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EEN WOORD VOORAF.
De talrijke zijden, van waaruit het vraagstuk der afwijkende kinderen kan benaderd worden, de groote variatie
bij alles, wat we onder deze verzamelnaam verstaan,
maakt het vrijwel onmogelijk een boek te doen verschijnen, waarin aan elke vorm of aan elk inzicht te dezer
zake recht wordt gedaan.
In allerlei tijdschriften: medische, psyhologische, psychiatrische en neurologische, sociologische, paedagogische en paedologische, tref fen we artikelen aan, die dit
bevestigen. De meeste tijdschriften zijn echter niet van
zoodanige omvang, dat uitgebreide studies daarin kunnen verschijnen. Toch is, tot goed inzicht van al wat omtrent deze kinderen is gevonden, tot rangschikking van
het thans bekende, de gelegenheid tot publiceering van
ook omvangrijke werken noodig.
Zooals in de medische wetenschap de hygiene en de
ziekteleer een voortdurende wisselwerking op elkander
uitoefenen, is ook de studie van het abnormale kind steeds
bevruchtend gebleken voor de paedagogiek en de psychologie van het normale kind, terwijl de paedologie
steeds profiteerde van nieuwe inzichten bij de ontwikkeling en opvoeding van de gewone jeugd.
De drang naar begrijpend doordringen in de ontwik
keling der afwijkende kinderen verschillende proefschriften getuigen o.a. daarvan — is zeker voor een niet
gering deel een gevolg van de zich nog steeds uitbreidende belangstelling voor de algemeene kinderpsychologie
en de ontwikkeling van de kinderlijke persoonlijkheid.
In de kringen, waar men zich in de eerste plaats op het
afwijkende kind heeft te richten, de kinderartsen, de kinderrechters, de maatschappelijke werkers onder de jeugd,
de onderwijzers en schoolartsen bij het buitengewoon on-
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derwijs, neemt in gelijke mate de behoefte aan meer
weten, nauwkeuriger instellen, dieper doordringen toe.
De leergangen voor voortgezette vakstudie bij het
buitengewoon onderwijs en het seminarium tot opleiding
van leerkrachten bij dit onderwijs zijn daar de sprekende
bewijzen van.
De samenstelling van de redactie van de serie werken
en studies, welke onder de verzamelnaam „Afwijkende
kinderen" zullen verschijnen, bewijst in haar veelheid en
veelzijdigheid, hoe uitgebreid de kring is, die in aanraking
met deze kinderen komt.
Zoowel medische-, psychologische-, criminologische.-,
paedagogische als sociologische monografieen zullen in
de serie kunnen worden opgenomen. Ze zullen echter
alle een der soorten der afwijkende kinderen of een verschijnsel, dat de geheele groep omvat, tot onderwerp hebben, al zal het gezichtspunt verschillend zijn. Dat bij een
dergelijk plan van publicaties de docenten van het Seminarium voor het buitengewoon onderwijs en de redactie
van het Tijdschrift voor buitengewoon onderwijs elkander
in de redactie van deze serie vonden, is vanzelfsprekend.
De redactie.

Bij den tweeden druk.
Behalve door eenige aanvullingen en kleine wijzigingen, wijkt de tweede druk van „Achterlijke kinderen"
niet of van den eersten druk. De toevoeging van een
alphabetisch register moge de bruikbaarheid van het boekje
verhoogen. D. H.
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DEFINITIE EN DIAGNOSE

I BEGRENZING VAN HET BEGRIP
ACHTERLIJKHEID
Achterlijk, zwakzinnig! Droeve woorden, die menigmaal een einde hebben gemaakt aan de hooge verwachtingen, die wel alle ouders eens van hun kinderen hebben
gekoesterd. Woorden, die wij noode uitspreken, wanneer
ouders ons komen raadplegen over het late spreken van
hun jonge kind, of het op school niet mee kunnen komen
van het oudere. Gelukkig behoeven wij in dergelijke gevallen slechts zelden die woorden te gebruiken. „Gelukkig - , want het is voor ouders moeilijk te aanvaarden, dat
hun kind onherroepelijk eeniqe sporten lager op de maatschappelijke ladder zal terecht komen dan zij zelven. Wij
zullen alien wel toegeven, dat wij voor onze kinderen een
nobel karakter verkiezen boven een scherp verstand,
Maar wij weten ook, dat in onze tegenwoordige maatschappij geen evolutie denkbaar is zonder een toenemen
der verstandelijke mogelijkheden. En dan is het hard te
vernemen, dat ons kind een beletsel is voor den vooruitgang. Nooit noodeloos zullen wij dus een gedachte uitspreken, die den ouder klinkt als een vonnis. Staat echter ons oordeel vast, dan mogen wij de waarheid niet
verbloemen, daar anders de geheele jeugd van het kind
wordt tot een aaneenschakeling van teleurstellingen.
Een wader zal, geprikkeld, denken aan luiheid of onwil
en het kind straf fen en opzweepen, zonder eenig resultaat. Integendeel! Want het is zeer onwaarschijnlijk, dat
een kind op die wijze tot blijvend grooter inspanning
wordt gebracht. Veel grooter is de kans,. dat het voortdurend aanzetten zonder veel succes, in toenemende mate
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een onmachtsgevoel doet ontstaan, dat verschillende
maar bijna altijd ongunstige gevolgen zal hebben. Er kan
een depressie optreden, die remmend werkt ook daar,
waar het kind van tevoren nog iets presteerde. Er kan
een wrokgevoel ontstaan, dat voert tot een lijdelijk of
werkdadig verzet, zoodat het kind weigert zijn best te
doen. De spanning van een dergelijk wrokgevoel kan
ontlading vinden in vernielzucht, in plaagzucht tegeh.over
zwakkeren, kleine kinderen en dieren, die ten onrechte
aan een perversen aanleg doen denken. 1 )
Even verkeerd kan te groote weekheid zijn, die in
medelijderigheid ontaardt, waardoor men „die stumperds - alle moeilijkheden uit den weg wil ruimen, zoodat
de kinderen verworden tot tyrannen zonder eenige zelfbeheersching, zonder eenige scholing tot den onvermijdelijk eens komenden strijd om het bestaan.
Er is dus alles aan gelegen, dat zoo spoedig mogelijk
een juiste diagnose wordt gesteld, opdat den ouders kan
worden gewezen op de opvoedingsmogelijkheden en ook
op de juiste opvoedingsmiddelen; het feit immers, dat ons
advies wordt gevraagd, is een bewijs, dat de gewone
opvoedingsmiddelen in gebreke zijn gebleven.
Het begrip zwakzinnigheid.
Wanneer men in een
ziektegeval een diagnose wil stellen, aan het geval een,
uit de ziekteleer bekenden naam, wil geven, dan moet
men helder voor oogen hebben, wat met dien naam bedoeld wordt, welk geheel van verschijnselen die naam
representeert. Zoo ook in ons geval.
Wij vatten dan zwakzinnigheid 2 ) op als een ten . deele
sociaal begrip en noemen iemand zwakzinnig, wanneer
hij niet, of slechts onder bij zonder gunstige omstandig1) Behartenswaardige dingen heeft hierover Kiinke 1 gezegd, o.a.
in zijn: „Charakter, Wachstum and Erziehung". Springer 1931.
2) De wetenschappelijke naam is: oligophrenie, waarbij wij vooral
denken aan de „verstandelijke mogelijkheden", terwiji wij bij het
woord zwakzinnig vooral denken aan het „slagen in de samenleving",
daardoor is oligophrenie voor ieder een onveranderlijke toestand, zwakzinnigheid niet voor ieder even beslist. Wij gebruiken in deze hoofdstukken de woorden als identiek.
