schakel tusschen in. Met
deze ervaring, die ook bevestigd wordt door het onderzoek der
moderne taalpsychologen, moet rekening worden gehouden bij de
keuze van de stof voor de eerste lees- en schrijfoefeningen.
Er worden weleens pogingen aangewend, om het aanvankelijk
lezen zoogenaamd aantrekkelijk te maken. Men geeft dan geen
losse woorden en korte uitdrukkingen, maar opeenvolgende zinnetjes,
8
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die een verhaaltje inhouden. Maar, dat is precies „de boel op
zijn kop" zetten, want daardoor maakt men het aanvankelijk lezen
juist onaangenaam. Het aangename en aantrekkelijke van het
„aanvankelijk lezen" is juist : het omzetten van niets-zeggende
teekens in bekende woordklanken. Het moet, dunkt mij, iedereen
wel eens opgevallen zijn, hoe het kind zich in deze periode b.v.
gaat interesseeren voor reclameborden en winkelramen, en keukengerei met opschriften, enz. om de losse woorden, die er op staan,
te ontcijferen. Dat boeit en bekoort het kind veel meer, dan die
fameuse oom, die alsmaar „een moot aal eet" en „met een el
een laan meet" en „met een riet aan een nest" zit. Die oom,
daar heeft hij gauw genoeg van, maar het omzetten van teekens
in klanken is een spelletje, dat hem niet gauw verveelt. Die verhaaltjes maken echter niet alleen het aanvankelijk lezen onaangenaam,
maar, om zich die onbenullige handelingen voor te stellen, wordt
zooveel inspanning van den geest geëischt, dat het effect, waar ik
zooeven op wees, de verrassing, die door het wekken van den
klank teweeggebracht wordt, verloren gaat. Het eerste lezen en
schrijven is een technisch oefenen. En op dit oefenen heeft ook
hier weer : „de natuur de premie gesteld van een lustgevoel."
Wij kunnen in deze periode de schriftbeelden het best vergelijken
bij gesloten doosjes. Daar liggen ze voor hem, netjes onder elkaar,
in rechte regels. Hij schuift ze één voor één open en kijk ^– in
elk doosje zit een verrassing, een bekende klank, of misschien wel
een klank, dien hij nog niet kent, maar dien hij U vragen zal. Is
dat geen aardig spelletje? Wordt zijn inspanning niet beloond?
'Uit mijn eigen jeugd herinner ik mij, hoe fijn ik dat spelletje vond.
En ik heb dezelfde ervaring opgedaan bij een van mijn kinderen,
een jongen, die lichamelijk en geestelijk gezond is, maar die met
al die boekjes, die expres voor kinderen van zijn leeftijd geschreven
zijn, niet uit zichzelf aan 't lezen was te krijgen, tot hij toevallig
eert kookboek in handen kreeg. En kijk, dat sloeg in : Soep, worst,
uien en wortelen daar viel hij gretig op aan.
Deze eerste oefening in het lezen gaat op de L. S. gepaard
met een andere oefening, n.l. de oefening in het schrijven. Hij
leert met griffel, potlood of pen de lettertjes teekenen. Ook deze
oefening heeft met het eigenlijke schrijven nog niets gemeen. Maar
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van lieverlede wordt het een vaardigheid, die, bevrucht door de
daarmee gepaard gaande, allengs toenemende, leesvaardigheid, een
nieuwe vaardigheid voortbrengt, n.l. : het aanvankelijk schrijven,
dat echter voor de kinderen ook nog niets meer is, dan de aanduiding van den klank.
Dit schrijven nu is de eene zijde van de kunst, die hij leeren
moet en het lezen de andere zijde.
Nu zit er aan het schrijven veel meer vast dan aan het lezen.
En dat komt, doordat de spelling, die ontstaan is uit de pogingen,
om de opeenvolgende klanken van een woord door opeenvolgende
téékens aan te duiden, zelf ook een ontwikkeling heeft doorgemaakt en daardoor ook een éigen karakter, een éigen aard heeft
gekregen. De spelling, zooals wij ze kennen 1), is niet meer enkel
op te vatten als aanduiding van die klanken, maar dient ook,
zooals wij straks zullen zien, om het levend verband van verwante
vormen uit te drukken. Uit dien bijzonderen dienst van de spelling
is het te verklaren. dat b.v. tijd, niet met een t, maar met een d
op 't eind wordt geschreven. Door die slotletter d wordt het
levend verband met de woorden tijden, tijdig, enz. uitgedrukt.
Die d levert bij het lezen geen moeilijkheid op voor het kind,
maar bij het schrijven wel. Uit zichzelf schrijft een kind n.l. tijd
met een t. Hoe is dat te. verklaren ?
Om dit punt volledig te behandelen, ook in verband met de
spellingkwestie, zou ik veel te uitvoerig worden voor deze lezing.
Maar het is toch noodzakelijk er iets van te zeggen, om de functie
van het schriftbeeld in de taal te kunnen verklaren.
1) Afgezien van enkele bij verordening aangebrachte of gehandhaafde kunstmatige vormen, De opmerking van den heer Koopman s, (in een overigens zéér
waardeerende bespreking mijner methode in de N. Taalgids Nov. '18) dat „het
ingrijpen van de spellingregelaars sedert het begin der 17e eeuw" door mij „geheel (!) buiten rekening wordt gelaten," is in strijd met de waarheid. Het zijn niet
die „regelaars" geweest, die de spelling „geschapen en onderhouden" hebben, maar :
de „schavers." De regelaars hebben alleen (het is hier niet de plaats, om dit met
overvloed van voorbeelden uit de geschriften vóór de 17e eeuw te staven) kunnen
„vaststellen" en „regelen" -- d. w. z. de consequenties kunnen trekken van —
wat „in principe" reeds bestond bij de schrijvers. Wat zij méér deden dan dat,
(ik wijs slechts op de dubbele e- en o- en de de- en den-kwestie) daar zitten we
mee opgescheept. ik heb daarop in de Toelichting bij mijn methode wel zéér
duidelijk gewezen ! Het betreft hier een fundamenteele kwestie !
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Er zijn 26 teekens, die dienen voor de aanduiding van de
letterklanken. Maar wie goed luisteren kan, onderscheidt in de
taal een oneindig aantal klanken. Bovendien zijn die klanken aan
alle wisselende levensinvloeden onderhevig en ondergaan daardoor
niet alleen op den duur, maar voortdurend, noodwendig verande
ringen, die in de spelling met het vervangen der teekens door
andere teekens niet te volgen is.
Die wisseling en verandering der klanken komen mechanisch
tot stand, De spreker is er zich niet van bewust en geeft er zich
— tenzij opzettelijk — ook geen rekenschap van. B.v. bij rijden
--- rijd, gaat de d.-klank over in een t, zonder dat we daar erg
in hebben. Daardoor is het voor het lezen geen belemmering,
wanneer we rijd met een d zien staan, in plaats van met een t.
Zoo ook b.v. denken en denkt met „nk'', We hebben er geen erg
in, dat de nk-klank is overgegaan in de ng-klank. Zoo ook bij
hoofden, hoofd en hoofdje. De d duidt hier afwisselend den d-klank
en den t-klank aan, terwijl in hoofdje het d-teeken géén klank
vertegenwoordigt.
Bij dat voortdurend overgaan van den eenen klank in den
anderen, dat bij de klinkers ook op te merken valt, blijft één der
klanken voor het besef van den spreker bewaard, zoodat het bij
het lezen absoluut geen belemmering geeft, wanneer dat eene
teeleen, ook in de spelling van verwante woorden, waarin het
een anderen klank vertegenwoordigt, bewaard blijft. Deze wisselende dienst der teekens heeft aan de spelling, die door de kinderen
nog wordt opgevat, en oorspronkelijk ook bedoeld is, als zuivere
aanduiding van den klank, een ander, een eigen karakter gegeven,
die voor haar ontwikkeling.van enorm vereenvoudigende beteekenis
is geworden en die ook de oplossing geeft van het probleem, hoe
voor het wekken der oneindige verscheidenheid van klanken met
zulk een klein getal teekens kan worden volstaan.
Maar hieruit is niet alleen de vereenvoudigingstendenz te verklaren, ook de doelmatigheid heeft er bij gewonnen, doordat —
met de ontwikkeling der taal r-- de dienst der teekens voor het
wekken der klanken zich bij de wisselingen en veranderingen der
klanken aanpast, zonder dat de spelling zelf van gedaante verandert. Zoo wordt b.v. in het algemeen beschaafd Nederlandsch
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de uitgang en van de woorden meer en meer verkort tot een
toonlooze e, zonder dat het teeken en nog een belemmering is
geworden voor het lezen.
Nieuwe klanken en klanken, die naar de individualiteit of naar
de streek of het taalmilieu, waarin de spreker leeft, verschillen,
hechten zich aan hetzelfde eenmaal aangenomen teeken.
Natuurlijk kómt er voor een teeken eenmaal een tijd, waarin
het als absoluut overbodig en hinderlijk element gevoeld wordt,
wanneer het levend verband met het woord, waar het oorspronkelijk
in voorkwam, niet meer algemeen wordt gevoeld. Daaruit volgt,
dat spellingverandering 66k haar natuurlijke oorzaken heeft. Niet
in dien zin, dat de teekens, evenals de klanken, door die natuurlijke oorzaak mechanisch veranderen, maar in dezen zin, dat de
taalschrijver er dan uit zichzelf toekomt, de verandering van klank,
zoodra ze hem bewust wordt en het bestaande teeken als hinderlijk
door hem gevoeld wordt, ook in de spelling met verandering van
het teeken te volgen. Uit deze tendenz is b.v. te verklaren, dat
een taalschrijver als Multatuli naast de spelling hij zich ook
ging bedienen van de spelling ie. En hieruit is ook b.v. te verklaren, dat Li g t h a r t het aandurfde in zijn leesboekjes het woord
meneer niet als mijnheer, maar als „meneer" te spellen en dat
deze wijzigingen navolging vonden in breeder kring.
Wanneer wij nu dit eigen karakter der spelling in het oog
houden, dan begrijpen we ook, hoe het komt, dat woorden als :
koud, lichtje, onmogelijk, vind, wordt, haastte, enz., waarvoor
schriftbeelden bestaan, die niet overeenkomen met de klankbeelden,
bij het aanvankelijk lezen geen noemenswaardige moeilijkheid opleveren, doordat de kinderen het levend verband dier woorden
gevoelen met de woorden : koude, licht, vinden, worden, haasten,
enz. Maar bij het schrijven levert het wél een bezwaar op, omdat
het kind de doelmatigheid en dus betrekkelijke noodzakelijkheid er
van „nog niet" inziet en er „nog niet" mee vertrouwd geraakt is.
De kinderen beginnen op school altijd met de woorden ten
naaste bij te schrijven, zooals zij ze uitspreken en zij behouden
die néiging nog langen tijd daarna.
Wanneer wij bij dit verschijnsel even blijven stilstaan, dan is
het in de eerste plaats, om op te merken, hoe redeloos het is,
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deze kindermanier te straffen met rooie inktstrepen en verwijtingen
van domheid. Want wat de kinderen hier intuïtief doen, daar
hebben wij volwassenen zelf zoo'n groote moeite mee ; objectief
den klank waarnemen. Het is hetzelfde, wat de taalvorscher doet,
die de woorden niet waarneemt naar de secundaire functie van
het teeken, maar naar de primaire functie van den klank : het kind
doet het intuïtief! Moeten wij dan hun inspanning beloonen met straf?
Ik zie U het hoofd al schudden. Moeten ze dan maar raak
schrijven, zegt gij, moeten ze het dan niet afleeren ? jawel, onder
één voorwaarde en die is, dat wij hun fouten óók waardeeren en
het verschijnsel opvatten als de eerste trap in de ontwikkeling,
die zij doormaken, om zich de spelling eigen te maken.
En in de tweede plaats wil ik er op wijzen, tot welke ayerechtsche didactische conclusies dit verschijnsel aanleiding heeft
gegeven. Men heeft de kinderen den regel in willen prenten :
„Schrijf, zooals je spreekt, tenzij het je anders geleerd is." Deze
tooverformule, waarmee men het taalonderwijs in nieuwe banen
heeft willen leiden, heeft, juist omdat zij steunde op een juist
taalinzicht, bewezen, dat de fout van het oude taalonderwijs niet
was een linguistische, maar een didactische fout. Want 1° is het
overbodig — en daarom schadelijk de kinderen te vertellen,
dat zij moeten schrijven, zooals zij spreken, want dat doen zij,
zooals wij opmerkten, uit zich zelf en 2° komt de voorwaarde
„tenzij het je anders geleerd is", hierop neer, dat hun geen enkele
van de oude taalregels wordt gespaard, zoodat er in werkelijkheid
aan het oude taalonderwijs niets verandert.
Hoe moeten wij het hen dan afleeren ? Hoe moeten wij hun
schrijven brengen binnen de perken van het systeem der spelling?
De ontwikkelingsgang, dien het kind doormaakt is ook hier reeds
op te vatten als een verkort proces van de ontwikkeling, die het
taalschrijvend geslacht heeft gevolgd. Door gedurige opzettelijke
waarneming en vergelijking zullen de kinderen het doelmatige en
redelijke in de spelling ontdekken en Ook : het ónredelijke ; leeren
ze het karakter, de bijzondere aard der spelling kennen, worden
ze „in principe vereenvoudigers."
Hoe kunnen we daar nu leiding aan geven ?
1° door hen de taal in de nu vereischte spelling te laten lézen,
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2° meer direct, door hen die te laten schrijven. En daarvoor
dient nu het taalboek. De lessen staan in de vereischte spelling
met hier en daar reeds een nieuwe of een vereenvoudigde spellingvorm 1) en een énkele maal ook met de „facultatieve willekeur"
(die géén „slordigheid" is !), welke een schrijver van het „algemeen
beschaafd Nederlandsch" veroorloofd is, 2) zoodat tegenover de
algemeenheid der algemeene verschijnselen, ook de bijzondere verschijnselen een zeker relief verkrijgen.
Wie nu mocht meenen, dat dit copieeren een machinaal werk
is, dat den geest afstompt, die ziet over het hoofd, dat dit machinale slechts de technische uitvoering betreft, en dat het daar juist
om te doen moet zijn bij het schrijven. De techniek van het
schrijven der taal moet evenals de techniek van het spreken,
zijn : machinaal, werktuiglijk, omdat het de voorwaarde is
voor een onbelemmerde uiting der gedachte. Daarom hangt het
er maar van af, wat hij schrijft .... Of het is cliché-taal en taal,
die buiten zijn gedachte- en gevoelssfeer ligt (of behoort te liggen !)
— of dat het is : levende taal, die hem boeit.
Want wanneer dan de technische uitvoering werktuigelijk plaats
heeft, dan gebeurt er tegelijkertijd iets anders : zijn geest ondergaat de indrukken der intonatie, volgt de golving en deining van
den rythmus, de rijzing en daling der zinsmelodie — in één
woord : hij verkeert in den geestestoestand van den schrijver, die
óók Met gedacht heeft aan pen, papier, inkt en lettertjes, maar
alleen onderging, wat hij, al schrijvende, gevoelde en dacht en
toch de innerlijke verzekerdheid en gerustheid bezat, dat de schriftbeelden goed technisch uitgevoerd, goed gespeld werden.
En 3° geven wij er een bepaalde leiding aan, door de kinderen
woorden te laten schrijven in een bepaald verband en in een bepaalde groepeering, zoodat het zooeven besproken levend verband
van verwante woordvormen kan worden opgemerkt.
Van deze „technische oefeningen" mogen er hier enkele, voor
zich zelf sprekende voorbeelden volgen.
hoofden hoofd (voor hooft) hoofdje (voor hoofje)
nestje ( „ nesje.)
nesten nest
1) 't voor het, 'm voor hem, 'r voor haar, ie voor hij enz.
2) „Jullie mogen en jullie moogt", „met z'n eene poot", „wat lachte-n-ie valsch".
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a)
melden
tellen
meld
tel
meldt
telt
telden meldden
meldde
telde
geteld gemeld

b)
kuchen vluchten
kuch
vlucht
kucht
vlucht
kuchten vluchtten
kuchte vluchtte
gekucht gevlucht

c)
slijpen
snijden
slijp
snijd
slijpt
snijdt
sneden
slepen
sleep
sneed
geslepen gesneden

En wat is nu het gevolg van deze door ons geleide oefening ?
Aanvankelijk zien we nog al die phonetisch gespelde woorden,
die bewijzen, hoe scherp het kind luistert, als hij eenmaal uit eigen
aandrang schrijven gaat, maar langzamerhand leeren ze naar de
modellen uit het boek de correcties aanbrengen en zoo maken zij
zich vertrouwd met de vereischte schriftbeelden, waarvan zij de
doelmatigheid (en dus betrekkelijke noodzakelijkheid) leeren inzien.
En zoo doorloopen zij in verkorte perioden de verschillende
trappen, die het taalschrijvend geslacht doorloopen heeft, om te
komen tot het — zij het ook in vele opzichten nog onvolkomen —
spellingsysteem.
En wanneer nu het kind meer en meer vertrouwd raakt met de
eigen aard der spelling, begint het schriftbeeld ook voor hém een
nieuwe functie te krijgen.
De periode, waarin de schriftbeelden te vergelijken zijn met de
gesloten doosjes, die het kind één voor één opende, waardoor
als bij verrassing de opeenvolgende klanken werden gewekt, die
periode wordt nu afgesloten. Nu komen de doosjes geopend voor
hem te liggen. Hij begint de schriftbeelden, hoe zonderling van
gedaante ze mogen zijn, op den klank te herkennen. Het schriftbeeld
is dan te vergelijken met een signaal. Voor den machinist is de
vlag van den seinwachter niet een rood lapje aan een stok, maar
het is een woord: „gevaar", een bevel: „stoppen !"
Zoo worden die bijeenhoorende zwarte lettertjes ook : signalen;
„bal" is niet meer bral bal, maar bal. Zijn lezen is geworden:
verstaan. Zijn schrijven wordt: spreken,
Gij hebt misschien weleens opgemerkt, dat de kinderen deze
voor hen nieuwe functie van het schriftbeeld op zeker oogenblik,
als bij verrassing gewaar worden. Ze komen bij U staan, terwijl
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gij zit te schrijven en kijken beurtelings naar Uw oogen en naar
dat groote wonder, dat gij daar verricht.')
Het kind begint te merken, dat schrijven iets anders is, dan
wat hijzelf doet. Het is niet meer : lettertjes teekenen, maar :
zeggen — spreken r- praten — vragen — meedeelen .-- roepen.
De techniek van het schrijven, waarin het kind zich oefende om
de techniek zelf, waarbij dus de techniek zelf het doel was, is nu
middel geworden. Het wordt hem duidelijk, dat het doel is : meedeelen, gevoel en gedachte tot uiting brengen. En terwijl nu het
meedeelen, de gedachte, als doel gesteld wordt, loopt de schrijfhandeling zelf automatisch af ; de techniek verzinkt in het onderbewuste ; de „lettertjes" worden „krabbeltjes". Het is niet meer
om het schrijven te doen, maar om iets te schrijven.
En nu is het schriftbeeld voor de verdere ontwikkeling van de
taal van het kind geen belemmering meer, maar voor die ontwikkeling een onmisbare voorwaarde. Want in het schriftbeeld, waarin,
zooals wij zagen, het levend verband der verwante woorden tot
uitdrukking komt, weerspiegelen zich — zij het ook onvolkomen —
de taalwetten die betrekking hebben op geslacht, getal, tijd, persoon, wijze, enz. en die het kind zich vroeger — zooals we reeds
opmerkten
spelenderwijs heeft eigen gemaakt.
Het kind kan spreken, maar hij weet niet wat het is en hij is
er ook niet achter kunnen komen, wat het is, omdat de woordklanken als een damp vervluchtigen, noodra ze uitgesproken zijn
en daardoor onmiddellijk aan zijn waarneming ontsnappen.
Maar nu liggen de klanken gefixeerd voor hem, hij kan ze
waarnemen en door waarneming leeren kennen, Hij kan nu de