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heden, in staat is, zich zelfstandig in de maatschappij te
handhaven, op grond van •onvoldoende verstandelijke
mogelijkheden. Deze laatste restrictie is onmisbaar, daar
een onvoldoende maatschappelijke aanpassing ook het
gevolg kan zijn van karakter-eigenschappen: wilszwakte,
gevoelsarmoede of gevoelsperversiteit, hetzij deze afwijkingen door den aanleg zijn gegeven (psychopathie),
hetzij gedurende het leven verkregen door ziekte (bijvoorbeeld: door encephalitis epidemica ) of door verkeerde
opvoeding, zooals wij reeds met een enkel woord
aanstipten.
Het al of niet slagen in verband met de verstandelijke
mogelijkheden hangt natuurlijk of van de eischen, die de
samenleving stelt, van de positie, waarin men is geplaatst.
Er zijn lieden, die zich in een eenvoudige positie best zouden hebben kunnen handhaven, maar die faalden doordat zij hun doelwit te hoog plaatsten. In dergelijke gevallen spreekt Bleuer van „Verhaltnisblodsinn - bij zoovele
mislukte natuurgenezers, nieuwe moraal-profeten, zwendelaars enz. Gauther sprak van „bovarisme - naar aanleiding van de heldin uit Flaubert's beroemde roman, de
vrouw van een eenvoudigen plattelandsdokter, die de
„grande dame" wilde spelen en daarin jammerlijk te kort
schoot.
Onze definitie heeft dus nog een uitbreiding noodig,
zoodat zij nu luidt: wij noemen iemand zwakzinnig, wanneer hij, op grond van zijn onvoldoende verstandelijke
inogelijkheden, niet of slechts onder gunstige omstandigheden in staat is, zich in een eenvoudige positie in de
maatschappij zelfstandig staande te houden.
Naar den ernst der gevallen onderscheidt men in den
regel drie graden. De laagst staande zwakzinnigen, de
idioten, zijn niet in staat tot het verrichten van eenigerlei
productieven arbeid, over het algemeen zijn zij niet in
staat een eenvoudige mondelinge boodschap over te
brengen, of zelfs deze te begrijpen. Volgens het zeer
nauwkeurig onderzoek van het Engelsche „mental deficiency committee" (rapport van 1929) behoort 5 pCt. der
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zwakzinnigen tot deze groep.
Dan volgt de groep der imbecillen (20 pCt. van het
totaal ), deze zijn wel tot het verrichten van eenigen productieven arbeid in staat, maar over het algemeen slechts
in een werkinrichting; zij zijn niet in staat tot het begrijpen van een eenvoudige schriftelijke opdracht of tot
het maken van een schriftelijke aanteekening.
De groote groep der debielen ( 75 pCt. van het geheel)
kan dit laatste wel en kan zelfs in gunstige omstandig
heden in eigen levensonderhoud voorzien in de vrije
maatschappij.
Invloed der omstandigheden. Over die „gunstige omstandigheden" moeten wij even uitweiden. Wij denken
daarbij aan de „nazorg - , die voor den jongen debiel een
geschikten patroon en passend werk zoekt. Onder passend werk bedoelen wij in hoofdzaak weinig varieerend
werk, dat Been te hooge eischen stelt aan het aanpassingsvermogen. En met een geschikten patroon bedoelen
wij er een met sociaal gevoel, 'die genoegen neemt met
een zeker niet in alle opzichten volwaardige arbeidskracht, die hij in bescherming wil nemen tegen niet altijd
even fijngevoelige kameraden; een patroon, die geduld
heeft ten opzichte van het wel eens zonderlinge gedrag
van zijn werknemer. Zoo herinner ik mij een jeugdigen
arbeider, die na de eerste week het werk erbij neer wilde
gooien, daar hij bij de uitbetaling minder kreeg dan de
oude, geroutineerde werklieden: hij had toch immers ook
de heele week gewerkt.
Terwiji de lijders aan de ernstige graden meer asociaal
zijn, bestaat voor de lichtere vormen gevaar, om antisociaal te warden. In verstandelijk opzicht blijven zij
gedeeltelijk kinderen, al is er lichamelijk vaak niets •afwijkends aan hen te zien. 1 ) Maar wat op den kinderleeftijd normaal is, kan op ouderen leeftijd antisociaal
worden.
1 ) Lichamelijk „infantilisme" kan met normaal verstand gepaard gaan,
al hebben vele „infantielen" in karakter en gedragingen jets kinderachtigs.
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Het begeeren van het kleine kind is een grijpend-begeeren, op ouderen leeftijd heet dat stelen. Wanneer een
zwakzinnig meisje tot prostitutie vervalt, berust dat zeer
zeiden op onbeheerschte sexueele driften, veeleer op kinderlijken zin in opschik en gebrek aan inzicht in de beteekenis en de gevolgen van de middelen om aan die opschik te komen. Het onjuiste getuigenis van het kleine
kind, is niet altijd: liegen, maar kan berusten op een verkeerd woordgebruik, op onlogische conclusies, of groote
suggestibiliteit . Goddard heeft eens gezegd: „the feebleminded are potential paupers, criminals, prostitutes and
drunkards - . Maar dat zij dit alles niet actueel behoeven
te worden bij doelmatige opvoeding en nazorg, heeft de
ervaring ons reeds lang geleerd. 2 ) Er is dus alles aan
gelegen, de zwakzinnigheid vroeg te ontdekken, opdat
reeds vroeg de doelmatige leiding zal kunnen worden gegeven.
De achterlijken en de school. Geleidelijk is men nu tot
de overtuiging gekomen, dat, over het algemeen, die kinderen als volwassenen tot de zwakzinnigen zullen behooren, die op grond van een door de erfelijkheid
gegeven of door ziekte in de vroegste jeugd verkregen
verstandelijk defect, onder geen omstandigheden het
gewone lager onderwijs kunnen volgen.
De debielen kunnen in de scholen voor Buitengewoon
Onderwijs zooveel leeren van het lezen, schrijven en
rekenen, dat zij een eenvoudig boekje kunnen lezen, iets
over een gebeurtenis schriftelijk kunnen meedeelen en
behoorlijk met geld kunnen omgaan, terwijl zij in arbeidsen huishoudklas zoover kunnen warden ontwikkeld, dat
het aanleeren van een eenvoudig handwerk niet al te
veel moeite kost en de meisjes met huishoudelijken arbeid
de kost kunnen verdienen.
1) Zie: Grepen uit de psychologie van het normale kind, 2e druk
1942, bldz. 67.
2) Zie Rapport van de Amsterdamsche Nazorg-Commissie 1917 en
latere rapporten der Nazorg-Ambtenaren. En in 't bijzonder ook het
belangwekkende rapport van Dr. A. v an V o or t h u y s e n. Landsdrukkerij 1938 en dissertatie van Dr. J. S. S t r a t i a g h, Groningen '46,
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De imbecillen kunnen dit alles niet, maar in de scholen
voor B.O. der tweede kategorie ( „bezinkingsscholen - ,
„observatieklassen - ), kunnen zij een zekere mate van
discipline leeren, hun aandacht leeren concentreeren en
spiercoordinaties oefenen, zoodat hen ten slotte een eenvoudig mechanisch handwerk kan warden bij gebracht,
waarmee zij in de werkinrichting, soms zelfs voor korteren of langeren tijd daarbuiten, eenige productieve
arbeid kunnen uitvoeren. Zij, die zelfs dit niet kunnen,
rekenen wij tot de idioten. Maar van scherpe grenzen is
geen sprake.
Het „onder geen omstandigheden" uit onze definitie,
wil zeggen, dat wij niet het stempel der zwakzinnigheid
molten drukken op de vele verstandelijk minder begaafden, die door doubleeren, bijwerken, Daltoniseeren enz.
wel het einddoel van de lagere school kunnen bereiken.
Dat in onze definitie van de zwakzinnigheid op den
kinderleeftijd de school een rol speelt, spreekt van zelf.
Zwakzinnigheid is immers een sociaal begrip en de school
is in zekeren zin de maatschappij van het kind. Nu laat
onze definitie voor de volwassenen het slagen order
gunstige omstandigheden open, bij de kinderen werd het
slagen nadrukkelijk uitgesloten. Dit is geen wonder, daar
de maatschappij zeer veel mogelijkheden biedt, en de
kindermaatschappij slechts de eene voor allen gelijke
school bezit.
Oorzaken van het achterblijven buiten verstandelijk
gebied. Bij dat niet slagen op de school, moeten wij streng
vasthouden aan de beperking: op grond van een verstandelijk defect. Want er zijn nog een menigte andere oorzaken van niet slagen. Aan deze alle moeten wij denken
bij de beoordeeling van een achterblijvend kind.
Ongeregeld schoolbezoek of herhaalde wisselinq van
school, kan, evenals bij deze nog te noemen omstandigheden, bij een niet bepaald vlug kind, reeds reden genoeg
zijn om het achterblijven te verklaren: Wij moeten denken
aan de mogelijkheid, dat het kind onvoldoende nachtrust
krijgt, bijvoorbeeld doordat het herhaaldelijk door de
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ouders wordt meegenomen naar de bioscoop, daar het
kind niet alleen thuis kan blijven en „een, mensch toch
ook eens iets moet hebben". Of het kind zit op school te
slapen doordat het 's morgens te vroeg en 's avonds te
laat melk moet rond brengen. Een kind, dat hoofdpijn
heeft of koorts t bijv. door tuberculose! ) kan niet opletten
en heeft groote kans achterop te komen. Dit kan ook het
gevolg zijn van zintuiggebreken.
Men zou dergelijke kinderen school-achterlijk of paedagogisch-achterlijk kunnen noemen, in tegenstelling met
de zwakzinnigen, die dan medisch-achterlijk zouden kunnen heeten, maar om misverstand te voorkomen, is het
misschien beter achterlijk en zwakzinnig als synonym te
beschouwen en verder van achterblijvers te spreken.
Absolute doofheid of blindheid zal op de gewone
school zelden miskend worden. Achter blijven op grond
van zwakke gezichtsscherpte komt in ons land betrekkelijk weinig voor; dit is niet het geval met achter blijven
op grond van hardhooren'dheid, want de Amsterdamsche
school voor hardhoorenden nam tot voor kort alleen kinderen op, die achter waren gebleven uitsluitend op grond
der hardhoorendheid. En dat het noodig is, dat men
speciaal aan deze oorzaak van achterblijven denkt, bleek
uit het onderzoek van van der Wall, die vond, dat van
een derde deel dezer achterblijvers aan de klasseonderwijzers niets van de doofheid bekend was.
Evenals bij volwassenen kunnen karakterafwijkingen
oorzaak zijn van het niet slagen, bijvoorbeeld doordat de
gewone suggestie van ouders en onderwijzers niet voldoende is, om de voor vruchtbaar onderwijs onmisbare
belangstelling te wekken.
Hoewel genialiteit wel nooit met zwakzinnigheid zal
worden, verward, is het bekend genoeg, dat geniale mannen op school vaak een poover figuur hebben gemaakt.
Hoe zou men belangstelling voor het gewone schoolwerk
kunnen verwachten bij een Pascal, die op zestienjarigen
leeftijd een werk over kegelsneden publiceerde? Zoo zal
het ook wel moeten worden verklaard, dat Newton.
Achterlijke kinderen

2
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Helmholtz, Robert Mayer en vele anderen op school voor
domme jongens werden versleten.
Vooral de latere groote mannen van de daad blonken
op school niet altijd uit. Bismarck deed als No. 18 van de
20 eindexamen van het gymnasium; en Napoleon bracht
het zelfs op de militaire academie niet verder dan tot
No. 42 van de 58.
Dit zijn echter uitzonderingen, men meene niet, dat
slechte resultaten op school, succes in de maatschappij
waarborgen. Een over honderd jaar loopend onderzoek
omtrent de levensloop der oud-leerlingen eener Amerikaansche school 1 ) leerde, dat van de No. 1 's later de
helft genoemd werden in „Who is Who"; van de No. 2's
een derde; van de op een na laatsten: een achtste deel en
van de laatsten: een twintigste.
Er zijn nog vele andere oorzaken buiten het eigenlijke
verstandelijke gebied gelegen, die voor slechte schoolresultaten verantwoordelijk mogen worden gesteld.
Conflicten tusschen de ouders kunnen het kind zoo
preoccupeeren, dat de woorden van den onderwijzer
nauwelijks tot het sterk vernauwd bewustzijn worden
toegelaten. Angst voor de dreigementen van een kwaadwillig kameraadje kan dezelfde gevolgen hebben en wij
wezen boven reeds op de funeste gevolgen van de
te strenge of to weeke opvoeding. Dat de slechte opvoedingsresultaten bij dergelijke kinderen aan zwak
zinnigheid worden toegeschreven, komt voor, maar
grenzeloos is de overdrijving van Fischl, waar hij zegt,
dat deze niet berust op aanleg, maar dat zij „ist ein unter
vorgefundenen Verhaltnisse im Sinne des Lebenszieles
raffiniert gewahltes Mittel - . 2 ).
Van zooveel gebrek aan inzicht in het wezen der zwakzinnigheid geven gelukkig niet alle zoogenaamde „Individualpsyhologen - blijk, maar dat ook de leider geen ervaring had over onze scholen voor •achterlijken, bleek
uit zijn uitspraak: „Die Ueberweisung der Kinder in die
1) Journal of applied Psychology March 1925.
2) Ref. in Zeitschrift fiir angew. Psych. 1930 Band 37 S. 517.
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Hilfsschule rufe Minderweitigkeitsgefithle in erhohtem
Masse hervor, und vergrossern nur den Konflikt mit der
Umwelt und wirkt sich daher auf Verhaltung und Leistungen nachteilig aus". 1 ) Juist het tegendeel is waar!
leder, die eenige ervaring heeft omtrent echt zwakzinnige kinderen, kent van die ongelukkige stumperds,
die op de gewone school schuw, zwijgzaam en angstig,
door de ouders met moeite naar de school worden gebracht, waar zij door de makkers meedoogenloos worden
geplaagd en bespot, terwijl soms zelfs de wanhopige
onderwijzeres bij het kind alle energie en initiatief verlamt door het op de achterste bank te zetten en het schamper toe te voegen: „jou zal ik het maar niet eens vragen,"
„jij moet maar niet mee doen" enz.
Niet zelden verandert op de school voor achterlijken
zulk een kind als met een tooverslag. De moeder vertelt,
dat het nu graag naar school gaat; vroolijk zit het in de
klas, het krijgt weer durf en zelfvertrouwen. Niet dat
hier den kinderen angstvallig wordt verzwegen, dat zij
niet zooveel kunnen leeren als de kinderen van de andere
school, maar er wordt steeds bij gevoegd, dat zij ook
wel wat kunnen en dat zij net zulke flinke kerels of keurige huishoudstertjes kunnen worden als die anderen.
En door de eischen vooral in het begin laag te stellen,
zien de kinderen ook resultaat; dat hebben zij natuurlijk
even goed noodig als „ontmoedigde - normalen, al is in
den beginne dat resultaat in ons oog nog zoo minimaal.
Die schuwheid van Adler voor de school voor achter
lijken is even ongemotiveerd als de vrees van sommige
ouders, die meenen, dat hun kind tusschen „al die kinderen - nog erger zal worden. Die vrees wordt meestal
geuit door ouders wier kind ongewenschte gewoonten of
tics vertoont, die bij de meerderheid der achterlijke kinderen niet aanwezig zijn, en die in de kleine klassen der
scholen voor B. 0. onder deskundig toezicht veel meer
kans hebben te verdwijnen dan op de gewone school,
1

) Zie Tijdschrift voor B.O. 1931 blz. 16.