taal ontleden en de elementen, waaruit ze is opgebouwd, door
waarneming leeren kennen en er namen aan geven.
Vergelijken wij de taal met een bouwwerk. Het is uit allerlei
materiaal, steen, hout, ijzer, koper, opgetrokken en uit verschillende
onderdeelen samengesteld. Dat materiaal en die onderdeelen zijn
ieder op zichzelf waar te nemen. En om ze uit elkaar te kunnen
houden, te kunnen „plaatsen" in onzen geest, noemen wij ze met
hun namen : deur, raam, dak, gevel, enz. Maar, om ze goed te
1) Zie : „Letters en Krabbels," lesje uit het 2e stukje van „Eerst kunnen dan
kennen," pag. 22.
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leeren kennen, moeten we ze nog waarnemen in hun functie. We
merken op, hoe ieder deel beantwoordt aan zijn speciaal doel en
hoe ze alle tezamen aan het gebouw geven : vorm, stevigheid,
doelmatigheid en schoonheid. Zoo leeren de kinderen nu ook de
elementen der taal kennen : de zinnen, de zinsdeelen, onderwerp,
gezegde, bepaling, de woordsoorten, werkwoorden, zelfstandige en
bijvoeglijke woorden, voornaamwoorden, letterteekens, klinkers en

medeklinkers.
Maar al die elementen leeren ze niet alleen als het ruwe materiaal kennen, maar zij leeren ze ook in hun functie kennen en zij
leeren opmerken, hoe ze alle beantwoorden aan hun doel, hoe ze
aan de taal geven : vorm en schoonheid.
Dit nu is de groote waarde van het taalonderwijs, zooals ik
het mij heb voorgesteld : dat de kinderen hun schoone taal kunnen
leeren kénnen.
Dus ook : kennen.
Maar nu geen kennen als middel, om te leeren „kunnen",
maar kennen als resultaat. Geen kennen dat de ontwikkeling bindt
aan een op het leerplan afgebakend weggetje, en dat daardoor
die ontwikkeling juist besnoeit en belemmert, maar een kennen,
dat die ontwikkeling zélf beschouwt als de weg, en die ontwikkeling volgt en zoo het kind in staat stelt zich van die ontwikkeling
rekenschap te geven. Dan is het geen aangeprate, maar verworven
kennis, geen kennis, die van buiten af in het hoofd gebracht is,
maar kennis, die ontstaat door telkens herhaalde en telkens weer
op andere wijze geschiedende bewustwording van het goed kunnen.
En die ook in omvang toeneemt, naarmate het kunnen, d. i. de
vaardigheid, toeneemt. De bron der kennis ligt niet buiten hem,
maar in hem. En er zijn niet verschillende bronnetjes, maar er is één
bron, waaruit de kennis opborrelt. Het is de geleidelijke afwikkeling
van het in kiem reeds bij de geboorte aanwezige vermogen.
En wanneer de kinderen zoo de taal leeren, zijn zij ook gevoelig
geworden voor wat goed en wat verkeerd is en weten ook waarom
het eene goed en schoon en het andere verkeerd en leelijk is.
Het geeft hun het trotsche besef van wat zij kunnen en het bescheiden gevoel, dat er veel is, wat zij „nog niet" kunnen.
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WAT IS EEN O -WEËER ?
KINDERSTUDIEVARIUM DOOR Dr. G. v. W.
I.
Het geluk dient ons maar zelden, dat wij de geboorte bijwonen
van nieuwe woorden, uitvloeisel van de behoefte om nieuwe verschijnselen van het maatschappelijk leven uit te drukken. En als
wij zoo'n gebeurtenis beleven, dan grijpt die plaats in een studeerkamer en is het een of andere vaderlandsche geleerde die zulk
een intellectueel kind het leven schenkt, vrucht van veel peinzens
en taalstudie ; zoo was het geval met de woorden rijwiel, wielerbaan
die indertijd het levenslicht dankten aan Alberdingk Thijm meen
ik, toen het uitheemsche vélocipède uit de omgangstaal geweerd
moest worden. Maar tegelijkertijd werd ergens in den lande het
woord „fiets" geboren, en door den volksmond gretiger geadopteerd
dan het geleerde taalbroertje uit professor's studeerkamer.
Ook deze tijden van beroering gaven het leven aan tal van
woorden, deels oude, waaraan nieuwe begrippen verbonden zijn,
deels nieuwe woorden. Een der best geslaagden is wel „oweeër"
een grappig brok volkstaal, 'n leuk travesti voor een vervelend
lang woord, 'n pakkend taalmaaksel met een licht ironisch en
gevoelig tintje — dat in geen land, bij mijn weten, zijn gelijke heeft.
Voor kinderen is het woord nieuw. De nieuwheid is echter een
andere dan bij de overige woorden, waarmee zij voor het eerst
kennis maken.
De inwerking op hun verbeelding is heftiger en duurzamer.
Het beteekent een verschijnsel waarover zij in hun omgeving
hooren spreken, spottend, hartstochtelijk, minachtend, zij zien de
oweeërtypen in levenden lijve. Het wekt ook bij hen stemmingen,
zij het imitatief, en, al naar hun karakterbouw, verschillend ; het
kan tot uiting brengen wat bij ieder kind in aard en aanleg schuilt.
Het was daarom voor Kinderstudie niet van belang ontbloot
om eenige kinderen de gelegenheid te geven zich te uiten over
dat nieuwe, zoo vliegensvlug verspreide woord — door hen uit te
noodigen eenvoudig de vraag te beantwoorden : „Wat is een oweeër ?
Ik heb, dank zij de welwillende medewerking van eenige onder125

wijzers, op enkele Amsterdamsche scholen deze vraag doen stellen en
was ook van plan de vraag te doen beantwoorden in verschillende
provinciesteden en op het platte land, toen ik vernam, dat het
Centraal Bureau voor Onderwijsadviezen, opgericht door den
Bond van Ned. onderwijzers het plan had opgevat een enquête
in te stellen naar de oorlogsgevolgen voor het schoolkind. De
enquête hield in het beantwoorden van enkele vragen, gedaan
de onderwijzers omtrent de door hen gemaakte ervaringen betreffende den invloed dien de oorlogsjaren hadden uitgeoefend op den
lichamelijken toestand, de geestesgesteldheid, het karakter, de werklust, het spel enz., van de onder hun hoede staande kinderen.
Daarbij waren er eenige vragen die aan het kind zelve werden
gedaan. Zij betroffen hoofdzakelijk het weten van het kind, omtrent
den oorlog. Ik nam nu de gelegenheid te baat om er de vraag aan toe
te voegen. ,,Wat is een oweeër ? door de kinderen te beantwoorden,
Mij boezemde vooreerst belang in te weten voor welke kinderen
het woord vreemd was, verder, welk begrip, juist of verkeerd, zij
er aan verbonden, en vooral of het aanleiding gaf tot spontane
uitingen van geest : ironisch, bitter, hartstochtelijk of komisch.
Natuurlijk zijn, wat het kind neerschrijft, meerendeels weerkaatsingen
van wat de huiselijke omgeving te hooren geeft. Maar waar de
oordeelsuitspraak van het kind een verschijnsel geldt, dat zeer
zeker binnen zijn bevatting valt — daar is het interessant
genoeg om de uitspraken van het kind te kennen, al zijn ze ook
ontleend aan de omgeving : want hij zal, tusschen de verschillende meeningen, die hem van buitenaf toestroomen, die kiezen,
die het meest met zijn karakter stroken. Nu is helaas de enquêteoogst niet groot. Ofschoon ik meen dat aan zoowat de meeste
openbare scholen in Nederland, zoowel in de stad als op het
land de vragenstaat is toegezonden, zijn er betrekkelijk weinig
antwoorden ingekomen. Ons volk is nu eenmaal niet enquêtelievend. Zoo, op aandringen van een persoon of een lichaam eenige
vragen te beantwoorden, botst tegen zijn opvattingen. Het is
de gewone Hollandsche weerstand tegen het „op bevel doen."
Daarom hebben breed opgezette enquêtes, die over een groot
aantal personen loopen, zelden succes. Vragenstaten in kleinen
kring aangeboden, vooral als die kring met de wetenschappelijke
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bedoeling medeleeft, willen nog wel eens slagen. Toch is ons
materiaal groot genoeg om er iets uit mede te deelen in deze en
hopelijk in een volgende aflevering.
Mij interesseert vooreerst te weten of er verschil was in bekendheid met het woord tusschen de landelijke en de stedenscholen,
tevens welk dier twee groepen de meeste foutieve opvattingen
had. Ten laatste, niet ten leste —: bij welke kinderen het woord
aanleiding werd om iets persoonlijks te geven, wat geest of gevoel
of wat hartstochtelijks te leggen in hun omschrijving. Vooral of de
kijk van groote stadskinderen op het oweeërtype anders was als die
van dorpskinderen. Ook hoopte ik de verschillen in volksaard b.v.
van Fries tot Limburger in de antwoorden weerspiegeld te vinden.
Nu is ook voor deze bedoeling de oogst weer niet groot, het zal
zelfs moeilijk zijn om de antwoorden van een genoegzaam aantal
kinderen uit al de provinciën te krijgen, Ik ben nog bezig wat
meer antwoorden te verzamelen, Mocht dit slagen dan hoop ik
de uitkomsten te kunnen mededeelen.
Een vergelijking tusschen Amsterdam en den Haag kunnen wij
nu alvast maken.
Uit den Haag beschik ik over de antwoorden van 202 kinderen,
verdeeld over 12 volksscholen .--• uit Amsterdam over die van
499 kinderen, verdeeld over 24 volksscholen.
Ik schiftte de antwoorden in 4 groepen, de min of meer wijd..
loopige uiteenzettingen, de foutieve antwoorden, de uitgebleven
antwoorden door onwetendheid en' de antwoorden die zich door
een of andere gevoels- of geestesuiting onderscheidden.
De onwetende kinderen beantwoordden of de vraag niet, of
zetten een vraagteeken, de meesten schreven „ik weet het niet."
Zoowel in onze hoofd- als in onze residentiestad, waren zooals
wel begrijpelijk is, maar weinig kinderen met het oweeërstype
onbekend, Den Haag had er 17 op de 202 dus 8.4 % , en Amsterdam
22 op de 499 dus 4,4 %. Ik heb niet na kunnen gaan of op alle
scholen over oweeërs door den onderwijzer gesproken is. Uit de
antwoorden van enkele scholen, moet ik, afgaande op de sterke
overeenkomst die vooral de ietwat uitvoerige omschrijvingen vertoonden, besluiten, dat dit het geval geweest is. Maar zelfs al zou het
overal plaats hebben gehad, dan doet het aan de waarde der antwoor127

den toch niet af. De minder schoolsche qualificatiën die den kinderen
uit den huiselijken kring toegevloeid zijn .-- vonden, zoo zij het
individutje pakten, toch wel uiting in hun antwoorden. Bekijken
wij de omschrijvingen dan zijn de meesten juist. Den Haag had
van de 202, 130 goede antwoorden, Amsterdam van de 499, 342.
Uit den vorm van definieeren blijkt dan dat onze meeste kinderen,
nuchter en droog in korte woorden weêrgeven wat zij van oorlogswinstmakers weten : „een man die veel geld in den oorlog
verdient." Vooral de ouderen van 13 en 14 jaar (van hooger
leeftijd waren er geen) bepalen zich hiertoe. De jongeren treden
meer in bijzonderheden ; geven voorbeelden, blijkbaar uit hun
omgeving opgevangen. „Iemand die goedkoop koffie, suiker, cacao
koopt en het dan weer duur verkoopt." Dit thema wordt eindeloos
gewisseld. Meestal zonder eenige beoordeeling. 'n Enkele die van
nabij blijkbaar de techniek kent, vertelt, dat een „oweër iemand
is die handelt in dollars, Eng. ponden, rubber, Franken, zeep,
kwatta, thee, rijst, koffie, fietsbanden, fietsen, motoren, olie,
alle soorten vleesch, klazee handschoenen en daar heel rijk
mede geworden is in den oorlog."
Vooral de Haagsche kinderen verdiepen zich in détails en geven
voorbeelden uit het leven ontleend ; „van een juffrouw die hoedjes
laat maken voor 50 ct. en verkoopt voor 3 gulden" of typeeren
den oweeër als „iemand die veel geld bezit en 's morgens op zijn
„gemak een pijp zit te rooken en niets weggeeft, alles wegstopt
„en later weer duur verkoopt," of „als iemand die zich niets van
„den oorlog aantrekt en maar eet en drinkt alsof het normale tijd
„is" of, „als een heer die vroeger een winkelier geweest is, nu
„renteniert van de oorlogswinst die hij gemaakt heeft, door heel
„duur te verkoopen."
Soms worden de aanduidingen nog levendiger en wordt de
oweeër geschilderd als „een in den oorlog rijk geworden man,
„die een villa laat bouwen, een wandelstok koopt met zilveren
„knop, door de boschjes loopt en opschept alsof hij zeggen wil:
„ik ben 'n oweeër en als je hem voorbijkomt je nakijkt : „jij bent
„ook maar een arm ventje."
Ook speelt de politieke atmosfeer den beantwoordenden wel
eens parten, zooals aan het Haagsche kind, dat den oweeër

128

omschrijft als „iemand die door smokkelen en achterhouden van
„waren, thee, koffie, suiker rijk, of liever schatrijk geworden is
„(o.a. Minister Posthuma)."
Geen vriendelijke gevoelens bezielen sommige Haagsche kinderen,
die van den oweeër zonder meer schrijven : „dat hij het land
verraadt," of als „iemand die buldert (sic) van het geld" en er
slechts zelden eerlijk voor gewerkt heeft, of die door „afzetting"
rijk geworden is. Over het algemeen zijn de Haagsche kinderen
milder, toegevender in hun beoordeelingen ; merkwaardig is een
groote aantal zoetelijke omschijvingen, dat den Haag oplevert van
't type b.v. 'n oweeër is „een rijk heer" — meer niet. Ten slotte,
Wat zal de toekomstige levensbeschouwing zijn van dat 12-jarig
Hagenaartje dat als eenig antwoord op de vraag niets anders
zegt dan : „de oweeër is bon af !" het geestigste antwoord dat wij
tot nu toe in handen kregen.
Als foute antwoorden moeten wij dezulke betitelen waarbij het
juiste begrip oweeër in de omschrijving geheel zoek is, zooals het
kind dat een oweeër „een duikboot" noemt, of „'n commies".
Daaronder hoort natuurlijk ook thuis de qualificatie van „'n rijke
heer". Meestal wordt „oweeër" vereenzelvigd met het bezit van
geld, „'n rijke man", een „die veel geld heeft'', of een smokkelaar.
Vooral in den Haag spookt het woord kettinghandelaar door de
breinen der kinderen.
Vergelijkt men de foute antwoorden der Haagsche met die der
Amsterdamsche kinderen dan ontloopen die elkaar niet veel. Den
Haag gaf op de 202 42 bepaalde begripsfoute antwoorden, A'dam
op de 449, 101, dus even over de 20% beiden.
In het algemeen zijn de Amsterdammertjes wreeder, bitser,
meer aanvallend dan de Hagenaars. De laatsten bekijken den
oweeër meer van den komischen kant. Bij veel Amsterdamsche
kinderen is de foute omschrijving eerder uiting van hartstochtelijkheid dan van gebrek aan begrip.
Zoo b.v. het 10-jarig knaapje dat den oweeër uitsluitend betitelt
als een „kapitalist" in zijn oogen zeker geen compliment ! Een
ander als „een man die de menschen besteelt" of „die niet werkt"
of „die alles smokkelt en zelf goed te bikken heeft", of „die veel
praats heeft" .
..
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Nog minder vriendelijk gestemd zijn de kinderen die den oweeër
betitelen als een „kerel die rijk is aan gestolen levensmiddelen"
of als „een rijke, gierige man" of als „een rijke knol (kerel)" (sic),
of als „ ' n verraaier" of als „een man die de menschen besteelt",
of „niet werkt", of „veel centen hèt en een dikken buik", of als
„menschen die zich kleeden als rijken maar praten als boeren."
'n Enkel 11-jarig Amsterdammertje vliegt ook minister Posthuma
naar het hoofd als hij schrijft : „dat een oweeër iemand is die
„waren voor veel geld verkoopt aan Duitschland. Dat zou, zegt
„hij verder, nu niets zijn als er maar genoeg levensmiddelen was,
„maar het eenigste wat er voor de menschen dan nog overblijft
„is van geen noemenswaarde (sic) en daardoor komt het ook dat
„vele menschen een haat hebben tegen minister Postuma."
Bitter wordt het oordeel omtrent den oweeër als deze betiteld
wordt als „een mensch die veel geld heeft en alles kan koopen
„en .... die geen oorlogsbrood hoeft te eten'', of als een man „die
„rijk geworden is van arme menschen", of als „een heer die in
„1916 wat gekocht heeft voor f 30 en het dan weer verkoopt
„voor f 150 ... , en zoo gaat het met alles, maar wij menschen
„hebben daar geen geld voor, dat is alles voor de groote lui",
ten slotte „iemand die het geld uit de zakken van den arbeider
haalt". Geeft men het kind de gelegenheid zijn gedachten wat
ruimer over den oweeër te laten gaan, dan spelen — als begrijpelijk tijdverschijnsel --- de genietingen van den maag een groote
rol in zijn geluksstaat. 'n Paar voorbeelden :
Na een korte definitie worden de oweeërs geschetst als volgt :
Ze gaan haast eiken dag met een atax naar een theater of
bioscoop toe, om den dag maar zoo lekker mogelijk door te brengen.
En als ze 's avonds naar bed gaan, brengt het meisje eerst nog
een glas chocola of iets anders waar ze trek in hebben.
Als zij de volgende morgen opstaan brengt hun dienstmeisje hen
allerlei lekkerheden b. v. een stuk biefstuk of een karbonaadje. Een
glas wijn, lusten ze er ook nog wel bij.
Wanneer ze klaar zijn met het ontbijt, komt het keukenmeisje de
tafel af ruimen, en mevrouw en meneer gaan naar hun kamers toe,
en kleden zich weer om uit te gaan. Ze kijken nog eens in de
spiegel of ze er wei netjes genoeg uitzien en daarna gaan ze maar
weer uit.
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Of op deze manier :
Een 0-Wer is een man, die veel geld heeft. Een 0-Wer is een
man, die altijd uitgaat. Een O.Wer is een man, die een groot huis
heeft. Hij gaat altijd biljarten. Hij drinkt altijd advocaat. Als hij
's middags thuis komt eet hij biefstuk met gebakken aardappelen.
Als hij waggelend thuis komt, met een scheeven hoed, dan valt hij
de trap af, en dan wordt zijn vrouw kwaad. En dan gaat hij een
dutje doen en ham eten, dan gaat hij weer op stap. En zoo gaat
het dan elke dag. Dat is een 0-Wer !

Niet zonder geest schetst 't elfjarig Amsterdammertje, na een
korte definitie, het leven van den O-Weëer :
Hij gaat elken avond naar het theater of de bioscoop. Hij is te
lui om te loopen en houdt er altijd een taxi op na. En ze zijn
meestal zoo dik, dat het lijken wel varkens. Komt er een bedelaar,
dan loopt hij gauw een zijstraat in. Een O-.Wer zegt, dat-ie vroeger
geen oesters kon eten, omdat ze te duur waren, en nu niet omdat
ze hem te goedkoop zijn. En als-ie liegt dan zegt-ie, dat de oorlog
een ramp is.

Verbijsterende verrassingen treft men somtijds als :
„Een 0. is een donderend geraas en dan regent het en bliksemt
„het zoo hard, dat het een lawaai is van wat heb ik je". Op
dezen slecht lezenden knaap maakte het natuurverschijnsel meer
indruk dan het maatschappelijk.