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terwijl opvoeding zonder school met privaatles een slechte
opleiding is voor het gemeenschapsleven.
Achterblijvers op school en zwakzinnigen.
Na al het
voorafgaande is het wel duidelijk, dat lang niet alle achterblijvers achterlijk of zwakzinnig zijn. Het aantal zwakzinnigen bedraagt ongeveer 1 a 2 pCt. der bevolking; op
den schoolleeftijd zeker wat meer 1 ), op den volwassen
leeftijd wat minder wegens de relatief korten levensduur
der zwakzinnigen. Welnu, tot voor kort bleven op de Amsterdamsche Openbare Lagere Scholen 15 pCt. der kinderen 2 ) drie of meer keer zitten, terwijl 25 pCt. de school
verliet zonder de hoogste klas te hebben doorloopen. De
laatste jaren zijn die cijfers verminderd, waarschijnlijk
omdat de onderwijzers de aanwezigheid van oudere kinderen bij de jongeren niet wenschten, mogelijk ook doordat op vele scholen, die niet meer voor middelbaar onderwijs voorbereiden, de eischen verlaagd zijn. 3
Hoe moet men nu uit al die achterblijvers de zwakzinnigen uitzoeken? De meeste gevallen van zwakzinnig
heid komen eerst na de opname in de school ten onder)

1) Zie Edens en Her de sc he e in. Tijdschrift voor B.O. Aug.
1924, A. J. Schreuder Sept. 1929, Idenburg - en ook v. d.
Bunt spreken van 3 % in T. v. B.O. Juni 1932. Swanenburg de Veye
zegt in 't T. v. B.O. Mei 1938, dat in Nederland 1 a 2 % der kinderen
B.O. geniet. Van de goedgekeurden die toch op de L.O.S. bleven, kwam
niet veel terecht.
2) Zie A.V.O. congres, verhandeling No. 20 en Ed e n s en H e rder s c he e in ;Tijdschrift voor B.O. Juli 1930 en in het Aprilnum
mer van 1932 in het tijdschrift A.V.O. het opstel: Schoolachterlijkheid
en Maatschappelijke Ongeschiktheid. Met het vraagstuk der achterblijvers houdt zich ook Luning P r a k bezig o.a. in: „De School
in cijfers" en J. H. M. K o e n e n in zijn dissertatie: Zwakzinnigheid
bij Kinderen.
3) Diat die achterblijvers groote kans hebben op te groeien tot a- of
an isociale elementen, bleek o.a. te Hamburg. Zie „Rapport van de
Commissie voor zwakbegaafde leerlingen" Amsterdam 1931 blz. 20. Er
schuilt in deze groep een maatschappelijk gevaar, dat nog onvoldoende"
onder de oogen wordt gezien. Bur t rekent 10 % der menschen tot de
dommen, terwijl dit percentage onder misdadigers 28 % bedroeg. L u bs e n is evenwel over de toekomst der „zittenblijvers' minder pessimist
gestemd. Over het verband tusschen „Schultiichtigkeit" en „Lebenstiichtigkeit", zie Z.f. Angew. Psych. 1934 B 47 en 1936 B 51.
►
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zoek, daar de lichte gevallen de meerderheid vormen en
deze op jongeren leeftijd vaak niet in het oog vallen.
II DE VOOR-SCHOOLSCHE LEEFTIJD
Beneden drie jaar, Over het algemeen kan men eerst

met drie jaar een geregeld „onderzoek naar de verstandelijke mogelijkheden instellen. Voor dien tijd kan men
maar niet op een willkekeurig gekozen oogenblik de voor
zulk een onderzoek noodzakelijke geesteshouding provoceeren. Dat sluit volstrekt niet in, dat men voor dien
tijd met het kind niet zou kunnen experimenteeren, dat
hebben de onderzoekingen uit de school van Pavlov en
zijn Amerikaansche navolgers, Watson, Gesell, wel
beter geleerd. Die onderzoekingen hebben in het bijzonder waarde voor de kinderpsychologie, maar voor het
speciale geval stellen zij te hooge eischen, terwijl de resuitaten te onzeker zijn wegens de vele storende mogelijkheden.
In Amerika bestaan observatie-klinieken behavior
clinics), waar de kinderen worden opgenomen en dan
vanuit een donkere kamer ongezien onafgebroken worden geobserveerd, gefotografeerd en gefilmd. Zoo vond
men bijvoorbeeld, dat met 6 maanden de, op de „speelplank", liggende blokjes worden opgenomen en naar den
mond gebracht, met 9 maanden wordt er mee op de tafel
geklopt en mee gegooid, terwijl eerst met 2 jaar lets blijkt
van rangschikken en stapelen. Belangwekkend zijn de
door Mevr. Balder gepubliceerde „baby-tests - ).
Veel weten wij van dien leeftijd door de casuIstiek, de
toevallige waarneming, waardoor wij een indruk hebben
omtrent hetgeen men op een bepaalden leeftijd van den
kleuter kan verwachten, en uit hetgeen de ouders ens op
onze vragen omtrent spelen, zindelijkheid, leeren loopen
en praten, meedeelen, kunnen wij wel een voorloopigen
indruk krijgen, of er al of niet zeer ernstige afwijkingen
bestaan. Wij moeten altijd bedenken, dat onmiddellijk na
de geboorte de gedragingen van het latere genie of de
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latere volslagen idioot volmaakt gelijk kunnen zijn. Wel
heeft de ervaring geleerd, dat een bepaald uiterlijk altijd
gepaard gaat aan den aanleg voor zwakzinnigheid. Als
voorbeeld noem ik het mongolisme ) Maar een volkomen
normaal uiterlijk waarborgt volstrekt niet een normalen
verstandelijken aanleg.
Wij weten, dat het verstand en het bewustzijn, zooals
wij het uit eigen beleving kunnen, gebonden is aan de
schors van onze groote hersenen; wanneer men, ook
slechts een seconde de bloedtoevoer naar de groote hersenen afsluit, dan wordt men oogenblikkelijk bewusteloos.
Welnu de reacties van het kind, dat zonder groote hersenen wordt geboren (anencephalie) zijn in alle opzichten
gelijk aan die van het kind, dat met groote hersenen wordt
geboren, zij het dan ook niet langer dan eenige wren. Die
reacties van het pasgeboren kind hebben alle betrekking
op, voor het leven onmisbare, functies: bloedsomloop,
ademhaling, urineloozing, darmbeweging, temperatuurregeling, zuig- en slikmechanisme, enzoovoort.
Probeerbewegingen. 2 Dat men van mechanisme
spreekt, vindt ziin oorzaak in het feit, dat, zooals bij
iedere reflex, het resultaat van een bepaalden prikkel met
zekerheid kan worden voorspeld. Maar mekaniekjes zijn
het niet; er is altijd een zekere aanpassingsmogeltjkheid:
de lipjes van het pasgeboren kind sluiten zich even precies
om het tusschen de lippen gestoken potlood, om de veel
dikkere vinger, om de gladde speen of om de stroeve
tepel. Toch gaat het geheele zuigen nog wat onhandig,
iedere moeder weet, dat na een paar dagen de tepel veel
1) jaensch en zijn school meenen uit de primitieve vorm der huidhaarvaten (archicapillairen) , zooals men deze met behulp der huidmicroscoop kan aantoonen, to mogen besluiten tot een algemene, dus ook
geestelijke ontwikkelingsremming, die door producten van klieren met
inwendige afscheiding zou zijn ate be1nvloeden, zooals bij de echte kretins.
Maar deze mededeelingen zijn niet algemeen bevestigd geworden. J e rv i s beschreef als „Phen 1p ruvic oligophrenia" (zie bldz. 72) een recesstief Mendelende stofwisselingsziekte, die gepaard gaat aan imbecilitas
(Zie Lancet 1938 p. 92.)
2) Zie „Doelmatige Bewegingen" in Tijdschr. voor Sociale Geneeskunde. Jan. 1942.
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beter wordt gepakt dan de eerste maal. Er is als het
ware een kortsluiting ontstaan tusschen de aanraking
van de lippen en de beste zuigbeweging met overslaan
van de aanvankelijke „probeerbewegingen - .
Eigenlijk is de naam probeerbeweging niet geheel juist,
daar probeeren vooronderstelt een bewust doe! en opzettelijk uitgevoerde, bepaalde bewegingen. Wij hebben hier
eerder te maken met jets, dat te vergelijken is met de
„bewegingsstorm - van een, in de kamer binnen gevlogen
vogel, die in alle richtingen rondvliegt, tot een van al die
bewegingen succes beef t. Maar zelfs dit leeren door blind
probeeren ontbreekt bij den anencephaal, die na maanden nog precies dezelf de reacties vertoont als bij de
geboorte.
Van leeren door inzicht bemerkt men voorloopig ook
bij normale kinderen nog niets. Men bedoelt hiermee het
aanwezig zijn van een bewust doel en tevens een in de
fantasie uitvoeren van opzettelijk bedachte probeerbewegingen, die niet geactualiseerd warden, behalve die
probeerbeweging, waarvan men het gunstige resultaat
reeds in de fatansie heeft meenen te zien.
Hieraan mogen wij denken, wanneer wij zien, hoe de
dreumes van anderhalf jaar een bankje voor de kast zet
om iets van een hooge plank te krijgen. Het toeval speelt
bij dergelijke waarnemingen zulk een groote rol, dat het
niet opmerken in het geheel niet pleit tegen de verstandelijke ontwikkeling, het wel waarnemen ongetwijfeld een
gunstige noot beteekent.
Voortvaardelijke reacties. Eenige weken na de geboorte
kan men bij het normale kind opmerken, dat prikkels, die
van te voren of geen of een zeer bepaalde reactie gaven,
nu een geheel nieuw resultaat opleveren. Die nieuwe
reacties hebben in den beginne altijd betrekking op de
voornaamste levensfuncties, zooals bij de voeding. Terwijl
het pasgeboren kind zuigbewegingen maakt, indien de
lippen worden aangeraakt, ziet men na eenige weken, dat
het kind ( als de maag leeg is) zuigbewegingen gaat
maken bij het naderen van de moederborst. Het is waar-
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schijnlijk de geheele situatie van leege maag, benevens
de van de borst uitgaande reuk- en warmteprikkels, die
gezamenlijk dit nieuwe effect veroorzaken. Wij hebben
hier to maken met een nieuwe individueele voorwaar
delijke reactie. De naam voorwaardelijke reflex is van
Pavlov, die bij zijn honden op een licht- of geluidsignaal
een kwijl-reactie zag ontstaan, wanneer ( cl.w.z. op voorwaarde dat) hij geruimen tijd steeds datzelf de signaal
aan de voedering ( met de daarbij onvoorwaardelijk optredende kwijlreflex ) liet voorafgaan. Men spreekt ook
van gewoonte-vorming en de eene moeder zal deze, de
andere die gewoonte zien ontstaan en zij mag er zich
over verheugen, want de volslagen idioot vormt geen
gewoonten.
Van de hoogere zintuigen, het oog en het oor gaan direct
na de geboorte nog geen of weinig reacties uit, wel ziet
men een sluiten van het oog na aanraking van de
oogleden. Herhaalt men dit vaak, dan sluiten zich de oogleden reeds bij het naderen van onze hand ( een voorwaardelijke reflex ). Na de eerste m aanden bewegen zich
de oogen naar een lichtbron, en een langzaam zich dicht
voor de oogen bewegend voorwerp ( glimmend horloge)
wordt met de oogen gevolgd. Bemerkt men hier met een
half jaar nog in het geheel niets van, dan kan dit wijzen
op blindheid of achterlijkheid.
Eenige dagen na de geboorte beginnen in den regel de
eerste reacties op prikkels, die het gehoororgaan tref fen,
bijvoorbeeld ineenkrimpen en de oogjes dicht knijpen bij
een plotseling zeer hevig geluid. Wat later ziet men vaak
een kalmeerenden invloed uitgaan van een wiegeliedje of
van pianospel. Na of loop van het „domme kwartaal"
bemerkt men vaak, dat het kind anders reageert op de
stem van de moeder dan op die van een vreemde. Blijkt
met een jaar daar nog niets van, dan denkt men aan
doofheid of achterlijkheid.
Keuvelgeluidjes maakt ook het' doove kind ( brr-brr
egue-egue enz.), maar verder komt het niet, terwijl het
normale kind in den loop van het tweede jaar klank.
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combinaties vormt, die een wenschbeteekenis hebben of
een juichkreet voorstellen, en die het leert door imitatie,
wat in laatste instantie waarschijnlijk weer vorming is van
voorwaardelijke reflexen.
Met een jaar, en vaak reeds daarvoor, zoekt het kind
uit de hand gevallen speelgoed en vertoont voorkeur voor
bepaald speelgoed; het gaat zich zittend of kruipend
voortbewegen, wanneer er geen verlammingen of pijnen
bestaan zooals bij rachitis.
Met anderhalf jaar volgt dan in normale gevallen het
loopen. Door inzicht (door toeval en dressuur reeds eerder) zal het kind aan het goede touw trekken, wanneer
buiten de box zijn geliefkoosd speelgoed naast een paar
andere dingen buiten onmiddellijk bereik ligt, maar bevestigd aan touwtjes die wel binnen grijpafstand liggen.
Het zindelijk worden. Met twee jaar moet, het kind
hebben geleerd, te waarschuwen, wanneer het zijn behoeften moet verrichten. Reeds veel eerder kan men, op
de wijze der voorwaardelijke reflex, blaas- en endeldarmontlediging provoceeren, door het kind op het potje te
zetten. Daartoe moet men het kind altijd onmiddellijk op
het potje zetten, tegen dat men de natuurlijke reflex verwacht, dat is, direct na het wakker worden.
Achterlijke kinderen zijn vaak laat zindelijk, maar het
omgekeerde gaat volstrekt niet op; het bedwateren, de
enuresis nocturna zien wij niet zelden bij van tevoren
reeds zindelijk geworden kinderen. Het kan (bij afwezigheid van organische afwijkingen) veroorzaakt worden
door te groote slaapdiepte of door een plaatselijke of algemeene remzwakte der reflexen. Bij deze kinderen zien
wij nogal eens andere psychopathische afwijkingen,
zooals het moeilijk gewennen aan ander voedsel of aan
een nieuwe omgeving enzoovoort.
Ook kunnen er opvoedingsfouten in het spel zijn, te
groote strengheid, zoodat het kind niet durft te gaan
slapen; valt het dan eindelijk van overmoeheid in slaap,
dan is de diepte van de slaap zoo groot, dat daardoor
het ongeluk tot stand komt. Ook kan te groote strengheid

26

het kind moedeloos of onverschillig maken. Dat het
uit wrok (ressentiment) als een soort wraakneming in
bed watert, komt bij normalen zeker wel uiterst zelden
voor, en dat een kind, dat zich verwaarloosd voelt, op
deze wijze centrum van de belangstelling tracht' te worden, is nog grooter zeldzaamheid. Eerder heeft men te
denken aan angstgevoelens. Angst drijft naar ontspanning op elk terrein. Nog eenvoudiger is de verklaring,
wanneer het kind bang is, om in het donker uit bed te
komen; een nachtlichtje brengt dan genezing.