9

131

UIT DE TIJDSCHRIFTEN.
6. K. GOLDSTEIN und A, GELB. Psychologische
Analysen hirnpathologischer Falle auf Grund
von Untersuchungen Hirnverletzter. (Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, XLI,
1/3.--Juni 1918).
Het artikel bestaat uit een zeer uitvoerige psychologiese analyse
van de waarnemings- en voorstellingsprocessen bij een in den
oorlog gewonde soldaat, die ten gevolge van een schot in het
achterhoofd z.g. „zieleblind" was geworden, d.w.z. tengevolge van
de gedeeltelike verwoesting van een deel der hersenschors kon
een bepaald deel der visuele prikkels niet meer worden geinterpreteerd, zodat de man dus, ondanks het gaaf-zijn van het eigenlike
gezichtsapparaat en het goed funktioneren daarvan toch voor die
bepaalde indrukken blind was geworden. Intakt gebleven waren
de licht- en kleurgewaarwordingen, zodat kleur en intensiteitsverschillen goed aangegeven werden. De gezichtsscherpte was voldoende, ook het zien van diepte (bij bewegend oog). Echter waren
de „vormindrukken" uit het gezichtsbeeld uitgevallen : de patiënt
herkende opties zelfs niet de meest elementaire vormen, onderscheidde (opties) geen rechte van een kromme ; ook was hij niet
instaat een beweging visueel waar te nemen. Door het uitvallen
van deze elementen was het opties herkennen natuurlik in de
hoogste mate gehinderd ; het visuele wereldbeeld van deze man
bestond uit een verwarrende komplex van verschillend getinte en
gekleurde vlekken, welke opties geen betekenis voor hem hadden,
of iets van dien aard tenminste : het is n.l. voor een normaal
mens bijna onmogelik zich een dergelijk visueel waarnemen voor
te stellen. Evenwel — ondanks de zieleblindheid kon de patiënt
zich toch tamelik goed in de hem omgevende wereld terechtvinden,
kon hij lezen en schrijven, enigzins tekenen en hét hem geleerde
beroep van leerbewerker met goede resultaten uitoefenen. Daarbij
was de patiënt zich in het eerst niet eens bewust dat hij feitelik
op een heel andere manier „las" en schreef als anderen, n.l. uitsluitend met behulp van zijn kinaesthetiese herinneringsbeelden.
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Opties herkende hij de letters niet : wanneer er over een woord,
dat hij lezen kon, een aantal kruisjes werden gezet, dan was hij
niet meer instaat er ook maar één letter van te herkennen. De
patiënt moest n.l. terwijl hij las elk letterteken namaken. Dit deed
hij soms door vingerbewegingen, meer nog door bijna onmerkbare,
en hem zelf in het begin totaal onbewuste, hoofdbewegingen, en
met deze bewegingen „las" hij. Stonden er nu een paar kruisjes
over de letters heen, dan „ontspoorde" hij bij het volgen van de
lettertekens, daar hij die opties niet herkende als letters ; het
resultaat was een hoofdbeweging, die niet, zooals de hoofdbewegingen voor lettertekens, met een bepaalde klankvoorstelling
geassocieerd was, die dus geen betekenis had. Schrijfletters werden
gelezen wanneer zij behoorden tot het lettertype dat de patiënt
zelf geleerd had ; ze werden op een bepaalde manier bij het lëzen
door hoofdbewegingen nagetrokken en daardoor herkend, een
ietwat afwijkende lettervorm, welke tot andere hoofdbewegingen
aanleiding gaf, werd, zelfs al was het verschil opties niet zeer
groot, niet meer herkend. Zonder schrijfbewegingen van vinger
of hoofd werd er geen enkele letter, zelfs geen i, herkend. Ook
uit de vele in het artikel beschreven proeven bleek steeds weer,
dat deze patiënt niet alleen niet meer de minste optiese herinneringsbeelden van lettervormen had, maar die ook niet meer vormen
kon, zoodat zijn „lezen" dus uitsluitend op kinaesthetiese gewaarwordingen en herkenningen berustte. De man schreef, zooals ook
uit de in het artikel gegeven proeve blijkt, zonder veel fouten in
goed loopend schrift, zoodat men hier dus een geval had waarbij
het schrijven geheel onafhankelik was van optiese herinneringsbeelden. Waarschijnlik is de invloed daarvan echter vroeger, toen
de patiënt nog normaal was, ook niet zo heel groot geweest,
tenminste gering in verhouding tot de invloed der kinaesthetiese
elementen der voorstellingen en heeft deze man steeds een sterk
motories type vertoond. Vandaar ook dat hij zelfs nu nog tot
tekenen in staat is. Werd er verlangd een of ander voorwerp
uitsluitend zo te tekenen als hij het zag, dan was hij niet instaat
er iets van terecht te brengen, (zo kon hij onmogelik de z.g.
negatieve nabeelden natekenen, daar daarbij hoofdbewegingen
natuurlik van generlei dienst zijn). Hij moest eerst met hoofd- of
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handbewegingen de te tekenen voorwerpen nagaan, dus kinaesthetiese
gewaarwordingen op doen en dan was hij in staat er een geheugentekening van te geven. Daar nu die uit te voeren bewegingen
tekening
bijna onmerkbaar waren maakte het de indruk alsof de patiënt
nog tamelik normaal tekende en dat terwijl hij niet in staat was
om zuiver opties een rechte van een kromme te onderscheiden.
Bij meer visuele typen zal — zoals ook uit een ander in dit
artikel medegedeeld geval blijkt, het tekenen veel meer benadeeld blijken te zijn bij een gedeeltelik wegvallen van de optiese
herinneringselementen. Echter blijkt toch ook weer duidelik uit
deze studie, dat de kinaesthetiese voorstellingselementen, ook bij
zulke schijnbaar op zuiver opties herkennen berustende vaardigheden als lezen en tekenen, een veel grotere rol spelen dan gewoonlik nog vermoed wordt, tenminste bij motoriese typen. Iets
wat de analyse van kindertekeningen ons ook leren kan.
7. R.PINTERandH.A.T00PS. A revised directions
t e s t. (The journal of Educational Psychology, IX.-•3,
Maart 1918).
Dit soort van „opdracht-tests" bestaat daarin, dat men de p.p.
een papier geeft, waarop een aantal, in moeilikheid toenemende opdrachten gedrukt staan, welke zó gekozen zijn, dat er telkens
slechts één goede oplossing te geven is, n. 1. : precies te doen wat
voorgeschreven is, niet meer en niet minder. Ze doen dus een
beroep op nauwkeurig lezen en op het vlug begrijpen van wat
men gelezen heeft. Er wordt n. 1. een beperkte tijd voor de oplossing gegeven. Een voorbeeld van dergelijke tests is reeds gegeven in referaat No. 19 in Deel I van ons tijdschrift, waarin
de „Kansas Silent Reading Tests" behandeld werden.
De schrijvers van dit artikel hebben aan een groot aantal p.p.
2 series tests van W o o d w or th en Wells opgegeven ; een
gefnakkelike serie aan 429 kinderen van 6 tot 16 jaar, een moeiliker serie aan 1327 p.p. van 7 tot 17 jaar, en aan 166 volwassenen, waaronder 11 achterliken, 17 ambachtslieden, 44 „college"leerlingen en 94 cliënten van een arbeidsbeurs. De aldus verkregen resultaten werden in tabellen verenigd en op verschillende
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manieren geanalyseerd, teneinde na te gaan welke der opdrachten
voor bepaalde groepen te gemakkelik of te moeilik waren. Bovendien werden een aantal nog moeiliker tests voor volwassenen
geprobeerd en tenslotte gepoogd om uit de 3 series, die aldus
beproefd waren, een enkele serie samen te stellen, die geschikt
zou zijn zowel voor kinderen als voor volwassenen. Tenslotte
werd nog beproefd om voor elke leeftijd een normaalwaarde
op te geven, berustende op de resultaten bij het gegeven
aantal p.p. behaald. De waarde van de gegeven cijfers is
echter enigzins twijfelachtig, daar niet alleen in de revisie de
opdrachten in andere volgorde voorkomen dan in de gebruikte
series, wat van invloed kan geweest zijn op de relatieve moeilikheld ervan ; maar ook deze normaalwaarden berekend werden uit
gegevens, welke verkregen waren bij 3 verschillende groepen van
p.p., die niet allen dezelfde opdrachten gekregen hadden, daar
niet alle p.p, alle drie de series doorgemaakt hadden. De schrijvers
werken echter aan een betere „standardization" van de door hen
voorgestelde revisie.
Deze revisie luidt nu aldus : 1)
(Opdracht: „Vul in zoals opgegeven is. Doe precies wat je
opgedragen wordt te doen", Toegestane tijd : 8 minuten.)
1. Zet een neus aan dit gezicht: (er is een hoofd getekend, en
profil, zonder neus).
2. Schrijf een 7 in het grootste vierkant, (er zijn 3 vierkanten
getekend, in de volgorde : klein, groot, middelgroot).
3. Zet een stip onder deze lijn :
4. Schrap de dikste letter door in TEXAS
5. Schrijf een g in de ei-vormige figuur : (getekend : een eivorm,
een hartvorm en een bloemvorm).
6. Plaats het teken = waar het behoort : 3 + 2
5.
7. Maar een jongensnaam door een letter te voegen bij Joh.
8. Teken een lijn rondom de drie stippen . .
• ..
••
9. Verder ; indien Dinsdag na Maandag komt, maak dan twee
kruisjes hier
.. , maar als dit niet zo is, maak dan een
cirkel hier
of anders een vierkant hier
1) Waar een figuur in de tekst staat heb ik die beschreven, teneinde clichékosten te vermijden.
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10. Geef door een kruisje aan wanneer de nachten langer zijn :
in de zomer ? ..... in de winter ? .....
11. Let op deze twee cijfers : 3, 5. Indien ijzer zwaarder is dan
water, schrijf dan het grootste getal hier ....., maar indien ijzer
lichter is schrijf dan het kleinste getal hier .....
12. Doe hier niets (5 + 7 = ), behalve wanneer je de vorige
vraag overgeslagen hebt ; maar schrijf de eerste letter van je
voornaam en de laatste letter van je achternaam aan het eind
van deze regel,
13. Indien het in de volgende woorden vaker voorkomt dat de
e direkt achter de a komt dan dat de e direkt achter de i komt,
zet dan een streep onder elk woord dat een e en een i bevat,
maar indien de e vaker vlak voor de a komt dan direkt achter
de i, zet dan een streep onder elk woord dat een a en een e bevat.
believe
teacher
feather
receive
14. Hieronder is een lijstje woorden gegeven. Een ervan is
noodig om de gedachte in de volgende zin te voltooien : De wegen
Schrijf het ontbrewerden modderig toen de sneeuw
kende woord niet op de open plaats in de zin, maar zet een
kruisje onder het woord in de lijst, dat juist boven het woord
staat dat in de zin noodig is.
water
is
smolt
sneeuw
15. (Geteekend is een wijzerplaat van een klok in spiegelbeeld
in zoo'n stand dat dat 4 boven staat en de 10 onder ; middellijn
2 1/2 cM. De minuutwijzer staat op de 12 (welk cijfer ontbreekt),
de uurwijzer op de 3. De ruimte tussen elke twee cijfers is in
vijven verdeeld. De cijfers staan alle rechtop, in de stand waarin
ze geschreven worden, dus niet in een richting naar het middelpunt
der wijzerplaat.)
Je kijkt hier op een wijzerplaat in een spiegel gezien.
Zet de wijzers van de klok op 3.45.
Voor de juiste oplossing van opdracht 1 tot 8 wordt telkens
1 punt toegekend, voor die van 9, 10, 11, telkens 2 punten; voor
12 worden 1 + 2 punten (een voor het niets doen en 2 voor de

136

juiste letters op de juiste plaats) ; voor 13 en 14 telkens 3 punten,
en voor 15 vier punten toegekend.
Als voorlopig gegeven normaalwaarden (median scores) worden
nu gegeven :
ouderdom in
jaren :
normaalwaarden
in punten :

6-7-8r 9 -10-11-12-13-14-15-16-17 volwassenen
1-4-8-10-11-12-13-15-18-19-20-21-24.

8. M. E. CLAPAREDE. La conscience de la ressemblance et de la diff érence chez 1' enfant.
(Archives de Psychologie XVII — No. 65 — Mei 1918).
Wat wordt in der loop de geestelike ontwikkeling het vroegst
opgemerkt : de overeenkomst of het verschil ? Ondervraagt men
kinderen, dan schijnt het verschil het duidelikst te spreken. Echter,
hoe vroeg ook het verschil opgemerkt moge worden, toch ook
reeds zeer jong toont het kind door zijn gedragingen dat het
overeenkomsten opmerkt. Alle mannen b.v. heten eerst „papa" ;
bij het 'spel is vaak een uiterst gering kenmerk in staat een voorwerp als iets anders (een „boot" b.v.) te doen beschouwen. Ook
het denken naar analogie, de meest primitieve vorm, veronderstelt
het gevoel voor overeenkomsten ; zelfs leidt het zo vaak tot
foutieve konklusies, doordat juist verschillen over het hoofd gezien zijn.
Teneinde enig inzicht in deze moeilikheid te krijgen stelde de
schrijver een onderzoek in bij een aantal kinderen van verschillende
leeftijden. Hij vroeg hen naar de overeenkomst, die er bestond
tussen een bij en een wesp, dan tussen een bij en een vlieg, een
vogel, een konijn, een roos, een steen, een ongeluk met een rijtuig.
Steeds werd eerst gevraagd : „bestaat er overeenkomst tussen een
bij en een ......" Bij niet begrijpen der vraag overtuigde hij er
zich van, dat het kind wist welk dier of voorwerp er bedoeld
werd, en dan werd gevraagd : „Is het gelijk, een bij en een ....."
„Waarin zijn ze gelijk ? (pareil)" Wanneer ontkennende antwoorden
volgden, werd er een dubbele vergelijking verlangd : „wie lijken
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P)
meer op elkaar een bij en een ...... of een bij en een
Juist dan kwam vaak een bij de enkele vergelijking niet bewust
geworden overeenkomst in de gedachte. Zo b.v. bij een meisje
van 5 ; 7.
Abeille-oiseau : Non, parce que les oiseaux ont un bec, des
pattes et de grandes ailes.
Ab.-lapin : Un petit peu ; ils ont les mêmes pattes.
Ab.-oiseau ou Ab.-lapin : l'Abeille et l'oiseau ; ils ont les mêmes
ailes.
Ab.-rose : Non.
Ab..-pierre : Non.
Ab..-rose ou Ab.-Pierre : Abeille et rose ; la rose a des petites
choses comme des ailes.
Uit de verschillende antwoorden besluit de schrijver, dat het
verschil gemakkeliker en ook eerder bewust wordt dan de overeenkomst. Vaak zelfs wordt overeenkomst slechts bewust opgemerkt als gevolg van het ontbreken van een duidelik verschil,
zodat de aangegeven overeenkomst meer afgeleid, dan direkt opgemerkt is. B.v. (jongen van 8 jaar).
Ab.-oiseau : l'Oiseau a deux pattes, l'abeille six, (La ressemblance ?) — ?
Ab.-lapin : ,--, ?
Ab.-oiseau ou ab.-lapin : Abeille et lapin, parce que le lapin a
quatre pattes et est plus long, tandis que l'oiseau n'a que deux pattes.
De schrijver ziet in het feit, dat het bewust opmerken van
overeenkomst eerst zo laat optreedt, terwijl toch het zeer jonge
kind reeds door zijn gedragingen de schijn wekt alsof het overeenkomsten opmerkt, een biezontler geval van een zeer algemene
wet van geestlike ontwikkeling, welke wet hij „Loi de la prise de
conscience" zou willen noemen en aldus formuleren : „Het kind
(of algemener : de individu) wordt zich van een relatie des te later
bewust, naar mate zijn gedragingen des te vroeger en des te
langduriger een automaties (instinktief, onbewust) reageren op die
relatie hebben getoond". (l'Enfant (ou en general l'individu) prend
conscience d'une relation d'autant plus tard que sa conduite a
impliqué plus tot et plus longtemps l'usage automatique (instinctif,
inconscient) de cette relation.)
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Ook in onderdelen gaat deze wet door, volgens de schrijver :
die overeenkomsten, welke, gezien het automaties, instinktieve
handelen van het kind, het diepst liggen, worden het minst opgemerkt. Zo merkten de meeste kinderen wel enige overeenkomst
op tussen een bij en een vogel of een konijn, maar geen enkel
tussen een bij en een steen. En toch zijn psychologies juist die
overeenkomsten, welke voor het bewustzijn berusten op de meest
subtiele abstrakties (verschijnsel, voorwerp, stof, levend wezen,
dier, .....) en welke ook het laatst bewust worden opgemerkt,
voor ons „instinkt- en reflexmechanisme" de meest primitieve.
„Wanneer, zegt de schrijver, de aanpassing (adaptatie) automaties
geschiedt (hetzij instinktief, hetzij onbewust geworden, b.v. door
imitatie of veelvuldig proberen) dan wordt de geest zich de relatie,
de „kategorie", niet bewust. Dit bewust-worden geschiedt juist
pas dan, wanneer het automatiese niet voldoende is om een juiste
reaktie te verzekeren. Het bewust-worden is steeds het kenmerk
van een niet-aangepast-zijn. (désadaptation)."
Hiermede is echter de gestelde vraag nog slechts ten dele opgelost. Gesteld een individu moet reageren op een ding B, dat
verschilt of overeenkomt met een A, waaraan zijn reakties reeds
aangepast zijn. De verschillende mogelikheden van reaktie stelt
de schrijver dan aldus schematies voor :

A en B verschillen

I reaktie op verschil (instinktief).
II reaktie op overeenkomst ; geen goede
aanpassing (désadaptation).
a. herstelde aanpassing automaties (onbewust);
b. herstelde aanpassing bewust (bewustzijn van het verschil).

III reaktie op overeenkomst (instinktief).
A en B komen overeen IV reaktie op verschil ; geen goede aanpassing.
a. herstelde aanpassing automaties ;
b. herstelde aanpassing bewust (bewustzijn van de overeenkomst).
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Gevraagd kan nu worden : 1) waarom treedt IVb eerst later
in de geestelike ontwikkeling op dan IIb ? En : 2) Waarom gaat
de reaktie van type IIa over in IIb en van IVa in IVb ?
De oorzaak van het eerste, dus van het vroeger bewust opmerken
van het verschil dan van overeenkomst, zoekt de schrijver hierin,
dat onze wijzen van reageren veel minder in aantal zijn, dan onze
wijzen van gewaarworden. Waaruit volgt, dat een groot aantal
in werkelikheid verschillende dingen analoge reakties zullen
opwekken. „Bij het jonge kind richt zich de reaktie naar het ding
in, zijn totaliteit ; de meest verschillende dingen zijn voor hem eerst
slechts „zuigbaarheden", „tastbaarheden". Maar weldra voldoen
deze algemene ongedifferentieerde reakties niet meer aan het kind.
Nieuwe behoeften ontwaken langzamerhand, en bij de pogingen
die het doet om daaraan te voldoen, stoot het zich aan de individualiteit der dingen. Elk ding is niet meer geschikt om aan alle
verlangens te voldoen ; er moet rekening gehouden worden met
gegeven biezonderheden, met de werkelikheid. Het zijn deze
botsingen tussen al te algemene reakties en de individuele eigenschappen der dingen, welke het gevoel van het verschil doen
geboren worden. Het kind heeft dus veel groter kans zich te stoten
aan miskende verschillen dan aan niet opgemerkte overeenkomsten".
IVI.a.w.: al is feitelik de reaktie op overeenkomst primair, de kans
op geval II en daardoor ook op IIb is veel groter dan die op
IV en dus ook op IVb, waardoor het kind het verschil eerder
bewust opmerkt. Bovendien is het geval IVb veel ingewikkelder
dan II. Immers in geval II maakt herinnering aan A dat het
kind reageert als op een bekende sitiatie ; dit loopt mis en deze
botsing leidt tot een vergelijking tussen A en B, dus tot een bewustworden van eerst niet opgemerkt verschil. In geval IV echter
ontstaat de botsing doordat op B niet net zo als op A gereageerd
wordt, de herinnering aan A trad juist niet op en de verlegenheid ontstaat doordat men niet weet met welke vroegere situatie
B vergeleken moet worden. „Onder de massa der vroegere
ervaringen juist die te vinden, welke een verborgen overeenkomst met de gegeven situatie vertonen, dat is juist de daad
van het genie." Hoe dat geschiedt is nog duister. „Deze
zelfde duisternis verbergt ook, naar het de schrijver toeschijnt,
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het ontstaan van het bewust-zijn van overeenkomst bij het kind."
Ook het antwoord op de 2de vraag, waarom dus reaktie IIa
in IIb overgaat en IVa in IVb is niet zeer duidelik. De schrijver
konstateert dat dit nog een duistere kwestie is, maar dat het
wanneer de geest rijp genoeg is voor bewuste vergelijking plaats
vindt, waardoor we dan een „instrument intellectuel de premier
ordre" rijker zijn geworden.
9. M. GRZEGORZEWSKA. Enquête sur les gouts
esthétiques de la jeunesse scolaire. (Journal de
Psychologie normale et pathologique, XII — 6 — Juli 1918).
Deze enquête .-- een aanvulling van het in re fe raat No. 3 besproken onderzoek — werd gehouden op 2 middelbare scholen
in een buitenwijk van Brussel. Totaal 217 proefpersonen (134
jongens en 83 meisjes). De verdeling der gemiddelde leeftijden was :
Klasse
Ire moyenne
IIe moyenne
IIIe

„

IVe „
Classe rhétorique

Jongens

Meisjes

13 ; 4 (13 jaar en
4 maanden)
14;4
15;5
16;6
18;2

13 ; 6
14 ; 9
15 ; 8

De vragen werden een voor een in de klassen gegeven en door
de leerlingen schriftelik beantwoord. Ze luidden :
1. Wat wilt Ge worden ? Waarom ?
2. Welk leervak interesseert U het meest? Waarom ?
3. Waaraan geeft Gij de voorkeur ? Visuele kunst of auditieve
kunst ? Welke in het biezonder ? Waarom ?
4. Waaraan geeft Gij de voorkeur ? Aan : opwekkende of
droevige muziek ? Een opwekkend of een droevig lied ? Opwekkende
of droevige gedichten ? Opwekkende of droevige schilderstukken?
Een opwekkend of droevig landschap ? Een opwekkende of
droevige menselike figuur ? (steeds : gaffe ou triste).
5. Van welke onderwerpen der schilderkunst houdt Gij het
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meest? Bloemen, stillevens, dieren, landschappen, zeestukken, portretten, veldslagen, komposities met bepaalde personen, historiese
tableaux, religieuse onderwerpen, enz. ? Waarom ?
6. Van welk soort van muziek houdt Gij het meest ? Dansen,
marsen, operaliederen, symphonieën, enz. ? Waarom ?
7. Houdt Gij van tekenen ? Welk genre geniet Uw voorkeur ?
Waarom ?
8. Houdt Gij van stellen ? (redactions, compositions) ? Welke
genre ?
9. Waarom behaagt U iets moois ? Wat voor gevoelens wekt
het bij U op ?
In het artikel worden alleen de antwoorden op vragen 3, 4, 5,
6, 7 en 9 besproken.
Wat vraag 3 betreft : de voorkeur voor een der beide soorten
van kunst (plastiese kunst en muziek) uitgedrukt in procenten,
bedraagt:
Auditieve kunst

I
II
III
IV
Rhet.

Visuele kunst

Jongens

Meisjes

Jongens

Meisjes

37
33
72
70
70

92
65
25

69

48

70

56

28

85

50
50

Er bleek daaruit, dat bij de jongens de voorkeur voor auditieve
kunst sterk toenam met de leeftijd. En omgekeerd dat dan de
voorkeur voor visuele kunst verminderde, maar niet zo regelmatig,
Bij de meisjes juist omgekeerd.
Wat de biezondere voorkeur betreft : bij de jongens speelden
bouwkunst en beeldhouwkunst een belangrijke rol ; door de meisjes
werden die haast niet genoemd.
Uit de antwoorden op vraag 4 bleek, dat over het algemeen
droevige muziek bij de meeste leerlingen van beide geslachten de
voorkeur genoot, zo ook droevige poëzie. Wat echter landschapsbeelden en menselike figuren aangaat : bijna alle leerlingen prefe-
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reerden opwekkende. Uit enkele antwoorden bleek een sterke
invloed van de treurige tijdsomstandigheden ; b.v. „Je préfère les
choses tristes, car en ce moment nous ne pouvons être gais ;
chaque famille est en deuil."
Vergeleken met de meisjes hebben de jongens meer smaak getoond in opwekkende onderwerpen, het % daarvan verminderde
echter, zodat in de Classe rhétorique de smaak voor sombere
kunst overheerste. Bij de meisjes trad echter juist in de hogere
klas (III) een gelijkheid van voorkeursprocenten op.
Van de diverse onderwerpen van schilderkunst genoot over het
algemeen in alle klassen de „natuur", en speciaal het landschap,
de voorkeur. Uit de toelichtingen bleek steeds weer, dat de
leerlingen de natuur boven alles stelden en dat landschapsbeelden
slechts behaagden naar de mate dat zij daarvan getrouwe kopieën
waren. De jongens van I en II hielden vooral om „fysiologiese"
redenen van de natuur, die der cl. rhét. waren meer filosofies en
ontdekten symbolen, heersende krachten, enz.
Bij de muziek bleken bij de jongens tot IV toe de marsen geprefereerd te worden -- meestal uit patriotiese motieven — in de
2 hoogste klassen verminderde de voorkeur daarvoor en namen
operaliederen en symphonieën hun plaats in. Bij de meisjes vooral
dansen (I) en later dromerige melancholieke muziek (in III 75 %).
In klasse I hielden 2 % der jongens en 15 % der meisjes niet
van tekenen ; in de H waren die procenten : 18 en 10 ; in tII
20 en 15 ; in IV 50 % der jongens en in de cl. rhét. 40 %. Over
het algemeen beschouwden de jongens het tekenen als een „passetemps favori". Bij slechts heel enkelen bleek er een esthetiese
smaak te bestaan. Wat de geliefkoosde onderwerpen aangaat :
steeds domineerde „de natuur". Bij de meisjes in alle klassen;
bij de jongens echter wordt ook wel van af III technies tekenen
verkozen.
De antwoorden op vraag 9 waren in de lagere klassen nog
tamelik vaag, vaak zelfs een zuivere tautologie : „een mooi ding
behaagt me omdat het mooi is." Toch meent de schrijfster te
mogen besluiten : „het is niet te betwijfelen, dat het werkelik
esthetiese element, zoals de appreciatie van de techniek, de harmonie, de bewondering, het enthousiasme, de innerlike vreugde
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aan de ene kant en de melancholie aan de andere kant, het
schilderachtige, het verlangen naar volmaking, naar extase, meer
en meer tot zijn recht komt bij het toenemen der leeftijd van de
leerlingen. Omgekeerd verdween : de tautologie, het vermakelike,
de simpele opgewektheid en vergenoegen, welke het gros der
antwoorden der Iste klasse aangaven." Reeds tussen I en II bestaat er in dat opzicht en duidelik verschil. De belangstelling in
de techniek, welke bij de jongens voorkwam, bestond niet bij de
meisjes, maar was vervangen door gevoelens van enthousiasme,
van extase en rêverie.
ONTVANGEN BOEKEN.
B. J. DOUWES. Moderne Paedagogiek. Beknopt overzicht voor Kweekelingen en Hoofdaktecandidaten.
(Groningen, den Haag. J. B. W o l t e r s 1919 prijs f 1.25).
Een mooi goed leesbaar boekje, dat door de schrijver als
beknopt overzicht gedacht is, dat dan door de leeraar aan kweekschool of hoofdaktecursus kan worden toegelicht. Echter ook
zonder toelichting laat het zich gemakkelik lezen. Als motto geeft
de schrijver : „De moderne paedagogiek heeft tot taak onderwijs
en opvoeding zooveel mogelijk te doen aansluiten bij de natuurlijke geestelijke ontwikkeling van het kind. Ze moet dus niet enkel
gebaseerd zijn op de kennis van het geestelijk leven in het algemeen, doch bovenal op die van het wezen van het kind in zijn
opeenvolgende ontwikkelingsphasen."
Prof. H e y m a n s heeft de psychologiese inleiding, Dr. V a n
Way e n b u r g, het hoofdstuk over de ontwikkeling van het
kind „met een critisch oog" doorgezien ; een uitvoerige litteratouropgave gaat voorop, terwijl in een aanhangsel de Intelligentie
schaal van B i n e t—Sim o n (1911) gegeven wordt, alsmede de
door B o b er tag gewijzigde serie,
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ACHTERUITGANG VAN HET VERSTAND BIJ EEN
ACHTERLIJK KIND,
DOOR Dr. D. HERDERSCHÉE.
Bij normale kinderen beschouwt men over het algemeen
het „verstand" als een onveranderlijk iets, als een door de
erfelijkheid gegeven ontwikkelingsmogelijkheid van bepaalde
geestelijke functies. De resultaten van geestelijke werkingen zijn
min of meer afhankelijk van oefening en niet-oefening ; met die
onveranderlijkheid bedoelt men dus, dat bij gelijke oefening de
resultaten van iemand met een groot verstand altijd grooter zijn
dan die van iemand met een klein verstand. Maar welke zijn nu
de geestelijke functies, die men dan met den naam van „verstand"
bestempelt ? Sterns bijna alom geaccepteerde definitie zegt, dat
verstand is : „Allgemeine geistige Anpassungsfahigkeit an neue
Aufgaben und Bedingungen des Lebens". Maar wat moeten wij
dan denken van het verstand van reuzen als H e l m h o l t z,
N a p o l é o n en zoovele anderen, die op school als zeer weinig
beteekenend werden beschouwd ! Hun „Anpassungsfáhigkeit" aan
de ,,Bedingungen" van de school liet in ieder geval te wenschen
over, was dus niet „allgemein". In het dagelijksch leven heeft
ieder zoo zijn eigen opvattingen omtrent de beteekenis van het
woord „verstand". De eene moeder zegt van haar kind, dat het
die schoollesjes maar niet kan onthouden, overigens toch zoo'n
goed gezond verstand heeft ; de andere beweert, dat haar kind
een uitstekend verstand heeft, want het onthoudt alles, wat het
maar eens gehoord heeft. Welk van die twee kinderen nu het
beste verstand heeft, hangt geheel af van het standpunt, waarop
zich de onderzoeker plaatst. Het veiligst, zoowel tegenover die
moeder als tegenover de wetenschap, is het, bij de beoordeeling
niet uit te gaan van, en zich daardoor te binden aan, bepaalde
van te voren opgestelde definities, maar zich aanvankelijk geheel
te beperken tot het waarnemen der feiten. Wanneer men den
indruk heeft gekregen, dat belangstelling en doorzettingsvermogen
bij twee kinderen ongeveer even groot zijn, en men vindt dan, dat
het eene kind eenzelfde leermateriaal sneller inprent dan het andere,
10
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dan heeft men tenminste een positief gegeven omtrent het inprentingsvermogen. Op overeenkomstige wijze worden andere min of
meer samengestelde geestelijke functies vergeleken, waardoor men
ten slotte een vrij nauwkeurig inzicht verkrijgt voor de vergelijking
van de psychische processen bij die twee kinderen. Wordt zulk
een onderzoek over een groot aantal kinderen uitgestrekt, zoodat
men in staat is om van gemiddelden te gaan spreken, dan kan
men de prestaties van een bepaald kind in cijfers gaan uitdrukken.
C 1 a p a r è d e ging aldus te werk 1) : een aantal kinderen van
denzelfden leeftijd onderzocht hij volgens de methode van R o ss o 1 i m o 2) ; daarna rangschikte hij de kinderen naar hun prestaties ;
voor iedere onderzochte functie verkreeg hij dus een bepaalde
rangschikking, die hij — onafhankelijk van het aantal kinderen —
steeds 100 nummers deed bevatten. Wanneer nu een nieuw kind
onderzocht werd, dan werden de uitkomsten van het onderzoek
met de rangnummers vergeleken, zoodat 't kind bijvoorbeeld No.
50 kreeg voor het inprentingsvermogen, No. 40 voor het kombi-.
natievermogen, enz., enz. Heeft men op een dergelijke wijze een
aantal cijfers voor het kind verkregen, dan kan men ten slotte
deze samenvoegen en het resultaat van die optelling, als men
wil, beschouwen als een maatstaf voor het „verstand", mits men
er zich steeds rekenschap van geve, hoe geheel willekeurig zulk
een wijze van doen eigenlijk is. In de meeste gevallen is het
juister, om die synthese geheel achterwege te laten, bijvoorbeeld,
wanneer een analyse wordt gemaakt van de geestelijke functies,
die van beteekenis zijn voor het slagen in een bepaald beroep ;
een hoog cijfer voor het „verstand" kan alle waarde verliezen,
wanneer een bepaalde functie, die voor het beroep in quaestie
conditio sine qua non geacht wordt, een laag cijfer vertoont.
Een enkele keer echter kan voor een voorloopige oriënteering,
die algemeene verstandsmaat eenige waarde bezitten. In den
beginne werd de veronderstelling geopperd, dat, afgezien van den
invloed der oefening, de geestelijke functies in wezen onveranderlijk
zouden zijn. Indien dit juist is, dan moet deze onveranderlijkheid
1) Arch. Psych. 1916.
2) Klinik fur psychische and nervóse Krankheiten 1911.
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ook gelden voor de algemeene verstandsmaat. Naar aanleiding
van een verderop te beschrijven ziektegeval, moesten wij nagaan
in hoeverre bij achterlijke kinderen in het algemeen deze onveranderlijkheid bestaat.
Een aantal kinderen, drie a vier jaren geleden volgens de
methode van Binet onderzocht, werden nu aan een herhaald
onderzoek onderworpen en de resultaten der twee proefreeksen
met elkaar vergeleken. Zooals men weet drukt Binet de volgens
zijn methode verkregen verstandsmaat uit in jaren ; nu is bij het
tweede onderzoek een bezwaar, dat voor het elfde, dertiende en
veertiende jaar geen tests bestaan, terwijl zich in ons geval nog
de moeilijkheid voordeed, dat niet alle kinderen na een precies
gelijk tijdsverloop konden worden onderzocht. Om aan deze en
eenige andere bezwaren eenigszins tegemoet te komen werd steeds
het „Intelligentie-Quotiënt" 1) bepaald en de kinderen naar de grootte
van deze maat gerangschikt. Komen de rangschikkingen van beide
reeksen van onderzoek met elkaar overeen, dan blijkt dus, dat de
resultaten met de methode van Binet op verschillenden leeftijd
verkregen, konstant blijven, meer is er niet van te zeggen, meer
wenschten wij op 't oogenblik ook niet te onderzoeken.
Wanneer wij nu het onderstaand lijstje bezien, dan blijkt als
regel het I. Q. bij het tweede onderzoek kleiner te zijn dan bij
het eerste onderzoek. Dit kan voor een deel verklaard worden
door het feit, dat algemeen is waargenomen, dat de tests voor
de jongere leeftijdsgroepen relatief te gemakkelijk, die voor de
oudere groepen relatief te moeilijk zijn. Ook het ontbreken van
tests voor het elfde, dertiende en veertiende jaar, kan bij de
onderzochte elf- en twaalfjarige achterlijke kinderen reeds invloed
hebben uitgeoefend. Deze laatste mogelijkheid vindt eenigen steun
in de waarneming, dat het gemiddeld I. Q. van de voor de
School voor Buitengewoon Onderwijs toegelaten candidaten 0.73
1) Sterns „Intelligentie-Quotiënt

(Binet).
= verstandelijk-niveau
werkelijke leeftijd.

Het „verstandelijk-niveau" verkrijgt men, door het aantal goed beantwoorde tests
(er zijn er 5 voor eiken leeftijd) door 5 te deelen en bij het gevonden cijfer 2 op
te tellen (voor de 2 eerste jaren bestaan geen tests, men doet dus alsof zij er wel
zijn en bovendien goed zijn beantwoord).
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bedraagt voor de 7, 8, 9 en tienjarige kinderen, daarentegen voor
de elfjarigen 0.69 en voor de twaalfjarigen 0.67, niettegenstaande
die laat opgenomen kinderen in den regel tot de twijfelachtige,
lichte gevallen behooren. Het feit, dat niet bij alle kinderen het
I. Q. is achteruitgegaan, bewijst reeds, dat de gevraagde totale
onveranderlijkheid van de, volgens Binet onderzochte, geestelijke
functies niet bestaat. In hoeverre er echter toch van onveranderlijkheid sprake kan zijn, zal nu het volgende onderzoek trachten
uit te maken.')
Eerst dan het lijstje met de Quotiënten en de daaruit voortkomende rangnummers voor de elfjarigen :
1914

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1918

I. Q.

Rangnummer

0.80
0.69
0.71
0.73
0.72
0.77
0.72
0.50
0.75
0.86
0.80
0.85

3%
11
10
7
81/2
5
81/^

^

12
6
1
3 1/^^
2

I.

Q.

0.69
0.58
0.71
0.70
0.66
0.65
0.59
0.50
0.77
0.77
0.67
0.72

Rangnummer
6
11
4
5
8
9
10
12
1 ^/^
ri
11,/2

7
3

Wanneer, z(5oals in 1914 bij No. 1 en No. 11, twee kinderen
een gelijk I. Q. bezitten, dan moeten zij ook hetzelfde rangnummer
krijgen, dus niet willekeurig 1 No. 3 en 11 No. 4, maar beiden
No. 3 1/2 , terwijl de nummers 3 en 4 vervallen.
Om nu het verband tusschen de twee rangnummerrijen met één
cijfer, de korrelatiekoëfficiënt == r, uit te drukken, zoodanig, dat
bij volkomen overeenstemming r = + 1, bij totaal ontbreken van
1) Zie Schulze: Aus des Werkstatt der experimentellen Psychologie.
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alle verband r = o wordt, gaan wij na, de afwijking van ieder
rangnummer ten opzichte van een bepaald rangnummer en wel
het fictieve gemiddelde rangnummer 6% èn in 1914 (x-rij) èn in
1918 (y-rij).
x- rij

10
12

1
11
6
9
4
5
7
3
2
8

y.-vrij

x2

y2

+ 30.25
+ 20.25
+ 9
+ 9
-;-- 2.25
+ 0.25
-4- 0.25
+ 4
+ 4
-F- 12.25
+ 20.25
+ 30.25

25
+ 12.25
-;- 0.25
+ 0.25
+ 6.25
25
+
+ 2.25
+ 2.25
-^- 12.25
+ 6.25
-}- 20.25
+ 30.25
-}-

x x y

+ 27.5
+ 15.75
+ 1.50
1.50
-F- 3.75
^-+

2.5

+

0.75
3

+
--- 8.75
+ 20.25
+ 30.25

Som = x2 142 j y2 - 142.5 G x y : + 93
Nu luidt de formule van Bravais
yx
X2

Wanneer wij nu voor x en y de berekende waarden substitueeren,
dan wordt r = + 0.6 ruim.
Om te beoordeelen, of dit gevonden cijfer betrouwbaar is,
moet de waarschijnlijke fout worden berekend, die niet meer dan
1/5 van de waarde van r mag bedragen.
r2
tv f = 0. 6745
1
in welke formule n = het aantal ondere
o
er
fn
zochte kinderen, dus = 12. Na berekening blijkt w f = 0.1 te bedragen, derhalve is r = -f - 0.6 een statistisch betrouwbare waarde.
Dat een positief verband zou worden gevonden, was in verband
met de algemeene opinie omtrent normale kinderen, wel te verwachten, maar bij ons, weliswaar slechts zeer klein materiaal, blijkt
dit verband toch niet heel groot te zijn.
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Voor vijftien twaalfjarigen vonden wij een nog kleiner verband,
namelijk nog niet geheel ± 0.5 ; daar hierbij echter de waarschijnlijke fout + 0.13 bedroeg, mag deze korrelatie-koëfficiënt niet
zoo betrouwbaar worden geacht als de waarde voor de elfjarigen
gevonden.
Hier volgen de cijfers van de twaalfjarigen.