De spraak bij een twee-jarige. Dan is het tweejarig
kind in den regel het „Einwortsatzstadium" te boven en
combineert reeds enkele woordjes, hoe gebrekkig ook
uitgesproken. Stamelen is op deze leeftijd nog phy3iologisch. Met zes jaar moet het kind alle letters kunnen
uitspreken; doet het dit niet, dan spreekt men van letterstamelen; woordstamelen is bijvoorbeeld: „taan - voor
staan of „trekt - voor getrokken. Worden de woorden
niet tot goede zinnen vereenigd, dan spreekt men van
zinstamelen.
Een kind van twee jaar, dat nog niets zegt, is meestal
doof of zwakzinnig. Een zeldzaam geval is wel dat door
Swanenbury de Veije medegedeelde, van een kind, dat
niet sprak, daar het zoo was verwend, dat het spreken
niet noodig was. Hoorstomheid noemt men de toestand,
waarin geen doofheid bestaat en toch niet w ordt gesproken op grond van een defect, dat minder algemeen
is dan dat der zwakzinnigheid. Zeer vaak komt echter
de hoorstomheid voor als een speciaal defect bij algemeene
zwakzinnigheid. Dat het kind voor het derde jaar jets
maakt (bouwen, teekenen) of iets wil voorstellen ( poppenrnoeder ) is zeker een uitzondering. Bij oudere kinderen behoort men naar de aanwezigheid van deze func
ties te informeeren.
'
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III HET ONDERZOEK
De geesteshouding van het kind bij het onderzoek.

Zoo komen wij dan op den leeftijd, waarop een rustig
onderzoeker met een normaal kind kan gaan experimenteeren, wanneer de omstandigheden niet te ongunstig
zijn. Dat wil zeggen, als het kind niet ziek is of hongerig,
of geintimideerd door de ouders, die maar zelden passief
kunnen blijven, als het kind onjuist reageert. Soms
reageert het kind niet op onze vraag, zonder doof of
spraakgebrekkig te zijn. Men kan zich misschien het best
in de geesteshouding van zulk een kind indenken, met
behulp van de, zeker ietwat fantastische redeneering der
individualpsychologen. Door kleine teleurstellingen, is bij
het kind een geesteshouding ontstaan, alsof het redeneerde: „de volwassenen zijn mijn vijanden, dus moet ik
hen uit den weg gaan" (het verlegen kind); een ander
type: „dus moet ik hen in het gevlei komen" ( het zoete
kind); of: „dus moet ik mij teweerstellen" ( het brutale,
aggressieve kind, al weten wij, dat bij ouderen brutaliteit
nog vaker is, een poging om verlegenheid te verbergen)
terwijl bij een ander het „Dressat - zooals Kunkel het
noemt, luidt: „dus moet ik op mijn hoede zijn" (het moeilijk gewende en negativistische kind). In een concreet
geval zal men eerst trachten door een gemoedelijk praatje
of een grapje het vertrouwen te winnen. Helpt dit niet,
dan kan soms een plotseling krachtig toespreken, liefst
buiten tegenwoordigheid der ouders, de ban breken.
Maar een enkele maal is het onmogelijk om contact te
krijgen, en moet het onderzoek worden verdaagd.
De opyaven van den onderwijzer. Men zou kunnen
meenen, dat, no een voorafgaand medisch onderzoek, de
diagnose en daarmee de beslissing over de opname in de
school voor •achterlijken, het best zou kunnen worden
gesteld door den klasseonderwijzer van het kind. Toch
kan men zich in de practijk niet geheel door diens oordeel
laten leiden.
In de eerste plaats, omdat er dan geen eenheid zou
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wezen in de altijd eenigszins subjectieve beoordeeling van
het niet scherp te omschrijven begrip der zwakzinnigheid.
In de tweede plaats omdat ons gebleken is, dat de klasseonderwijzer zich niet altijd goed rekenschap geeft van
hetgeen waarom het hier gaat, en ook niet altijd onbevooroordeeld is in zijn conclusie. Zoo werden ons ter opname
gestuurd elfjarigen, die nooit waren blijven zitten, wier
schoolkennis inderdaad zeer voldoende was, maar die
door hun gedrag den onderwijzer veel moeite gaven. Dat
de onderwijzers een verschillende maatstaf gebruiken,
wor'dt wel waarschijnlijk, wanneer wij zien, dat van
4 scholen uit een district 163 candidaten worden opgegeven, en hieronder een zesklassige school is met 30
candidaten! Ook de motieven, die worden opgegeven bij
de vraag: „wat noopt U, om dit kind zwakzinnig to achten?", geven vaak blijk van een onjuist inzicht in het
wezen der zwakzinnigheid.
Een paar voorbeelden:
I. Het kind heeft een hartkwaal en moet zich teveel
inspannen om gewoon onderwijs te volgen.
II. Zoo dit kind onder grooter toezicht gesteld kon
worden, was er wel wat van terecht te brengen.
III. Het kind is suf, gevolg van werkzaamheden thuis:
loopt 's morgens half zeven met blikjes melk en 's avonds
van acht tot half elf. 1 )
IV. Hij schijnt wat zijn vermogen betreft, wel in
beteren toestand te zijn, juist daarom zou het zeer gewenscht zijn, dat hij niet terug keerde in de klasse, waar
de kinderen hem van vroeger kenden.
Dat de overheid nog maar altijd niets aan achterblijvers
doer, is zeer zeker een groot schandaal, maar redenen om
die kinderen achterlijk te verklaren, zijn niet aanweziq.
1 ) Wat voldoende slaap beteekent, bleek uit een proef in Londen
genomen .met 2 groepen in rekenen achterblijvende meisjes, die in slechte
huiselijke oinstandigheden waren.
Groep A kreeg extra rekenles.
Groep B gedurende dien tijd rust in lighallen.
Uitkomst: beide groepen gaven betere resultaten, maar groep B het beste.
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Er moet dus iemand zijn, of beter nog, een vaste commissie zijn, die onbevooroordeeld ieder geval onderzoekt.
Commissie van onderzoek. Die commissie onderzoekt
in de eerste plaats, of het schoolkind in schoolkennis bij
zijn leeftijdsgenooten ten achter is. Is dit niet het geval,
dan is het kind in geen geval zwakzinnig.
Verder onderzoekt de commissie de inlichtingen van
den klasse-onderwijzer omtrent het gedrag van het kind
op school, onder het spel en op de straat, de verhouding
met de andere kinderen, de huiselijke omstandigheden en
wat de onderwijzer meer van bel ang acht mee te deelen.
Aan de ouders worden overeenkomstige inlichtingen gevraagd, bovendien, hoe de ontwikkeling is geweest en in
hoever er factoren aan zijn te wijzen, die een eventueele
zwakzinnigheid zouden kunnen verklaren. En dan volgt
de hoofdzaak, een ,onderzoek naar den verstandelijken
aanleg van het kind, of liever, wat er uit Bien aanleg is
ontwikkeld onder invloed van de min of meer onopzettelijke prikkels van het milieu. Een aanleg zonder oefening
is iets potentieels, niet iets actueels. Een aanleg zonder
meer zou slechts zijn te onderzoeken in de kiem, zooals
deze ontstaat op het oogenblik van samensmelten van
eicel en zaadcel.
Wat onderzocht moet worden.
Een onderzoek van de
elementen van het bewustzijnsleven heeft voor ons doel
geen zin, gesteld al, dat zulk een onderzoek mogelijk
ware. Die elementen zijn abstracties, in de werkelijkheid
heeft men steeds met samengestelde reacties te maken,
en deze zijn nooit te begrijpen als een som. In een geheel
wordt de waarde der deelen mede bepaald door het geheel: deze twee lijnen zijn gelijk
wanneer men aan die lijnen niets veranderd, maar er een
kleine toevoeging aan geeft, ziet men, dat de waarde der
objectief nog steeds gelijke lijnen is veranderd:
< Zelfs het begrip verstand is een abstractie,
daar zuiver verstandelijke reacties, zonder belangstelling.
neiging, behoefte, niet denkbaar zijn. Maar het is een
practische abstractie, net als wij spreken over droop weer
.