1914
Quotient
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.59
0.73
0.75
0.82
0.75
0.69
0.85
0.78
0.79
0.63
0.74
0.76
0.73
0.75
0.77

1918

Rangnummer I Quotient

0.63
15
111420.65
8
0.69
2
0.66
8
0.70
13
0.60
1
0.73
4
0.64
3
0.80
14
0.66
0.60
10
6
0.67
11 1/20.63
8
0.71
5
0.57

Rangnummer
111/;

9
5
7 1/2
4
131/2

2
10
1
71/2
13 1/2
6
111/2
3
15

Zooals reeds werd opgemerkt, bepalen wij nooit de ontwikkelingsmogelijkheid der geestelijke functies, wij besluiten tot die mogelijkheid uit den graad der bereikte ontwikkeling in verband met de
min of meer bekende ontwikkelingsprikkels.
Uit de gevonden cijfers mogen wij dus de waarschijnlijkheidsconclusie trekken, dat de ontwikkeling der onderzochte functies bij verschillende zwakzinnigen op zeer verschillend niveau en niet volgens
geheel evenwijdige lijnen voortschrijdt. Deze conclusie krijgt eenige
algemeene beteekenis door de omstandigheid, dat onder de onderzochte kinderen geen ziektevormen voorkwamen, waarbij min of
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meer plotseling een stilstand of achteruitgang der ontwikkeling
bestaat zooals bij het mongolisme, de katatonie en de syphilis van
het centrale zenuwstelsel, Van deze laatste ziekte zullen wij nu een
voorbeeld geven, waaruit zal blijken, dat wij hier met iets geheel
anders te maken hebben dan met de besproken onregelmatigheid
der ontwikkeling bij zwakzinnigen in het algemeen.
Wanneer op de school voor achterlijke kinderen van een leerling bericht wordt, dat hij den laatsten tijd geen vorderingen
maakt, minder wordt, dan moet in den regel de oorzaak worden
gezocht in tijdelijke, soms periodiek optredende schommelingen van
de opmerkzaamheid, in stemmingswisselingen, zooals deze veelvuldig voorkomen bij psychopathen, waartoe veel van onze zwakzinnigen moeten worden gerekend. Het gewone experimenteele
onderzoek geeft hierbij lang niet altijd duidelijke resultaten en
meestal hooren wij na eenigen tijd, dat het weer beter gaat. In
het geval van onzen patiënt G. was iets anders en ernstigers in
't spel. Er was een eigenaardige storing in het spreken opgetreden,
waardoor letters werden verwisseld, lettergrepen werden overgeslagen en de spraak in zijn geheel iets aarzelends had gekregen
(het zoogenaamde „hesiteeren".) De pupillen waren verschillend
in wijdte geworden, reageerden echter nog goed op licht en ook
de overige reflexen vertoonden geen afwijking. G. stond wat onvast op zijn beenen, maar duidelijke verschijnselen van ataxie ontbraken. Het onderzoek van het bloed gaf de, voor syphilis min
of meer kenmerkende, maximale positieve reactie van Wassermann. De mededeelingen der ouders hadden ons reeds bij
het eerste onderzoek geleerd, dat G. het vierde kind was. Het
eerste kind was in een krankzinnigengesticht geplaatst, eveneens wegens juveniele paralyse, het tweede en derde kind
waren goed en op G. waren nog drie miskramen gevolgd. In
de zwangerschap was de moeder gezond geweest en G. was
op tijd en zonder kunsthulp geboren. Eerst met 18 maanden waren
de tanden doorgebroken en ongeveer tegelijkertijd zouden loopen,
praten en zindelijkheid zijn opgetreden, welke gelijktijdigheid wel
een beetje apokrief gelijkt. Op school bleef hij, niettegenstaande
trouw schoolbezoek en onberispelijk gedrag, twee jaar in
de voorbereidende klas zitten en verder dan de eerste klasse
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bracht hij het niet. G. is dus altijd een achterlijke jongen geweest.
Bij de keuring voor de school voor B. 0. in 1915, gaf het
onderzoek volgens de methode van Binet een Intelligentie Quotiënt
van 0.79. G. behoorde dus tot de matig achterlijken, zooals kan
blijken uit de volgende vergelijking met 550 tot de school toegelaten kinderen.
Wanneer wij die kinderen rangschikken volgens de grootte van
het I. Q., dan is het W(aarschijnlijk) G(emiddelde) gelijk aan de
waarde, die in de rij zoodanig is gelegen, dat er evenveel kinderen een I. Q. vertoonen, dat grooter is als een dat kleiner is
dan het W. G. In het onderstaande lijstje zijn tusschen haakjes
geplaatst de waarde, waartusschen de helft van alle I. Q. zijn
gelegen, zoodat 1/4 een kleiner, en 1/ 4 een groote waarde heeft.
Zoo was dan van :
116 achterlijken van 7 jaar het W. G. der I. Q. 0.73 (0.61--0.79.)
„
„
„ „ „ 0.74 (0.66--0.79.)
216
„ 8
,,
114
„
„ 9 „
„ „ ,, 0.73 (0.67-0.82.)
„
„
„
53
„ 10 „
0.72 (0.65--0.78.)
„
„
Van alle 550 kinderen tezamen is :
I, Q. 0,4 of kleiner in 5.3 0/0 der gevallen.
,, 9.5 0/0 „
0.5-0.95
,, 9.8 0/° „
„ „ 0.6-0.64
„ 13.4 °/o „
„
„
0.65-0.69
,,
„ „ 0.7-0.74„ 15.4 °,/° „
,, 21.4 0 ,/„ „
„
,, „ 0.750.79
„ „ 0.8-0.84„ 13.1 01,„
„ 8.2 ://°
„ 0.850.89
,,
0.9
of
hooger
„ 3.4 0 /0 „
„
Het is dus duidelijk, dat G. in '15 met zijn I. Q. van 0.79 tot
de lichte gevallen behoorde. Wat den tegenwoordigen toestand
aangaat, blijkt G. in schoolkennis achteruit te zijn gegaan. Van
20 eenvoudige optel- en af treksommetjes met cijfers beneden
de 100, werden in '15 negentien goed opgelost, van dezelfde sommetjes in '18 derven. Het schrijven en teekenen is nu wat plomper
en onregelmatiger, bij het op dicté schrijven van eenvoudige
woorden worden meer fouten gemaakt (schrobben werd in 1915:
schroben, nu schromen ; trekt was in '15 goed, nu treek). 't Lezen
^,

,fr
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„

„

„

,,

is slechter (in '15 voor paard : praat, nu pan ; voor „een schip
vaart" leest hij : „een schaap wacht" enz.)
Veel karakteristieker voor den achteruitgang zijn echter de
resultaten met het onderzoek volgens Binet verkregen.
11
6j - en 12
In' 15 was 't niveau 8 1 /5 , de leeftijd 10 4 ; in 1918 resp.
p
Ia,
12
/°
12
'18
'15
Tests voor 3° jaar.
-f+
1°. naam aangeven
-F+
2°. enumeratie bij prentje
-}-}3°. aanwijzen van neus, mond, enz..... ..
-I4°. twee cijfers naspreken
+
-}5°. zes lettergrepen in zin nazeggen
Tests voor 4° jaar.
1°. sexe aangeven
2°. mes, sleutel, enz. benoemen
3°. drie cijfers nazeggen
4°. langste streepje aanwijzen
5°. op tast en gehoor herkennen
Tests voor 5° jaar.
1°. zwaarste doosje aangeven
2°. vierkant nateekenen
3°. zin van tien lettergrepen nazeggen ..
4°. legkaart van twee stukken
5°. vier centen tellen
Tests voor 6° jaar.
1 °. zeggen of 't middag of avo i
2°. definities (gebruiksaanwijzing)
3°. ruit nateekenen
4°. dertien centen tellen
5°. 't leelijkste gezicht aanwijzen
Tests voor 7° jaar.
1°. rechts en links aanwijzen
2°. descriptie van prentjes
3°. drie opdrachten onthouden
4°. optelling met geld
5°. kleuren benoemen

+
+
+

+

-}-

±

4-

+

-1-

+

+

+

±
-1--

+
-i-

+

--i--

+ --

+

—
—
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Tests voor 8° jaar.
1'. verschil (vlieg, vlinder enz.) aangeven • •
2°. van 20 tot 0 tellen
+
3°. lacune in teekening aanwijzen
+
4°. dag en datum aangeven
5°. vijf cijfers naspreken
±
Tests voor 9° leerjaar.
1'. van een gulden terug geven
2°. definitie (meer dan gebruik)
3°. alle munten benoemen
4°. maanden opnoemen
5°. problemen oplossen

+
—
+
-I-

Tests voor 10° jaar.
1°. vijf doosjes naar zwaarte rangschikken . . —
2°. teekeningen uit geheugen reproduceeren +
3°. absurditeit in zin ontdekken
+
4°. problemen oplossen
5°. drie woorden in een zin brengen
Bovendien werd in 1915 bij de prentjestest een interpretatie ge geven, zoodat er voor het eerste onderzoek nog een goed beantwoorde test bij komt.
In verband met den leeftijd is deze defecte psyche dus gekenmerkt
door een zeker gebrek aan inzicht en initiatief: bij de doosjes
van verschillende zwaarte, wijst hij er, zonder probeeren, willekeurig een als het zwaarste aan, en bij de legkaart plaatst hij de
stukken foutief tegen elkaar en kijkt er dan niet meer naar om,
dus eveneens een gebrek aan belangstelling. Deze geringe belangstelling komt ook bij de prentjestest voor den dag : van een der
prentjes noemde hij alleen de personen op, zonder eenig verband
te zien. Ook het mislukken van : het verschilaangeven, van de
kleurentest, van het benoemen der maanden en van de munten
moet voor een deel wel aan de algemeene onverschilligheid voor
de omgeving worden toegeschreven. Het gebrekkige oordeel
blijkt uit het geheel mislukken van de definitietest, eveneens uit
de oplossing van de problemen en de absurditeitenvraag : „Ik heb
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3 broers, jan, Piet en ik", oplossing : „is niet waar", [waarom
niet?] : „Ik heet geen Piet."
2. „Gisteren is er een man onder de tram gekomen, zijn hoofd
was er heelemaal af, zij hebben hem gauw naar 't gasthuis gebracht, en denken, dat hij wel gauw weer beter zal zijn", oplossing „ook niet waar" [waarom niet ?] „U hebt 't niet gezien".
3. Van morgen is er een spoorweg-ongeluk gebeurd. maar 't
was heelemaal niet erg, er waren maar vijftig dooden", oplossing :
„ook niet waar" [waarom niet ?] ,.0 hebt 't niet gezien". Tenslotte dient nog genoemd te worden, het onvoldoende functioneeren
van de opmerkzaamheid, blijkend uit het mislukken van de drie
tegelijk gegeven opdrachten, het mislukt terugtellen en het naspreken der 5 cijfers.
Reeds bij het eerste onderzoek kwamen enkele van de genoemde
fouten voor den dag, maar bij het tweede onderzoek waren zij
veel duidelijker. Zoo werden van de gemakkelijke problemen in
'15 nog twee, in '18 slechts een voldoende opgelost. „Wat moet
je doen, als je den trein hebt gemist ?" in '15 „wachten", in '18
„hardloopen". „Wat moet je doen, als je iets hebt gebroken, dat
van een ander is ?" in '15 : „weer een nieuw koopen", in '18 :
„betalen". „Wat moet je doen, als je thuis zoo getreuzeld hebt,
dat je bijna niet meer op tijd op school kunt komen ?", in '15
„in bed liggen', in '18 „te laat komen".
Als bijzonder kenmerkend voor onze afwijking geldt in het algemeen, de verminderde opmerkzaamheid, waardoor o. a. het bewustzijnsproces slechts korten tijd achtereen beïnvloed, gedetermineerd, wordt door een bepaalde gedachte. Behalve uit het
resultaat met de methode Binet verkregen, bleek dit nog uit
eenige andere proeven, waarvan wij nog enkele vermelden willen.
Volkomen mislukking gaf de proef van B o u r do n, waarbij uit
een bladzijde, met niets dan onsamenhangende letters bedrukt, een
bepaalde letter steeds moet worden doorgeschrapt. Bij 32 elf tot
dertienjarige zwakzinnigen mislukte die proef slechts ééns even
volkomen als bij G. De proef van K n o x : het naar voorbeeld
in verschillende volgorde laten aanwijzen van 4 gelijke op een
rij liggende voorwerpen, gelukte niet zonder fout (van de genoemde
32 kinderen : 17 keer fout. Een andere proef werd genomen,
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naar Amerikaansch voorbeeld, met een vierkante plank, waarin
vier gaten zijn geboord, welke gaten oogenschijnlijk even groot
zijn, terwijl slechts in één dier gaten een bepaald blokje past.
Heeft nu het kind de juiste opening gevonden, dan laat men nog
eens goed zien, dat het blokje niet in de andere openingen past,
daarna zegt men : „let nu eens goed op." Men draait dan de
plank langzaam om en vraagt : „probeer 't nu nog eens", Van
de 32 gelukte het dan aan 24 direct de juiste opening terug te
vinden, bij 8 en ook bij G. gelukte dit niet.
Wij bespraken reeds de reden, waarom bij de voor de tweede
maal onderzochte kinderen het I. Q. in den regel blijkt te zijn
achteruitgegaan. Het „verstandelijk niveau" van onze 32 kinderen
was echter zonder uitzondering min of meer vooruitgegaan, bij
G. daarentegen achteruit van 8 1/5 tot 63/5 jaar. Hoewel het theoretisch zeer goed mogelijk is, dat later foutieve antwoorden worden
gegeven, waar vroeger een positief resultaat werd verkregen, 1)
zien wij dit bij onze 32 kinderen slechts dertien maal geschieden,
en wel : eens bij de definitietest, twee keer bij de 5 cijfers tests,
eens bij het vergelijken van de lengte van twee. lijnen, vijf keer
bij 't aanwijzen van links en rechts, twee keer bij de vergelijking van de zwaarte van twee doosjes en twee keer bij
de drie-opdrachten test. Niet vaker dan één keer kwam het
voor, dat bij hetzelfde kind meer dan één test negatief werd en
wel bij no. 32 waar dit het geval was met de doosjes test en de
5 cijfers test. Bij G. daarentegen werd veertien keer een vroeger
positief antwoord nu negatief.
Uit dit alles blijkt in de eerste plaats de ernst van het ziekteproces en in de tweede plaats de groote praktische beteekenis
van het registreeren van een nauwkeurig psychologisch onderzoek
bij de keuring van de candidaten voor de scholen van B. 0.
Wel kan uit de schoolschriften een geestelijken achteruitgang
worden gediagnostiseerd, maar men weet nooit onder welke omstandigheden die schriften zijn gevuld, of bijvoorbeeld sommen
en dicté's niet eerst in klad waren gemaakt, terwijl in het schrift
alleen de verbeterde editie verscheen. B u r t wil de schoolkennis