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of een donkere dag, al is er altijd yacht in de lucht en
altiid licht over dag.
En wat is nu dat verstand, dat wij willen onderzoeken?
Zeker geen eenheid, zooals op lichamelijk gebied een oog
of een oor. Toch moeten alle verstandelijke reacties iets
gemeen hebben, dat juist door dat woord wordt gerepresenteerd. Die grootste gemeene deeler van alle verstandelijke reacties is zeer verschillend gedefinieerd.
Binet leerde: „rintelligence se marque par la meilleure
adaption de l'individu a son milieu" en Stern: „Intelligenz
ist allgemeine geistige Anpassungsfahigkeit an neue Aufgaben and Bedingungen des Lebens. - Toch kunnen die
definities niet bevredigen, wanneer wij bedenken, dat
verstandelijke reuzen als Newton en Helmholtz op school
blijkbaar geen „allgemeine Anpassungsfahigkeit - vertoonden. Stern heeft dan ook later zijn bepaling veranderd in: „Intelligenz ist allgemeine Fahigkeit, sich
unter Zweckmassiger Verftigung caber Denkmittel, auf
neue Forderungen einzustellen - . Dat is meer bevredigend.
Onze landgenoot prof. Heijmans zei: „Wij noemen een
mensch verstandig, wanneer wij bevonden hebben, dat hij
viugger of beter dan anderen tot juiste inzichten komt en in aansluiting daaraan, zou ik willen zeggen: „Verstand is de functie, die ons inzicht geeft in de verhoudingen" waarbij wij ander inzicht verstaan, het objectief
gerechtvaardigde gevoel van zekerheid, dat het zoo is
en niet anders.
Verschillende richtingen van het verstand. Die verhoudingen kunnen betrekking hebben op zeer verschillende categorieen. Wij spreken van practisch of concreet
verstand, wanneer het gaat om ding-verhoudingen: het
stelt bijvoorbeeld een jongen in staat, zelf zijn fiets te
herstellen, een radio-installatie •aan te leggen enz. In
tegenstelling met de meening van velen, die weinig zwakzinnigen hebben gezien, is onze ervaring, dat heel vaak
het practisch verstand bij de achterlijken slecht is ontwikkeld. Een der oud-leerlingen der school voor B. 0.
had thuis op zolder een heimachine in miniatuur tezamen
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geknutseld. Plotseling zei hij vol trotsch: „als wij maar
een twin hadden, dan zou ik wel echte heipalen in den
grond heien met mijn machine." Zelfs het coordineeren
der spieren 1 ) voor het uitvoeren van een ongewone be.
weging, die maar zeer weinig inzicht eischt, laat over het
algemeen te wenschen over. Wanneer ik aan normale
zesjarige kinderen vraa 9, een cirkel ( 4 cM. middellijn)
uit te knippen, dan gelukt dit aan 75 pCt. zonder meer
dan 34 cM. van de lijn of te wijken; bij achtjarige zwak.
zinnigen (debielen) aan minder dan de helft. Zijn zij
eenmaal geoefend, dan gaat het op den duur zelfs vaak
beter dan bij normalen, wien het eentonige werk eerder
verveelt. Zoo kunnen volwassen zwakzinnigen voor eenvoudigen, weinig varieerenden handenarbeid zelfs beter
voldoen dan normale arbeiders.
Van abstract verstand spreken wij, wanneer het gaat
om het inzicht in de verhouding van abstracte begrippen,
waardoor wij bijvoorbeeld een zin begrijpen als: „men
verwarre niet geest van tegenspraak met neiging tot uitoefenen van kritiek".
De gewone school doet in het bijzonder beroep op het
abstracte verstand, dat weer kan worden onderverdeeld
in verschillende ondergroepen, want de een heeft verstand van talen, de ander van wiskunde enzoovoort.
Dat men zijn eischen ten opzichte van de schoolvakken
voor de zwakzinnigen niet hoog stelt bespraken wij reeds.
Van vakken als aardrijkskunde en geschiedenis komt niet
veel terecht. Een der meisjes uit de huishoudklasse van
een school voor debielen stuitte in een leeslesje op het
1 ) o z ere t z k y heeft een' serie proeven gegeven, om na te gaan,
wat mien van die coordinatie op verschillende leeftijd kan verlangen.
Arch. de psychologie 1925 p. 224. Later heeft K win t andere motorische tests gepubliceerd, vooral voor de mimiek. In de dissertatie van
Dr. I van Hout e 1936 wijst de schrijver, ook aan de hand van de
literatuur, op het vaak samengaan van de gebrekkige motoriek en de
verstandelijke insufficientie. De Franschen spreken van een „debilite
motice".
Zie ook de dissertatie van Dr. V e d d e r over het nateekenen van
eenvoudige geometrische figuren. Amsterdam 1939. „Doing tests"
„perfomance tests" spelen vooral een rol bij het psychotechnisch onderzoek van thandenarbeiders.
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woord Engeland. Daar de kinderen juist met de juffrouw
in Zandvoort waren geweest, meende deze laatste het
kind de zaak duidelijk te kunnen maken, door te vertellen dat Engeland een land was ver over de zee, zoodat
je het nog niet eens kon zien als je in Zandvoort boven
op de duinen stond. En het Amsterdamsche meisje, vol
verbazing met de hand voor de open mond: „0, juf frouw,
wat moeten die dan een eind loopen als ze boodschappen
moeten doen op de Haarlemmerdijk!"
Het sociale verstand geeft inzicht in de verhoudingen
tusschen menschen, het ligt ten gronde aan menschenkennis en leidersgeest. Het gebrek aan menschenkennis
van sommige zwakzinnigen (niet allen! ) maakt hen vaak
tot het slachtof fer van de suggesties van misdadige kameraden. Op het gebied van de suggestibiliteit blijven zij
hun leven lang kinderen.
Eischen aan de proeven te stellen. Men moet nu de
reacties van het te beoordeelen kind vergelijken met de
reacties op dezelfde prikkels door normale kinderen van
gelijken leeftijd. Daarin schuilt juist de waarde van een
systematisch onderzoek boven de intultie van den menschenkenner-paedagoog. Ook deze laatste vergelijkt
natuurlijk het gedrag van het kind met dat van het normale, waarvan de voorstelling echter veel vager, veel subjectiever is, dan die van den experimentator-psycholoog,
die werkt met geijkte proeven. Een enkel woord over de
techniek van dat ijken.
Normaal en zwakzinnig beschouwen wij als sociale
begrippen. Een aan de samenleving aangepast normaal
gedrag kan ( onder overigens gelijke omstandigheden van
gevoels- en wilsleven) de functie zijn van zeer verschillende verstandelijke reacties. De een bereikt met een goed
geheugen, hetgeen de ander bereikt door zijn logisch
combinatievermogen enz. Daarentegen zal iemand, die
een slecht geheugen heeft en onlogisch denkt, niet slagen,
dus zwakzinnig zijn. Wanneer men als norm voor het
geheugen en het combinatievermogen nam: het minimum
door eenig geslaagd persoon bereikt, dan zou de laatst
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genoemde persoon dus normaal zijn. Men 2iet dus, dat
de normale prestatie hooger moet zijn, zoodat niet alle
volzinnigen voor alle functies goed zullen zijn; het deficit
voor de eene functie wordt bij vele normalen gecompenseerd clOor een plus op een ander gebied. Een proef is
dus te gemakkelijk voor een zesjarig kind, wanneer alle
normale kinderen een goed resultaat geven. Voor hoeveel
kinderen moet de proef dan te moeilijk zijn, om haar als
geschikt voor zesjarigen te beschouwen? Het is misschien
geen toeval, dat wij constateerden, dat de gewone, voor
alien gelijke volksschool, zonder individueel onderwijs
voor een vierde deel der kinderen to moeilijk is gebleken.