1) Zie Pais 1917 blzd. 119.
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gebruiken als maatstaf voor de ontwikkeling van bepaalde geestelijke functiesi). Hij bepaalde de gemiddelde schoolkennis van de
verschillende leeftijden en vond, dat normale kinderen met '/,o
van hun leeftijd onder en boven dat gemiddelde varieeren : een kind
van 10 jaar is normaal, wanneer het een schoolkennis bezit, die
varieert tusschen de gemiddelde kennis van een 9- en 11-jarig kind,
Om een kind te mogen beschouwen als een candidaat van de
school voor B. O., moet het minstens 3,/1„ van zijn leeftijd ten
achter zijn in schoolkennis. Toch zal voor de toelating van zulk
een candidaat, een psychologisch onderzoek niet kunnen worden
gemist. Behalve op de scholen voor B. O. is het geen regel, dat
een kind, voor ieder vak op zichzelf wordt geplaatst in de klas,
waarin het volgens aanleg en ontwikkeling voor dat vak, behoord
te zitten. Integendeel, het kind zit in 't algemeen voor alle vakken
in de klas, waarin het alleen volgens de prestaties in zijn slechtste
vakken behoort. Daar nu vaardigheid en kennis in de schoolvakken
ook werkelijk bijna uitsluitend in de school worden verkregen, zal
een onderzoek naar de schoolkennis beheerscht worden door de
klasse, waarin het kind zit en dus een geheel verkeerd beeld kunnen
geven van den aanleg van het kind. Het psychologisch onderzoek,
volgens Binet, R o s s o l i m o, de S a n c t i s enz. onderzoekt geestelijke functies, die niet uitsluitend op de school worden geoefend,
maar die hun oefening danken aan de meer voor alle kinderen
gelijke „toevallige" opvoeding buiten de school, al is het ideaal
van volkomen gelijkheid der prikkels, als alle idealen, niet geheel
bereikbaar. Zulk een onderzoek laat een fijner psychologische
analyse toe dan de schoolexamens. Of een steeds verder voortgezette analyse ons ten slotte de befaamde „algemeene faktor'' 2)
van S p e a r man zal brengen, die alle geestelijke functies gemeen
zouden hebben, moge uit een theoretisch oogpunt belangrijk zijn,
practisch heeft men, voor het bepalen van de beroepskeus, voor
het recruteeren der leerlingen van scholen voor achterlijken en
begaafden, meer aan een onderzoek naar geestelijke functies, als
opmerkzaamheid, geheugen, oordeelskracht, kombinatievermogen
1) The distribution and relations of educational abilities. Londen 1917.
2) Zie ten Seldam in „Moderne Kinderstudie".
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enz., al is het geheel geïsoleerd onderzoeken dier functie dan ook
niet mogelijk. Het besprokene gaf een voorbeeld uit de praktijk
van dergelijke onderzoekingen aan de scholen van Buitengewoon
Onderwijs te Amsterdam.
Augustus 1918.
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DE SCHEPPENDE PHANTASIE VAN EEN KIND.
DOOR MEVR. L. BELINFANTE--AHN.
Het toeval wil, dat onder het materiaal voor de paedologische
studie welke ik in bewerking heb en waarvan enkele hoofdstukken
reeds als „fragmenten" zijn verschenen, zich een dossier bevindt
welks inhoud zich op overeenkomstig gebied beweegt als het
materiaal, door D r. J. H. Gunning W z n. in dit tijdschrift
bewerkt in zijn referaat : „De Scheppende Phantasie van een Kind",
en dat van L. C. D a y en J. K. F o l s o m in The Pedagogical
Seminary, waarvan de Redactie.Secretaris tegelijkertijd verslag
heeft uitgebracht. Waar D r. Gunning nu schrijft (bl, 87) „dat
het de moeite zou loonen, naar andere dergelijke gevallen onderzoek
te doen", en Zed. terecht zijne belangstelling „vooral" opgewekt
voelt door het op het spoor komen van een nederlandsch geval,
daar is er misschien iets voor te zeggen, reeds thans in directe
aansluiting aan het in deze kolommen reeds gegevene den belangstellenden paedologen iets uit mijn dossier aan te bieden.
Als onvermijdelijke inleiding het volgende : Wat Dr. G. van de
persoonlijkheid van den knaap T. J. zegt, geldt meerendeels ook
voor den knaap Jan B. Het voornaamste verschil bestaat hierin,
dat, terwijl „van eenig voorstellen van zijn phantasmata in zijn
spelen met zijn kameraden bij T. J. geen spoor is te vinden"
(Dr. G. bl. 92), Jan B. geruimen tijd boven alles bezield was door
den drang, zelf „g e s c h i e d e n i s te leve n". Er is dan ook
een climax waar te nemen in de rol die het motorisch
element speelt onderscheidenlijk in T. J., L. C, Day, J. K. Folsom
en Jan B. Tegenover de uitgave van couranten bij Day staat de uitgifte van adelbrieven, wetten, verordeningen enz. bij Jan B., het stelselmatig doorloopend fantasiespel met een meer mystisch aangelegd
jonger zusje heeft Jan B. gemeen met Folsom, maar, blijkbaar in nog
sterkere mate dan deze „motorisch" aangelegd, brengt hij daarnevens
zijn zin voor historie eenige jaren lang tot in uiterste consequentie over
op zijn spel met schoolkameraads, waartegenover (naar ik uit bl. 139
van het verslag meen te moeten begrijpen) Day slechts periodiek
zijn verbeelding verwerkelijkte in „wilde charges over de velden".
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jan B. dan, wiens belangstelling voor historie op 9-jarigen
leeftijd, precies als bij T. J., o. m., werd opgewekt door de Vaderlandsche Geschiedenis van Louwerse, snuffelde aldra overal waar
hij maar kon, naar historische gegevens. Hij ging naar zijn grootmoeder, om er in den grooten Witkamp te lezen, wist o. m.
familieboeken, als ook de vier verschenen „Jaarboekje(s) van den
Adel" te bemachtigen, enz. Ik zeg met reden „bemachtigen'', want
evenals bij T. J. is er niet de minste sprake geweest van invloed
van buiten ; integendeel werden voortdurend pogingen gedaan,
het kind voor vroegrijpheid te behoeden en zijn liefhebberij voor
sport e. d. te vergrooten, welke laatste van nature zeer gering was, al
heeft anderszijds het kind nooit eenige z.g. „oudmannetjesachtigheid" vertoond. Wat hij las, begon hij in zijn vierde schooljaar dramatiseerend toe te passen in de door hem opgerichte schoolclubs met
„beschermheeren" die periodiek werden gekozen ; meer dan eens
heb ik doosjes tot stembussen helpen vervormen, gelijk ik later
het materiaal had te leveren, waaruit perkamenten „bul" 's werden
vervaardigd, met zegels uit gesmolten kerstkaarsjes gemaakt en
met lint aan den bul bevestigd. De clubs ontwikkelden zich weelderig, en in het vijfde schooljaar was de „Bannerij der School des
Haagschen Genootschaps" in vollen bloei, in het bezit van eigen
munt, heraldieke wapens, kronen in twaalf verschillende vormen,
(tien werkelijk bestaande vormen en twee gefantaseerde), zegels,
perkament en papier met gefantaseerde watermerken, enz., enz.,
alles door jan gemaakt.
Placht T. J. te zorgen, ,,dat hemzelf altijd de titel van Keizer
bleef", (uit welke opmerking van Dr. G. op bl. 91 ik afleid, dat
ook T. j. toch wel eens zijn phantasie op zijn spel overbracht),
Jans welbewust streven was stelselmatig, zijn kameraads te begoochelen met de verleening van daverende titels en hooge ambten,
en daarachter zelf als „bescheiden" secretaris-generaal de lakens
uit te deelen. Zoo omvangrijk en luidruchtig de vele „oorlogen"
zijn geweest die de Bannerij in verloop van tijd met veel jongens
van naburige scholen voerden, (geenszins kwaadaardig of hatelijk,
maar als „speelsche honden", als regel zonder werkelijke vijandschap), zoo zeker is het, dat niettemin al die vechtende jongens
slechts marionetten waren, die onbewust dansten naar de
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pijpen der verbeelding van hun secretaris-generaal Jan B, Z66
sterk was dit, dat, toen de zg. „Groote Opstand" in vollen gang
was (terwijl jan in de 6de klasse zat), het hoofd zijner school,
(van een en ander op de hoogte), om een noodzakelijke grens te
stellen, niets anders deed en niets anders behóéfde te doen, dan
aan Jan B. in vertrouwen vriendschappelijk tot taak te stellen,
binnen een zekeren termijn vrede te (doen) sluiten.
jan, hoogelijk vereerd door de opdracht, liet materiaal als perkament, zegellak enz. aanrukken, zette zich tot het opstellen van
vredesvoorwaarden, opende de onderhandelingen. Een opstandige
onder de meisjes werd tevreden gesteld met de benoeming tot
„regentes" van een of andere afdeeling, en op tijd was de vrede
gesloten.
Behalve veel kleinere, heeft er ten huize van een der ouders
éénmaal tijdens het 6e schooljaar een „groote vergadering" plaats
gehad waar „wel tien hoofden aanwezig waren", en waar de
alles verzinnende, alles regelende en formuleerende secretaris-Jan
de eer had, aan een afzonderlijk tafeltje te zitten. Alle stukken,
door de Bannerij ooit uitgegeven, alle wapens, buis, munten, zegels
zijn uitsluitend door Jan geconcipiëerd en gemaakt. Ik bezit als
souvenir een bul op perkament, in gothische letters, met 18 veelkleurige decoratieve hoofdletters, roserood zegel aan rood lint, het
perkament gerold in groen lint, en van den volgenden inhoud :
„In den Naam der School des Haagsthen Genootschaps zeggen
Wij Hertog J. B..... Dat voornoemde School een Koninkrijk wordt
en dat E, W.., ... over genoemde School Koning wordt.
De IIe Februari 1915.
Later hebben de jongens te zamen de meeste papieren verbrand,
andere massa's zijn verloren gegaan, zoodat het overgeblevene
slechts een flauwe afschaduwing geeft van wat er geweest is. jan
heeft deze overgeblevenen documenten later als „archief" netjes
in een schrift ingeplakt. Zóó sterk had hij zich in zijn spel ingeleefd, dat hij, kort vóór zijn twaalfden verjaardag, in Sept.19141)
1) Men lette op dezen datum. Hij wijst uit, dat al het medegedeelde vóór den
werkelijken wereldbrand plaats had. jan B. was dus niet door uiterlijke g e beu r 1 ij kh e d e n beïnvloed. Dit is te meer opmerkelijk, omdat Jan zelf géén vechtersbaas
was en in verband met geen enkel element zijner persoonlijkheid (behalve stoere
11
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naar het Lyceum overgaand, aldaar geen nieuwe kameraads zocht,
maar iederen namiddag naar de oude school terug ijlde, om met
de daar overgebleven kameraads het spel voort te zetten. Dit stierf
pas verscheidene maanden later een natuurlijken dood, toen er
niemand van de oude kameraads meer beschikbaar was. Toen
benoemde Jan zijn baby-broertjes tot zijn latere opvolgers, maar
reserveerde voor hen daarbij de opperheerschappij en de titels
die hij voor zichzelf versmaad had. „Het bloed kruipt waar het
niet gaan kan" ; zoo geviel het, dat de ouder wordende Jan
voortging, op naam van zijn kleine broertje, b ij v o or b aa t
nieuwe verordeningen enz. in elkaar te zetten ; genoemde bul van
2 Febr. 1915 is er een voorbeeld van. Daarmede ging echter
samen een langzamerhand v er h e i m e 1 ij k e n van dit werk ;
hij scheen er zich door zijn groeiend zelfbewustzijn te groot voor
te gaan voelen. Ik heb dan ook slechts een afschrift van het
„archief" kunnen maken op een oogenblik, dat hij het gedachteloos onder mijn bereik had laten liggen.
Intusschen, terwijl het s p e 1 nog in vollen gang was en bleef,
nam de historische neiging van het kind daarnevens een meer
ernstig karakter aan. Op den leeftijd van 11 jaar 7 maanden
maakte hij gebruik van een hem door waterpokken opgelegd
kamerarrest, om onder vrij hooge koorts, zich voor het eerst een
bepaald probleem te stellen, en hij rustte niet, voordat hij na veel
ploeteren de oplossing gevonden had. Hij wenschte te onderzoeken,
of de Heeckerens en Bronkhorsten, jarenlang in erfelijke veere
geleefd hebbende, toch niettemin wel eens vermaagschapt waren
geweest. Hij gebruikte drieërlei bronnen, waarvan één slechts bestond
in zijn enorm geheugen, en hij zocht het verband tusschen de uiteenloopende fragmentarische gegevens. Een langeTreeks genealogieën
ontstonden onder zijn hand, eer hij het antwoord op zijn vraag vond.
Toen hij de sluitende genealogieën had, schreef hij de conclusie
er resumeerend onder. Dit was het begin van genealogische,
heraldische en historische onderzoekingen waarvoor hij soms uit
de Kon. Bibliotheek de bronnen ging halen ; en de wijze waarop
gezondheid) aanleg had, het te worden. Als een rechtgeaarde modern e Hollander
heeft hij nooit anders gevochten dan waar onvermijdelijkheid of „waardigheid"
het gebood.
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hij zijn fragmentarisch materiaal verwerkte, geeft niet alleen blijk
van een verbazingwekkend geheugen voor overstelpende hoeveelheden namen en jaartallen met hun onderling verband, maar tevens
van een even groote liefde voor eindelooze r ij e n, tab e 11 e n
en reek se n als die Dr. G. bij T. J. constateert. Het in deze
materie bestaan van zooveel principieele overeenkomst bij jongens
van geheel verschillende afstamming acht ik méér opmerkelijk dan
het voorkomen van uitteraard te verwachten verschillen. Een
verschil is, dat, terwijl T. J. op-historie-gebaseerde phantasie schreef,
en van „liefde voor ingewikkelde verhoudingen deed blijken", bij
Jan B. aanvankelijk het realiseerend dramatiseeren
op den voorgrond stond, t. w. een dramatiseeren zoo nauw mogelijk aansluitend aan historische realiteit, en later zijn streven
werd, r e a l i t e i t zonder m eer te zoeken, met de bedoeling,
k 1 aar he i d en e en v oud in zijn aanvankelijk historisch inzicht
te brengen, een inzicht dat zich in verband met zijn leeftijd nog
voornamelijk richt naar feitelijkheden en detailzaken. Aan de phantasie als zoodanig gaf hij slechts vrij spel in een geheel afzonderlijke reeks van liefhebberijen en spelen in huis 1). Het clubleven
van Jan zou men „aphoristisch" kunnen qualificeeren als een uiting
van „phantasie zonder phantasie." Wat er zich aan
phantasie in openbaarde, werd toch altijd weer op realistischen
grondslag verwerkt. B.v. de talrijke wapens die Jan concipieërde
voor alle titeldragers onder de schoolkameraads, werden g e h e el
z u i v er volgens de hem ten volle bekende regels der heraldiek
in elkaar gezet ; de motieven ontleende hij o. m. op de gebruikelijke
wijze aan de namen. Wegens een opmerking van Dr. G. over
volkseigenschappen, stip ik hier aan, dat Jan B. van vaderszijde in
het geheel geen, van moederszijde slechts zeer wein i g „Neerlandsch bloed in d' ad'ren heeft" : hij is na vier geslachten van semitisch-germaansch-romaansch-angelsaksisch-keltische afkomst, in tien nationaliteiten (van moederszijde zes) met
drie hoofdgodsdiensten (Joodsch-ProtestantRoomsch Katholiek).
Een van Jans parallel-loopende liefhebberijen, waarop ik reeds
zinspeelde, bestond evenals bij T. J. in het vormen van een eigen
1)

Vgl. mijn artikel in Het Kind van 1915, no. 1--2-3 over kinderspelen.
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taal het „Zong fok-- Zonges". Van de grammatica dezer taal heeft
hij echter maar weinig op schrift gebracht ; minder dan harerzijds
zijn zusje Emma op den leeftijd van ± 9 jaar van een in nabootsing van Jan, maar geheel zelfstandig geschapen taal, welke
in hare rijke buigings- en vervoegingsvormen voor mij niet-„gelatiniseerde” wel iets op latijn lijkt.
Wegens gebrek aan plaats voor een copie van het geheele
kinderarchief, laat ik hier nu een uittreksel volgen, en wel : a.
„Wetten der bannerij der 2e klasse der school des Haagschen Genootsehaps.l)
Wet I Grondwet.
Art. I. Het bestuur der bannerij bestaat uit een raad gevormd
door I° 1 bannerheer, 2° 2 onderbannerheeren, 3° 1 vaandrig.
De bannerheer is het hoofd.
Art. II. De bannerheer, de onderbann. en de vaandrig worden
benoemd door de beschermheeren der bannerij, 2 in getal.
Art. III. De bannerheer en diens raad spreken recht, laten munt
slaan, verklaren de oorlog, sluiten vrede en mogen straffen geven.
Art. IV. De bannerheer, de onder-b. 2 ) of de vaandrig zijn niet
verantwoordelijk.
Art. V. Slechts de raad is verantwoordelijk.
Art. VI. Voor geschillen komt men bij de onder-b.
Art. VII. Hooger beroep is er op de bannerheer.
Art. VIII. De raad mag straffen evenals de bannerheer.
Wet H. Strafwet.
Art. I. Diefstal wordt gestraft met 50 klappen.
Art. II. a. Vervalsching van munten 50 klappen.
b. Poging tot vervalsching van munten 30 klappen.
Art III. ruzie met iemand
a. met den bannerheer, 45 klappen.
b. met den onder-b., 40 klappen.
c. met den (de) 3) vaandrig, 20 klappen.
d. met een ander 10 klappen.
1) De enkele taalfouten die in het origineel voorkomen, laat ik staan. L. B.-A.
2) b. beteekent altijd „bannerheer."
3) De vaandrig kan n.l. ook een meisje zijn. L. B.-A.

166

Art. IV. Vechten.

a. met den bannerheer, 50 klappen.
b. met den onderti. 45 klappen.
c. met den (de) vaandrig 40 klappen.
d. met een ander 25 klappen.
Art. V. Beleedigingen.
a. aan den bannerheer 50 klappen.
b. aan den onder-b. 40 klappen.
c. aan den (de) vaandrig 30 klappen.
d. aan een ander 20 klappen.
Art. VI. De raad spreekt recht.
Art, VII. Niet genoemde dingen worden 66k gestraft.
Art. VIII. dan bepaalt de bannerheer de straf.
Wet III. Wapen der bannerij :1)
Klimmende leeuw van rood op een groen veld ; daarboven een
getraliede, donkerblauw gevoerde helm met helmdekkers blauw
en geel gekleurd. Onderschrift :
MOEDIG EN TROUW.
Wet IV. Zegel der bannerij :1)
Zegel van rood lak.
Bepalingen.
Art. I. Het zegel wordt gebruikt op stukken (brieven] de bannerij
betreffende.
Art. II. Het zegel wordt alleen gebruikt op belangrijke stukken.
Art. III. Straffen :
a. Het zegel aan iets anders te hechten 25 klappen.
b. Vervalschen van het zegel 45 klappen.
Wet V. Muntwet.2)
Evenals 1 centime 1 sous = 5 centimes en 1/2 Franc = 50 centimes.3)
Evenals 1 Franc = 48 1 /, cent — 100 centimes.
2, 2 1 /2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 Franc.
Bepalingen.
Art. I. Dit is in de bannerij gangbaar geld.
Art. II. Vervalsching van munten wordt gestraft met 50 klappen.
1) Is erbij geteekend L. B.-A.
2) Hieronder zijn twee munten aan voor- en achterzijde als model geteekend.
3) Dezen regel kon ik niet zuiver ontcijferen.
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Art. III. Poging tot vervalsching van munten 30 klappen.
Art. IV. Wegnemen van munten 50 klappen.
Art V. Het geld wordt door de beschermheeren gemaakt.
Wet VI. Leenwet.
Hoofdstuk A. De leenen in 't algemeen.
Art. I. Een bannerheer, een onder-b., een vaandrig en een
ander kunnen in de bannerij leenen hebben. Deze leenen zijn
leenen van de bannerij.
Hoofdstuk B. Het Leenhof.
Art. II. Dit leenhof is ten huize van een der beschermheeren.
Aldaar is het leenboek, waarin de leenmannen verschreven staan
voor hun leenen.
Art. III. Dit boek wordt door de beschermheeren bijgehouden.
Art. IV. Een ieder mag het leenboek inzien.
Hoofdstuk C. Over de bannerij als leen.
Art. V. De bannerij der 2de klasse is een leen der baanderheerlijkheid der School des Haagschen Genootschaps.1)
Art. VI. Ieder die een heerlijkheid in leen heeft van de bannerij,
heeft een achterleen van den heer der school en moet daarom
die heer gehoorzamen.2)
Wet VII. Belastingwet.
Hoofdstuk A. Gewone belastingen.
Art. I. a. Een bannerheer betaalt fr. 0.
fr. 1.
b. „ onder-b.
„
fr. 1,25.
C. „ vaandrig
,,
fr. 1,50.3)
d. „ gewoon
„
Hoofdstuk B. Belasting op de leenen.
Art. III. Zie Hoofdstuk E. Art. IX, X en XI der Leenwet. (a.—d.)
Hoofdstuk C. Bepalingen en Straffen.
Art. V, Deze belastingen moeten door de leden der bannerij
opgebracht worden.
Art. VI. Degene, die weigert de belastingen op te brengen,
krijgt 45 klappen.
1) Deftige tweede naamval !
2) Hierna ontbreekt een bld. in het orgineel.
3) Deze bannerij heft dus belasting met progressie naar ben eden! Opmermerkelijk psychisch verschijnsel in den ontwikkelingsgang van het kind!
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Art. VII. Degene die de belastingen niet op tijd betaald, krijgt
40 klappen.')
*

*

*

Andere fragmenten uit het archief:
b. Vredesverdrag van den volgenden inhoud 2) :
Wij J. F. E. B ...... , E. E. W ...... , H. v. d. V...... en
baroenen, verklaren, dat zij vrede sluiten op voorwaarde dat zij
hun werpspeer terug krijgen, dat men weer groet en alle voorwaarden van het verdrag (1913) zal naleven (zie ommezijde).
Voorts moeten D. L ...... , P
en anderen, H. v. d. V... .
en baroenen steunen in den oorlog tegen L. L..... en anderen.
De Secretaris-Generaal.
J. B
Aan de achterzijde van het stuk is de inhoud;
de voorwaarden 1913 waren : de L..... P.
'n moeten
eerst groeten ; de L.—P. moeten zich onderwerpen en als opperhoofd E. W..... erkennen (nu H. v. d. V ..... ) Onderling
helpen in den oorlog.
(Volgt nogmaals handteekening, zoo grootemensch-achtig onduidelijk, als maar
met fatsoen te doen was!)
C : Wet van het Prinsdom B......
Art. I. Het Prinsdom wordt geregeerd door de B......'s Het
bestaat uit de Bannerij der 2e klasse (nu 4e) der School v. h.
Haagsch G. en de B..... school (graafschap).
Art. II. de Prins heeft alles te zeggen.
Art. III. Bij afwezigheid wordt de Bannerij geregeerd door
Jhr. F. W...... tot de de Bannerij, de B...... school der Jvr.
Emma B.....
Art. IV. Het prinsdom door Jhr. F. W...... (tot de B.) en
a B...... samen bijgestaan door Jhr. T. v. Z......
Jvr.
Jvr. L. A...... en jvr. E. V......
d. J
Art. V. deze vormen ook samen de Raad des Prinsdoms.
Hier ontbreken twee bld. in het orgineel.
Concept voor het vredesverdrag na de „Groote Opstand" hiervoren vermeld. L.B.-A.
1)
M

1)
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Art. VI. Het wapen der Bannerij is (volgt teekening van nieuw
wapen.
Het wapen der B...... school is (volgt teekening van nieuw wapen).
Art. VII. Het officiële zegel der prins (hertog J. B.) is (volgt
nieuw zegel). Alleen de Prins mag groot en middelvaan l) zegelen.
Art. VIII. Er mogen geen onderclubs zijn
Art. VIIIa. Ook geen geheimen.
Art. IX. De Prins spreekt recht,
De raad :
d, Stuk, door Jan bij voorbaat opgemaakt voor zijn opvolger
en broer Fritsje :
Wij Frederik Jozef I enz. enz. enz.
Allen die dezen zullen zien of hooren lezen salut ! doen te weten.
Alzoo wij in overweging genomen hebben ons volk aan ons te
verbinden en onze voorvader Karel de Groote te verheerlijken,
zoo is het dat wij na eenigen onser edelen te hebben gehoord
en na gemeen overleg met Hertog J. F. E. B...... 2) hebben
goedgevonden en verstaan gelijk wij goedvinden en verstaan bij dezen :
1. Er zal een ridderorde worden opgericht genaamd „ridderorde
van Karel de Groote."
2. leden van die orde zullen zijn
1. commandeur 't welk de vorst zal zijn.
2. (hoogstens 50) ridders die 6 jaar minstens moeten zijn.
3. De vorst kan de ridders bij elkaar roepen tot 't geven
van raad als de pairs 't niet eens kunnen worden.
4. Zoo mogelijk komen de leden eenige malen in 't jaar
bij elkaar.
5. 't ordeteeken is :3)
voorkant rand zwart, kruis verder wit, letters zwart, kroon
(een keizerskr.) goud, rood gevoerd, leliën goud, schild blauw,
4) rand zwart, verder kruis wit, hertogskroon goud, rood
1) Dit woord is niet goed leesbaar.
2) Dit is jan zelf, die zich de rol van adviseur bij zijn toekomstplannen toch
voorbehoudt!
s ) Volgen geteekende voorbeelden. L. B.-A.
4 ) Hier begint vermoedelijk de beschrijving van den achterkant. L. B.-A.

170

gevoerd, wapen 1 en 4 gekeperd v(an) zilver en keel, 2 en 3
zilver met keizerlijke adelaar v(an) sabel ,
bij ridders lint blauw.
„ commandeur lint rood, boven 't kruis een hertogskroon.
6. we benoemen hierbij tot ridders :
a. hertog......
b. paltsgravin.....
c. burggravin.....
d. bannerheer ... ..
e. barones......
barones..... .
De vorst PIP B.
als getuige onze broeder J. B..... •
* *
*

e. Vorstelijk besluit.
Wij Frederik Jozef enz. enz. eng. doen te weten :
I. Bij deze nemen wij onze neef Alexander Hendrik Louis in
ons Huis op waardoor hij de rang v(an) vorstelijk paltsgraaf
Jonker raad 1 e kl. v. 't K. der S. v. 't H. G. (zijne vorstelijke
Genade) mag voeren.
II. Door 't ons toevallen van de erfenis v. Eduard, keizer en
koning der Sch. v. 't H. G. krijgen wij eenige rangen en titels
zoodat wij ons kunnen noemen.... .
(Volgen legio namen en titels.)
III. 't Keizerrijk en Koninkrijk der Sch. v. 't H. G. zal niet
met 't vorstend. B. vereenigd worden maar zal afzonderlijke rijken
(vormen) onder de erfelijke heerschappij der B. s.
rsten :
Uit naam
..
J
f, Ander vorstel ijk besluit :
Wij Frederik Joseph B., keizer en koning v. d. School v. h.
H. G., souverein Vorst v. B. enz. enz. enz. doen te weten :
1. Zijnde de titel (vorstelijk) paltsgraaf zoowel als die van
graaf S ..... , hertog der Fortvernielers en graaf der Blauwen, enz.
slechts bloote titels, zoo zal bij ons geslacht bij 't opsommen der
titels hierbij géén nummer geplaatst worden 1).
1) Ontleend aan een werkelijk gebruik. L. B.—A.
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2. Ook de volgorde wordt geregeld. De titels van ons huis
zijn nu :
(Volgen deze ; de titels van den vorst alleen beslaan 24 uiterst
IIjn geschreven regels, bevattende meer dan 200 woorden!)

g. Stuk dat een overzicht geeft van den „adel van 't vorstendom B." Dit overzicht, weer een weelderige verzameling van
namen, waardigheden en titels, besluit met de volgende bepalingen :
Art. I. Al degene die een der beschreven ambten of titels
bezit, bezit wegens die ambten of titels 't pairschap.
Art. II. Men wordt in 't pairschap voor 't leven verkozen,
men kan niet van 't pairschap ontheven worden, wel er afstand
van doen. In 't laatste geval wordt men niet meer als edelman
beschouwd.
Art. III. Men kan verzoeken dat 't pairschap op iemand anders
worde overgedragen. 't Staat den vorst vrij dit voorstel al of niet
in te willigen.
Art. IV. De pairs vormen de „raad des vorstendoms B." behalve de vorst, de laatste presideert de raad, roept haar bijeen
bij belangrijke zaken en geeft advies.
Art. V. Hoewel een pair in die raad wegens verschillende
ambten en titels zitting kan hebben heeft hij (zij) slechts 1 stem.
Art. VI. Uit de pairs zal ook de rechtbank gevormd worden,
zij zal 5 leden hebben, wij benoemen daartoe : (volgen deze benoemingen, waarin de titels weer daveren.)
Art. VII. de hertogen, paltsgraven mogen als de vorst een
gouden helm voeren, de overige pairs een zilveren.
de handteekening des vorsten :
PIP. B.
getuige de paltsgraaf en Hertog.
J. F. E. B.
(Hieromheen twee wapens.)
Het dossier bevat nog andere stukken van denzelfden aard,
enkele gezegeld op de manier der „buls". Er is ook een schema
van titels welke groepsgewijs worden samengevat door termen als :
„competeert alle mannelijke B.'s."
Den Haag, Nov. 1917.
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PAEDOLOGISCHE SCHETSEN.
DOOR DR. G. A. M. VAN WAYENBURG.
VII. Het Spel, inleiding.
Wie onze vorige schets gelezen heeft, zal er wel van doordrongen zijn, dat de uitingen van het kind niets zijn dan een
bundel reacties, antwoorden op de buitenwereld die elkaar vrij
onsamenhangend opvolgen. Als ooit het kind een oogenblikswezen
is, is het dat in deze jaren. Een leiding van hoogere orde wordt
niet gevoerd. Gevoelens van behagelijkheid, van genoegen, aangename aandoeningen der zintuigen regeeren de handeling. Alleén
de navolging is een element van werkelijk hoogere orde, dat
samenhang aan onderdeelen eener handeling geeft en leiding. Verder
zijn het zucht tot herhalen, tot kracht en machtsvertoon, erotische
bevrediging en nog verschillende andere roerselen, waarvan een
bespreking ons te ver zou voeren, die de daden besturen, doch
een groote geestelijke lijn ontbreekt.
Dit gaat spoedig anders worden. En het is merkwaardig hoe
snel deze verandering, bij meisjes sneller dan bij jongens, geschiedt.
De eerste indruk is : het kind wordt hoe langer hoe menschelijker. De mensch ontwaakt. Men versta mij wel. Ik wil daarmede
niet zeggen, dat het dier verdwijnt. Met klem herhaal ik, dat wie
het jonge kind bekijkt, vanaf zijn eerste levensdag reeds het menschelijke ziet doorschemeren, bij al zijn uitingen. Zelfs wat het met
het dier gemeen heeft, krijgt zoo'n geheel ander karakter, wordt
door reguleering, beheersching, remming, zoo snel gewijzigd, dat
men het nauwelijks herkent. Het bijzonder menschelijke neemt in
de speelperiode op stormachtige wijze bezit van het menschenkind.
Op dien leeftijd heeft het kind voor hem, die het met wetenschappelijke oogen bekijkt, iets buitengewoon belangwekkends. Een
klein volmaakt menschje, eerst onbeholpen in zijn handelingen,
maar zich aanpassend met verrassende snelheid aan alles wat hem
omgeeft, brandend van belangstelling voor al wat het om zich heen
ziet, niet om er over te redeneeren dat komt later -- maar om
er zich in te werpen, om er zich in te bewegen, en na te bootsen.
Die nabootsing is echter zoo doortrokken van oorspronkelijkheid, dat
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het voorbeeld soms nauwelijks herkenbaar is. Het verwonderlijke
is de juistheid en sierlijkheid, waarmede de honderden bewegingen
en handelingen, noodig voor een samengestelde, logische handeling
worden uitgevoerd. Het is alsof een beroep gedaan wordt op
sluimerende krachten, die regelend optreden, op mogelijkheden,
die maar gewekt behoeven te worden door de levende omgeving,
om zich, na een weinig oefening, in bijna volkomenheid te kunnen
ontplooien. Wie goed spelende kinderen bekijkt, die alles en nog
wat hanteeren, staat er verbaasd over hoe kort de tijd der onhandigheid duurt, hoe spoedig zij allerlei handgrepen beheerschen, nl.
voor die handelingen, waartoe zij zich instinctief aangetrokken voelen.
Dit moet op den voorgrond staan. Waar kinderen op dezen leeftijd
niets voor voelen, dat doen zij zonder belangstelling, zonder aandacht,
dus slordig. Op zijn 5 de jaar is een kind op de volle hoogte van
zijn speeljaren, is „af", harmonisch in zijn doen en laten, leidt
een afgerond leventje, heeft een eigen dagorder, een belangstellingsfeer, schept zijn wereld om zich heen, waarin het zich beweegt,
evenwichtig, soms artistiek. Zeker, de stormen ontbreken niet, de
individualiteit geeft aan verschillende daden een eigen accent. De
invloed van het milieu ontbreekt ook niet, -- nieuwe omgevingen
wekken nieuwe invallen, zoodat nieuwe mogelijkheden werkelijkheid
worden, maar toch geeft het spelende kind over de geheele
wereld een uniform beeld te zien, dat de wisselende omgeving
maar ten deele ondergaat, doch er wel degelijk zelfwerkend en
zeker zelf kiezend tegenover staat.
Wat karakteriseert nu de gedragingen van het kind in den
speelleeftijd ? Vooreerst dragen al die speeluitingen het kenmerk
van te worden opgewekt door drangen, neigingen, impulsen die
van binnen opkomen. Het kind wordt bestuurd van binnen uit. De
omgeving verschaft lokmiddelen. Het kind zelf kiest uit, waartoe het
zich wendt. En voelt het zich tot een voorwerp, een toestand, dank
zij die geneigdheid, aangetrokken, dan geeft de zucht tot navolging
aan dien drang vorm en inhoud. Wij volwassenen mogen speelobjecten aangeven, meespelen, maar het initiatief en wijze van omgaan met 't gekozene eischt het spelend kind voor zich zelf op.
En al die opkomende strevingen en drangen bij het kind hebben
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één eigene karaktertrek --r en wel iets algemeen menschelijks,
niet iets persoonlijks. Het is alsof op dien leeftijd een algemeen
mensch ontwaakt die zich een plaats wil veroveren in de natuur,
de maatschappij en het huishoudelijke leven. Al wat in den mensch
schuilt aan belangstellingsmogelijkheden, die tot instandhouding
van zijn lager en hooger „ik" dienen, schijnen zich in een korte
omschreven periode uit te willen leven. Op dien leeftijd is het
kind instandhouder en verzorger van zijn eigen stoffelijk leven,
van zijn fictief gezin, uitoefenaar van verschillende schijnberoepen,
vertoont artistieke, aesthetische uitingen, doet alles wat des menschen in het algemeen is, speelt „groot menschje.'' Hij doet 't
nabootsend-maar toch met een groote mate van oorspronkelijkheid
doorweven. Het is dan ook geen wonder dat in den tijd toen de
atavistische beschouwingswijze van het menschelijk ontwikkelingsleven aan de orde was, men in dit alles hetzij terugslagen, hetzij
naschemeringen in het individu zag van primitieve levenstoestanden
die eens geheele voorgeslachten beheerschten. Tegenwoordig zijn
wij — zonder het algemeen menschelijke, dat in al deze uitingen
zich openbaart, te ontkennen toch minder geneigd om te denken
aan een naschemering van een oud dan wel aan een dageraad en
een begin van een nieuw handelingsleven, en een handelingsleven,
dat specifiek menschelijk zal worden.
Om dit goed te begrijpen moeten wij ons even de gedragingen
en bewegingsuitingen voorstellen der verschillende hoogere en ook
lagere diersoorten. De zoo ingewikkelde instincthandelingen van
mieren, bijen, in 't algemeen van kolonie-vormende dieren, zijn
geen voortbrengselen van oefening, van navolging, maar warden met
het dier geboren ; zij zijn kant en klaar bij het dier aanwezig, als
het belang eischt dat ze gebruikt wordt. De vernuftige gedragingen van spinnen, wespen, die op een bepaalde wijze een bepaalde
prooi bemachtigen, bedwelmen of dooden om die daarna te hewaren --- de geheele romantiek van het lagere dierleven zooals
ons , door insectenkenners als Fabre wordt onthuld moge
bewonderenswaardig zijn om zijn juistheid, doelmatigheid :
steeds treft ons de onverbiddelijke eenvormigheid en gelijkheid
der uiting. Iedere generatie reageert weer op volkomen dezelfde
wijze op haar omgeving. Geen de minste wijziging in verbete175

renden of verslechterenden zin kunnen wij waarnemen. Hoe anders
daarentegen de mensch. Hij beschikt bij zijn geboorte over hoegenaamd geen aangeboren geordende handelingen t. o. van de
voorwerpen of toestanden der buitenwereld. Zelfs de meest gewichtige levensverrichtingen als eten, loopen, hoe snel ook zijn
eigendom wordend, moeten nog aangeleerd, Maar dit leeren heeft
iets geheel specifieks bij den mensch. Het verschilt hemelsbreed
van dat waartoe ook de meest intelligente dieren in staat zijn.
Vooreerst heeft de mensch de macht en het vermogen om over
zijn spieren zóó te kunnen beschikken, dat hij ze in ongelooflijk
korten tijd kan laten samenwerken ter uitvoering van bewegingen
die hij b.v. ziet of die hem onder geleide van de tastende en
voelende hand worden aangegeven. Bij geen wezen slaat de
oefening zoo snel en zoo deugdelijk aan als bij den mensch. Bij
geen wezen is het nawerken van den invloed der oefening zoo
krachtig en langdurig. r-- Maar nog meer. Geen wezen beschikt
bij de behandeling van eenig ding der buitenwereld of de gedraging tegenover een toestand van de buitenwereld over zooveel
vervormbaarheid, plasticiteit, die toelaat dat die handeling zich
aanpast aan de verschillende eischen der wel gelijksoortige maar
niet gelijkvormige objecten. Deze aanpassing vindt weer haar
grond in dat beslist menschelijke iets : het kennen, weten van de
beteekenis, het doel van de handeling. Het dier reageert op het
object met eenvormigheid, starheid van handelen, ongetwijfeld
juist, nauwkeurig en afgemeten, maar zijn reactie is steeds dezelfde
en de fijne wijzigingen, bedongen door andere eischen, moeten
steeds opnieuw worden aangeleerd, De mensch wijzigt reeds van
den beginne af en oefent zich in het wijzigen, d.w.z. in de promptheid, snelheid, waarmee hij schakeeringen in het handelen invoert.
Wij kunnen het niet duidelijker maken dan door dit voorbeeld
evenals de mensch dezelfde gedachte in verschillende spraakbewegingen, dus woorden kan uitdrukken, zoo kan hij een handeling
die eenzelfde doel heeft, op verschillende bewegingswijzen uitvoeren. Hiertoe is 't dier slechts ten deele in staat, omdat zijn
kennen ook of niet, Of hoogstens ten, deele is.
Met het aannemen van deze vervormbaarheid zijner gedragingen
onder leiding van den kennenden geest, verklaren wij echter niet
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al de eigenaardigheden van den speelleeftijd. Waarom keert 't
kind zich tot dit gebied, tot deze dingen van het wereldje om hem
heen, niet tot andere ? Waarom is er in dat geheele spel van al
die kinderen iets gemeenschappelijks, bij alle kinderen, en zelfs iets
periodieks, zulk een taai conservatisme. Denk aan de vele spelen
der buitenkinderen ; op vaste tijden komen knikkers, hoepels, ballen,
enz, te voorschijn ; op bepaalde leeftijden bepaalde spelen. De
kinderziel is in tegenstelling tot 't dier, niet de drager van bepaalde afgemeten bewegingsuitingen, maar heeft drangen, een
trekken naar zekere gebieden van onze omgeving. Het voelt bepaalde neigingen, een sluimerende aantrekking, die gewekt wordt
door de omstandigheid, dat het kind zich in dat gebied bevindt. Deze
gebieden laten zich in drie groote groepen verdeelen : de vrije
natuur, het huiselijk leven en de maatschappij. — En deze drie
belangstellingsfeeren volgen elkaar gemeenlijk ook in die volgorde
op. Dit zijn echter zeer breed genomen groepsindeelingen. Van
den aanleg en zielsbouw van het individu-kind hangt het af tot
welk onderdeel het zich in die groote gebieden voelt aangetrokken ;
nog meer speelt het geslacht een rol. Maar de aandrift is dan
Centrale, die het geheele handelings- en denkleven in werking
zet, die verantwoordelijk is voor de velerlei varianten op dezelfde
uitvoeringen, de eigen scheppingen, de nabootsingen, de vermengingen van oorspronkelijkheid en namaak. Denk maar aan
het voornaamste kinderspel : het spel met de pop.
De drang naar zeker gebied, past zich ook aan aan den tijd waarin
het kind leeft. Een twintigste-eeuw-kind zal aan zijn neiging om zich met
dat oermenschelijke ding, het vervoermiddel, bezig te houden, gehoor
geven door zich op het vliegmachien te werpen, de 18 de eeuwer op de
trekschuit. Aan beide ligt dezelfde biologische oorzaak ten gronde.
Maar zijn het deze instinctieve drangen alleen, die aan de
handeling hun aanzijn geven en tot een gestadige herhaling van
hetzelfde met geringe wijzigingen voeren ? Er moet noodzakelijk
nog een andere omstandigheid bijkomen. En deze is wederom
dezelfde, maar in veel grooter mate dan wij gezien hebben bij
onze kinderen in hun eerste levensjaren : het genot om de handeling zelve. Terecht is door al de spelpsychologen opgemerkt, dat
het spel zijn bevrediging in zich zelve vindt, ja voor een groot
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gedeelte zijn doel in zich zelve heeft. Geen enkele handeling van
volwassen menschen heeft dit zoo sterk. — De handeling dient
om iets anders te bereiken. — Wat bereikt moet worden doet 't
onaangename over het hoofd zien.
Men arbeidt in het zweet zijns aanschijns om een stuk brood,
om goud of eer. De arbeid, het middel, is het onaangename,
de doelbereiking geeft pas gevoelens van genot. Niet aldus voor
het spelende kind, bij hem geeft het spel zelf èn het gestelde doel
dezelfde aangename gewaarwordingen, en vallen dus doel en middel
samen. ^- Daarom heeft de filosoof geen ongelijk die zegt, dat
het ideaal van den arbeidende volwassene is, dat zijn werk het
karakter van spel draagt ; de hoogere orde van het spel wordt
van zelve door het doel en de wijze van werken aangegeven.
Speelt het kind uit innerlijke drift en drang om zijn ontwakend
menschzijn uit te leven, dan vervallen ook al die theorieën die in
het spel zien een middel om een overschot aan kracht en
energie te verbruiken. Zeker het spel wordt bedreven onder hooge
spanning, spanning in het gebied der spieren, onder sterken bewegingsdrang ; ook onder sterke intellectueele spanning. Zie maar
de groote aandacht, waarmede een gezond kind zijn lievelings
spel drijft. Maar dit is geen overschot van kracht, geen overblijfsel van wat andere handelingen voor zich aan energie vroegen;
het is de kracht die iedere instinctuiting uit zich zelve bezit. Ook
vervallen daarmee die opvattingen die zeggen dat het kind door
het spel uitrust van bezigheden die hem overigens in beslag nemen.
Maar het kind heeft nauwelijks andere bezigheid : en een goed
opvoeder, zelfs in de kinderkamer weet al de bezigheden van het
kind, ook de noodzakelijke tot eigen behoud, in spel om te tooveren. Van een uitrusten van een vermoeiende dagtaak door ons
aan het spel te wijden, zooals wij volwassenen ons wijden aan
kaartspel, balspel, sport, is bij het kind geen sprake. Het kind
kent nog geen arbeid van twee orden. Zijn arbeid is zijn spel.
Is het kind ten gevolge van dit spel vermoeid dan gaat het
rusten. Nu is het opvallend r-- en ieder kinderen-waarnemer zal
dit bevestigen hoe ongelooflijk lang een gezond kind zijn geliefkoosd spel spelen kan zonder een spoor van vermoeidheid te
vertoonen. Het is alsof de bezigheid van het spel minder intense
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stofomzetting vraagt dan gedwongen bezigheid. Hoe komt dat ?
Twee mogelijkheden. Of de speelhandeling heeft inderdaad minder
energie noodig, wijl de verschillende bewegingseenheden en belangstellingseenheden, die in de spelbezigheid opnieuw gegroepeerd
worden voor een deel op oude banen en oude sporen verloopen,
zoodat zij gemakkelijker afloopen en minder energie behoeven,
Of voor het spel staat een lichter bereikbare energiebron open,
die voor andere, opgelegde handelingen gesloten blijft. Het
eene zoowel als het andere is vermoedelijk waar. Achter het
spel zit de groote biologische stuwkracht van den drang tot onderhoud, en behoud der eigen-mensch-persoonlijkheid en tot het aanpassen aan de samenleving : deze kracht stroomt in den speelleeftijd
af in allerlei voor het oog van ons volwassenen onnoozele daden
zonder eenige productieve waarde : voor de zorgende natuur zijn
het echter handelingen van de hoogste beteekenis. Zij bedoelt het
jonge mensch-.individu te verrijken met allerlei kennis van de omgevende wereld, toe te rusten met allerlei bewegingsr en handelingsmogelijkheden die hem naderhand bij den werkelijken strijd om
het bestaan zullen te pas komen.
Zoo begrijpen wij ook het spel van den volwassene beter. Dit
is een werkelijk uitrusten van den moeilijken arbeid des levens,
Maar dit uitrusten behoeft daarom geen werkloosheid te zijn. De
recreatieve waarde ontleent het spel van de volwassenen, wanneer
men 't oog heeft op de bewegingsspelen, de sportieve spelen,
juist aan de omstandigheid, dat het een terugval is tot een kinderlijken vorm van handelen en bewegen, die oude energiebronnen
ontsluit en dus over het organisme ook van den volwassene een
nieuwe stroom van kracht giet — die ook op zijn eigenlijken
moeilijken arbeid verfrisschend en stuwend zal werken. Daarom
beschouwt ook de tegenwoordige Psychologie het spel van den
volwassene als krachtbron voor zijn arbeid. En de boomen omhakkende kamergeleerde en de golfspelende staatsman of de jagende
en visschende wiskunstenaar bevordert de deugdelijkheid en de
frischheid van zijn eigenlijken arbeid meer door deze uitspanningen,
dan door lichamelijke rust in leuningstoel of hangmat.
Wat de bedoeling van het spel is, volgt uit 't voorgaande van
zelf. De opvatting van G r o o s, den bekenden spelpsycholoog, met
12
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wiens denkbeelden we in de volgende verhandeling nog gelegenheid genoeg zullen hebben kennis te maken, blijft nog steeds de
meest gangbare, dat voor den volwassen dit kinderspel de beteekenis heeft van een doeltreffende organisatie van ons bewegings
stelsel. De duizenderlei groepeeringen onzer bewegingen, 't fijne
samenspel van al onze spieren, de juiste doseeringen der energieën
noodig voor een handeling — dit alles buiten de speciale aandachts-Inwerking verloopend — wordt het kind aangebracht in
den speelleeftijd. Het bewuste leven wordt ontlast van het inoefenen van nieuwe bewegingseenheden. Men vindt ze kant en klaar
en georganiseerd in 't onderbewuste depot.. Men behoeft ze
eenvoudig in nieuwe stelsels in te voegen om ze voor nieuwe opdrachten te gebruiken. Het spel wordt daarom t. o. van den eigenlijken productieven arbeid vergeleken met wat de manoeuvre
is voor den eigenlijken veldslag.
Maar ten slotte is er nog meer ; ook het vermogen om plastisch
te werk te gaan wordt geoefend en deze groote plasticiteit die
al onze bewegings-eenheden moeten bezitten tegenover nieuwe toestanden — is hetgeen onze gedragingen tot specifiek menschelijke
stempelt,
Spel is daarom de kinderarbeid bij uitnemendheid, het is een
gehoorzamen aan en bepaald worden door aangeboren neigingen
van diepe biologische beteekenis. Het heeft ten gevolge een verrijking van het individu met bewegingen, gedragingen, activiteiten,
belangstellingsobjecten, die eigendom blijven voor zijn verderen
volwassen leven.

180

ONTVANGEN BOEKEN.
0. BARENDSEN. E e n v o u d i g e Z i e l k u n d e. (J. Ploegsma,
Zeist 1919).
Evenals voor elk vak van experimentele wetenschap bestaan er
ook voor de zielkunde in hoofdzaak twee soorten van leerboeken :
die, waarin eenvoudig het een en ander medegedeeld wordt, en
die, waarin de leerling aan het werk gezet wordt en gepoogd
wordt naar aanleiding van eigen waarnemingen, al worden die
dan gedaan onder leiding van de schrijver, hem een inzicht te
geven in de verschijnselen en problemen van studie.
De meeste (of liever gezegd bijna alle) zielkundeboeken of zielkunde-hoofdstukken in meer uitgebreidere paedagogiek-boeken
welke geschreven zijn voor aanstaande onderwijzers of voor hoofdaktekandidaten, behooren nog tot het eerste type. Er wordt eenvoudig een meer of minder up to date uittreksel gegeven van
resultaten der psychologiese en paedologiese wetenschappen, soms
enigszins eenzijdig volgens de opvattingen van een of andere
psychologiese school, en de leerlingen pompen zoo'n overzicht
liefst zo kort mogelik er in, juist zoals gewoonlik de regels
der grammatika of de jaartallen geleerd worden ; d. w. z. met het
doel om op een examen een zekere dosis parate kennis te kunnen
vertonen, waarna het grootste deel weer zo gauw mogelik vergeten mag worden. De nadelen van deze soort handboeken of
inleidingen zijn duidelijk : inzicht krijgen in de voornaamste verschijnselen op een gebied van wetenschap is heel iets anders dan
er met de nodige boekenwijsheid over kunnen praten. En in hoge
mate geldt dit voor psychologiese verschijnselen. Een stel van
buiten geleerde uitspraken zijn daar geheel waardeloos, leveren zelfs
het gevaar van een hinderlike schijnkennis, te hinderliker omdat
ze zo vaak uitgestald kan worden, daar ze een gebied betreft dat
ieder interesseert, vooral wanneer het verschijnselen betreft, welke
enigszins van de norm afwijken. Psychiese verschijnselen kunnen
niet louter medegedeeld worden ; mededeling ervan heeft slechts
kenniswaarde voor zover er bij de hoorder of lezer een klankbodem aanwezig is, als ik het zo eens mag noemen; dus voorzover
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hij in staat is door „Einfiihlung" het medegedeelde, zij het ook
in uiterst verzwakte vorm, mede te doorleven, voor zover hij dus
psychologies inzicht heeft. En dit inzicht kan slechts zèlf verworven
worden, niet aangeleerd, De waarde van een leerboek der zielkunde hangt dan ook niet zozeer af van de hoeveelheid stof die
daarin behandeld wordt, als wel van de gevolgde methode. De
leerling moet zijn kennis zèlf verwerven, de leraar kan hem
daarbij de weg wijzen, hem in de goede richting brengen, maar
dat is ook alles wat hij voor hem doen kan, dan moet hij hem
als het ware los laten en het aan de zelfwerkzaamheid, het zelf
doorleven of waarnemen, overlaten. Uit de reakties, de uitspraken
en mededelingen van zijn leerling kan de leraar, tenminste wanneer hij zelf het nodige inzicht heeft, opmaken of de proef geslaagd is en het verlangde inzicht verkregen is ; zo niet, dan kan
hij wederom proberen in de juiste richting te sturen. Maar hoe
het onderwijs ook moge zijn ingericht, hoe de leermeester ook
moge sturen en richten, op het uiterste moment moet hij steeds
loslaten en moet de leerling het feitelike verwerven toch steeds
zèlf doen. Meer woorden vermogen dan niets. Laten doen, laten
waarnemen, laten „einfiihlen", en het geven van de juiste richting
daartoe en de onmisbare middelen voor het experiment dat
moet het parool wezen van de schrijver van een zielkundig handboekje voor beginners en leken.
Beoordeeld naar dit kriterium, mag het hierboven aangekondigde
boekje van de heer Bar e n d s en als een goed geslaagd werk
beschouwd worden. De schrijver heeft zich een groote beperking
opgelegd, hij behandelt alleen de hoofdverschijnselen van het
zieleleven. Menig ander handboekje, menig hoofdstuk over zielkunde probeert meer te geven, maar zoals boven is uiteengezet,
daar gaat het niet om : het is de methode die de waarde van een
zielkunde boek bepaalt. En naar een goede methode is hier gestreefd. Dat wil niet zeggen dat het niet anders kan ; de schrijver
is blijkbaar een litterair aangelegd mens, hij zoekt zijn voorbeelden,
welke de leerling de juiste richting bij zijn zelfwerkzaamheid moeten
geven, vooral in het litteraire. Hij geeft aanhalingen van allerlei
schrijvers, aanhalingen die een te bestuderen verschijnsel kunnen
doen opmerken, of die de leerling in de juiste stemming voor dat
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opmerken of zich inleven kunnen brengen ; naar aanleiding van
die aanhalingen poogt de schrijver zijn leerling dan inzicht bij
te brengen en geeft hij hem de nodigste meest gebruikelike vaktermen, terwijl het hoofdstuk besloten wordt met een aantal vragen,
die aansporen tot nog meerdere zelfwerkzaamheid. Men zou tegen
die meer-litteraire methode kunnen aanvoeren, dat het waarderen
van een litteraire aanhaling op zich zelf vaak reeds een zeker
psychologies inzicht eist, en dus voor beginnelingen als hulpmiddel
voor psychologies waarnemen wellicht minder geeft dan verwacht
wordt, men zou ook kunnen wijzen op een aantal meer experimenteel ingerichte proeven, die de leerling aan de hand van een
boek kan doen, — zoals die zo aardig gegeven worden in enkele
moderne Amerikaanse handboekjes, b. v. dat van Sa e s h or e, in
welke boekjes in de verschillende hoofdstukken „for one", „for
two", een aantal eenvoudige proeven beschreven worden, welke
de leerlingen alleen of met zijn tweëen moeten doen, met behulp
van allereenvoudigste zelfgemaakte hulpmiddelen, waarvoor het
boek de gegevens ingeplakt bevat ; welke proeven dan gekontroleerd worden door de leraar, die daartoe op bepaalde wijzen
ingerichte protokollen van de leerlingen moet ontvangen — in het
kort men zou er op kunnen wijzen dat het ook mogelik is andere
dan litteraire methodes van richting-geven-bij-zelfwerkzaamheid in
een handboek toe te passen ; — dat alles doet feitelijk niets af aan
de waarde van dit boekje. Het is het juiste inzicht van de schrijver
in de methode van zielkunde-onderricht, het aansturen op betrek
kelik weinige maar dan ook door de leerling zelf gedane waarnemingen, het eerst aanwijzen van de weg, richten en dan loslaten
tot zelfdoen, wat dit boekje aantrekkelik maakt.
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MEDEDELINGEN.
I. Naar aanleiding van een uiting in het artikel van de Heer
B er n h a r t s op pag. 86 in aflev. II van dit tijdschrift, waarin
hij de jongensboeken van jan F e i t h in een adem noemt met
die van Ka r 1 Ma y, welke laatste niet hoog bij hem staat aangeschreven, ontving de redaktie opmerkingen, welke daar op neer
kwamen, dat die gelijkstelling toch niet juist is en grievend voor
de Heer Feit h, en dat deze niet naar grovere effecten zoekt
teneinde zodoende door een speculeren op de sensatiezucht van
een nog onontwikkeld jeugdig publiek aan zijn boeken sukses te
bezorgen ; en dat het daarom jammer is, dat „de redaktie" van Kinderstudie dit in haar blad had laten afdrukken. Naar aanleiding van die
opmerking moet ik evenwel antwoorden, dat de redaktie geen der
schrijvers in haar blad enige beperking in zijn oordeelvellingen mag,
noch wil opleggen. Elke appreciatie is subjektief, dit geldt zelfs
algemener dan men vaak vermoedt, zelfs voor de verwerking van
wetenschappelik verzamelde feiten en waarnemingen. Uit dezelfde
feiten en waarnemingen worden vaak door verschillende waarnemers
of beoordelaars geheel verschillende konklusies getrokken. Wanneer
in een artikel dus een mening geuit wordt, spreekt het vanzelf dat
een ander soms met dezelfde gegevens een heel ander oordeel zou
vellen. Waaruit volgt dat ook verschillende der redakteuren het soms
geheel niet eens kunnen zijn met uitingen in hun eigen blad.
Wanneer we alleen zouden toelaten wat met onze eigen mening
overeenkwam, zouden we weinig medewerking ontvangen noch
verdienen. En wanneer we telkens als we van een andere mening
zijn als de schrijver van enig artikel, daarvan uiting moesten geven,
hetzij door middel van noten, hetzij in opmerkingen, dan zou er een
onverkwikkelik debateren ontstaan, wat voor de lezers toch ook
minder aangenaam zou zijn. Wanneer dus de Heer Be r n h a r t s
tot de gewraakte gelijkstelling meende te moeten besluiten, is hij
volkomen vrij dit te schrijven. Maar dat wil dus niet zeggen dat
„de redaktie" ook van die mening is. Persoonlijk ken ik geen
van de hier bedoelde jongensboeken, alleen mag ik wel verklappen,
dat de voorzitter van onze redaktie, die de boeken van de Heer
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F e i th kent, en ze vaak als voortreffelike jongensboeken aanhaalt,
zich tegenover mij er zeer prijzend over uit liet, zodat van een
veroordeling door „de redaktie" alvast geen sprake is. Maar, als
ik het nog eens herhalen mag, principieel passen wij geen censuur
toe op de ons toegezonden en door ons aangenomen artikelen,
noch bekogelen wij die met opmerkingen in noot of naschrift,
noch achten we een debat door middel van „ingezonden stukken"
voor ons wetenschappelik tijdschrift van enig nut.
Bovendien geloof ik dat de vriendelike lezer zich nodeloos
ongerust maakt. Wanneer we zien hoe de heren letterkundigen
elkaar onderling te lijf gaan in proza en zelfs in poëzie, dan geloof ik, dat een bekend en populair schrijver als de Heer Feit h
is, zich van de gewraakte, bovendien nog slechts terloops geuite
mening wel weinig zal aantrekken. Elke bekende schrijver in ons
klein litterair wereldje zal tegen minder gunstige beoordeling wel
gehard zijn en moet dit ook zijn.

II. Doordat na elke verschenen aflevering de papierprijzen en
drukkosten weer hoger bleken gestegen te zijn, iets wat onze
uitgever, gezien de lage abonnementsprijs van ons tijdschrift, tot
wanhoop drijft, kunnen we de omvang van deze aflevering niet
zo groot maken als anders, waarom de referaten uit de tijdschriften
als ook het 2de artikel over Paedagogiese Schalen tot mijn spijt
tot de volgende aflevering moeten blijven liggen.
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HET KIND IN DE LITERATUUR
SCHILDERINGEN VAN KINDERLEVEN
DOOR

F.

J.

VAN DER MOLEN .

...." ..." .............
........................
In dit boek is bijeengebracht een keur van fragmenten uit werken
van eersterangs auteurs, die daarin tot de J(ern der kinderziel
zijn doorgedrongen.
Geen opvoedkunde wordt hier gedoceerd, maar wat gegeven
wordt zal ons beter dan de mooiste theorie de wonderschoone
wereld van het kind ontsluiten.
Zoo is dit dus een PRACHTBOEK voar aile wezenlijke opvoeders
en aIle aprecht belangstellenden in het kind.

Prijs

f

2.90 ingenaaid, gebonden

f

3.90.

BBOORDBELINGENI
Het eerste werkelijk-waardevolle zielkundehoek dat in ons land verschljnt. En
kinderzielkunde van de soort, die ons (onderwijzers) niet met 'n air van alwetendheid zal doen bazden over voorstellen en oordelen en associatie en vermogens
en Hen tall en andere gekke examen-vertonerij-woorden, maar die ons van uit de
onnaspeurlijke diepten des gemoeds de krachten zal toevoeren, die wlJ behoeven
voor het werken met ons "Ievend materlaal".
THEO THI]SSEN in De Bode.
Wat de schrijver bljeenbracht, legt getuigenls af van ernstig zoe ken en smaakvolle keus.
Het ScllOolblad.
Mij dunkt, voor ouders en onderwlJzers en allen, die met kinderen in aanraking
komen, is dlt boek nlet aileen onderhoudend, maar tevens zeer leerzaam.
Boekenschouw.
AI vergelijkend, al tastend erkennen we in de ons toevertrouwde kinderen, de
Het Ollderwijs.
overeenkomst met wat hler te zien gegeven is.
Een mooi belangwekkend en leerrljk boek, kortom een boek om zich gedurig
eens in te verdiepen.
Nieuw Leven.
Inderdaad gcloof ik, dat wie welnig intieme kennismaking zoekt met het levend
materiaal rondom zich, door dit werk cen bcteren kijk op het kinderleven kan
bekomen, die hem goede diensten kan bewijzen in de practijk.
De School m. d. Bijbel.
't Was een goede gedachte op 't wijde gehied van de Iiteratuur zulke schllderingen
op te sporen en die in een hoek bijeen te verzamelen.
Dell Guldell Willckel.
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DE BEVVAARSCHOOL
Roman van LEON FRAPIE
I3ekroond door de Academle de
Goncourt.

BEWERKT DOOR A. M. DE lONG
Inlelding van
Dr. J. H. GUNNING Wzn.
Bandteekening van
ANDRa VLAANDEREN
Prils gebonden f 4.2'.

Dit hoek is een kunstwerk.
dat een onuitwiscbharen indruk
maakt op bet gem oed van den
lezer. De noodkreet der kinde~
ren wordt er zoo fel in geboord.
dat uw bart van diepe deernis
samenknijpt.
BEOORDEELINGEN:
"Hoe goddelilk bloelt er de moederliefde",

N. Rot'.

('t .

.oHler vindt ge de in onbewustheid levende kinderziel waargenomen met zooveel
Hefde en lnnigheid. dat het u Is alsof de schrilver u plotsellng een nag noolt
gekend leven heeft binnengevoerd. alsoE aile schaduwen zijn weggestreken en aile
duisternls verhelderd ligt".
HERMAN POORT. In de Prov, Gran. Ct.
Gedurende de geheele lectuur van dit aangrijpende boek kon Ik de iIIusle niet
van mlj afzetten. dat het door een vrouw was geschreven. - wat wei zeer plelt
voor het intultleve. scherpzinnlg-psychologlsche en fljn-gevoelige talent van den
auteur! •. , ••
Aangrljpend noemde ik .. De Bewaarschool"; en inderdaad grljpt dlt werk ons
aan en laat ons niet meer los; het houdt ons geboeld in een soort van ademlooze
bevangenheld. omdat het zoo waar Is. en omdat men de verschrlkkelijke. traglsche
waarheld er van voelt als cen beklemmlng. als een druk. waaraan men nlet kan
ontkomen. Het Is. alsof met onbarmhartlge koelbloedlgheld het eene tooneel na
het andere zlch voor ooze oogen afspeelt; Diets wordt vermoold. vergoelijkt of
verbloemd. en wlj hulveren. maar kunoeo ons nlet onttrekken aan het suggestleve
schouwspel. dat onverblddelijk voortgaat onzen geest te kwelleo. ons hart Ineen
te doen krimpeo.
JEANNE KLOOS-REYNEKE VAN STUWE In De Nieuwe Gids.
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