Welke eigenschap van lichaam of geest men bij mensch
of dier meet, altijd vindt men een eigenaardige verdee,ling
om het gemiddelde.
Indien men de lengte meet van a lotelingen, alle ge.
vonden waarden optelt, en door a deelt dan heeft men
de gemiddelde lengte; neemt men nu de helft van die a,
die het minst van het gemiddelde afwijken, dan blijkt
langer te zijn dan de langste van die middelgroep en een
kwart korter dan de kleinste van die .middelgroep. En
zoo was dus ook waarschijnlijk de besproken school net
geschikt voor de helft, te moeilijk voor een kwart en te
gemakkelijk voor een ander kwart, waaruit dus tevens
volgt, dat verlaging van de eischen, waardoor er meer
het einddoel bereiken, ernstig tekort doet aan die besten
waarvan de maatschappij het toch moet hebben voor haar
evolutie. Intuitief zijn de oudere psychologen bij het vast
stellen van proeven voor een bepaalden leeftijd met die
groepeering om het gemiddelde te rade gegaan en tegenwoordig, doet men dit in navolging van A. J. Schreuder
bewust. Stern heeft dan nog den eisch gesteld, dat het
34 goede resultaten vrij plotseling op een bepaalden leeftija wordt bereikt, zoodat een proef, die door N der
zevenjarigen goed wordt beantwoord, toch niet geschikt
is, wanneer bijvoorbeeld vijf achtsten der zesjarigen reeds
een goed resultaat gaf (Stern's eisch van „Steller Altersfortschritt" ).
Achterlijke Kinderen

3
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Uit het boven besprokene volgt zonder meer, dat men
een groot aantal proeven zal noodig hebben. Reeds voor
meer dan dertig jaar leerde Binet: „Lin test ne signifie
rien, cinq ou six tests signifient quelquechose".
Wil men met een minimum aantal proeven uitkomen,
dan moeten deze zooveel mogelijk beroep doen op verschillende mogelijkheden van het verstand, of zooals men
het uitdrukt, onderling een geringe correlatie vertoonen.
Wanneer men de kinderen in verband met de resultaten
van een proef een bepaald rangnummer geeft ( zooals
men dit bijvoorbeeld . naar den uitslag van rekensommen
of een dicte kan doen ), dan kan men van twee proeven
die dezelf de rangschikking geven, er natuurlijk een missen. Zijn de rangschikkingen zeer verschillend, dan doen
de proeven wiaarschijnlijk beroep op verschillende functies
en hebben beide dus waarde.
Men kan het verband tusschen de resultaten van twee
proeven door een cijfer uitdrukken, de correlatie-coef ficient (in den repel door de letter r aangeduid); de grootte
van de correlatiecoef ficient is gelegen tusschen plus 1 en.
min 1; is er absoluut geen verband tusschen twee variabele grootheden dan is r — O. Een voorbeeld van een
positieve correlatie is o.a. het verband tusschen zulgelingensterfte en kamertemperatuur; een voorbeeld van een
negatieve correlatie, het verband tusschen welstand en
gezinsgrootte.
Spearman vond een positieve correlatie tusschen alle
schoolvakken en is zoo tot de theorie gekomen, dat aan
alle verstandelijke prestaties een gemeenschappelijke
factor ( general intelligence) ten gronde ligt, terwijl de
verschillen in de prestaties ten opzichte van taalwerk,
wiskunde enzoovoort, ontstaan doordat voor die verschillende vakken naast de algemeene factor nog een
speciale werkzaam is ( special intelligence). Of deze
theorie juist is, weten wij volstrekt niet, ma ar in ieder
geval staat vast, dat men niet gemakkelijk proeven zal
vinden, die in het geheel geen onderling verband toonen,
wij kunnen dus onze derde eisch voor de proeven niet
•
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scherper formuleeren, dan door te zeggen, dat de correlatie tusschen de proeven zoo laag mogelijk moet zijn.
Thans iets over de verschillende proeven ter beoordeeling van den verstandelijken aanleg. Gewone school
opgaven zijn daarvoor minder geschikt, daar wij reeds
hoorden, dat slechts een klein deel der kinderen, die
daarin tekort schieten, zwakzinnig zijn. Veel meer waarde
hebben, niet speciaal in de school geoefende reacties. Wij
willen nagaan, wat er uit den aanleg is geworden, onder
invloed van de, voor alle kinderen min of meer gelijke
prikkels der „toevallige opvoeding". Geheel te bereiken
is die gelijkheid van prikkels nooit, alweer een reden, om
niet met weinig proeven tevreden te zijn. Geheel nieuwe
prikkels ( dat zijn: vragen en opdrachten) hebben, gedachtig aan de verstandsdefinities van Si
__ern en Bina,
groote waarde. Sterk geoefende functies, zullen wij voor
ons doel vermijden, daar sommige debielen, voor eenvoudige, weinig varieerende opdrachten, een groote mate
van oefeningsvatbaarheid bezitten. Hierdoor immers
kunnen enkelen van hen, voor eentonige beroepen zeer
gewenschte arbeidskrachten worden.
Proeven voor het sociaal verstand. Wanneer wij de
verschillentle, ons ten dienste staande, proeven eens
overzien, dan blijkt, dat het sociale verstand al zeer karig
is bedeeld. Voor de beoordeeling van de geschiktheid tot
de hoogere beroepen, waarin menschenkennis en leidersgeest van groote waarde zijn, zou dit gemis ernstig worden gevoeld, maar, om iemand ongeschikt te doen zijn
voor het leeren lezen, schrijven en rekenen, voor het aanleeren van de omgangsvormen, noodig in een eenvoudig
beroep, zouden al zeer groote defecten op dit gebied
moeten bestaan, die wel blijken uit de inlichtingen van
school en huis, of gedurende het onderzoek voor den dag
komen. Wij zullen echter hier steeds de mogelijkheid van
opvoedingsfouten als oorzakelijk moment indachtig
moeten zijn. Werkelijk betrouwbare proeven van groote
symptomatische waarde bezitten wij voor de beoordeeling
van het sociale verstand niet. Bij deze vorm van het ver-
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stand spelen wils- en gevoelsleven een nog veel overwegender rol dan bij de andere vormen en het wils- en
gevoelsleven is veel moeilijker experimenteel te benaderen
dan het verstandsleven.
Een enkele poging, om door proefneming iets omtrent
het sociale verstand te weten te komen willen wij vermelden. Thorndike lief photo's vervaardigen van gezichten, die een bepaalde gemoedsaandoening uitdtukten:
vreugde, woede, verdriet, schaamte, verbazing, spot
enzoovoort. Op een aantal losse kartonnetjes waren deze
woorden gedrukt en de te onderzoeken persoon kreeg de
opdracht, de kartonnetjes elk te leggen onder de bijbehoorende photo. Zeif de naam voor de aandoening, die
de photo weergeeft te bedenken, stelt te hooge eischen
aan de „liquiditeit - der woordherinneringen. Hoe beter
menschenkenner, hoe beter resultaat.
Voor het onderzoek naar zelfbeheersching en doorzettingsvermogen heeft Downey een aantal proeven in
gebruik genomen, bijvoorbeeld, het zoo langzaam mogelijk schrijven van een text. In een andere proef moet geblinddoekt worden geschreven, waarbij de proefnemer nu
en dan de pen van den schrijver tegenhoudt om te zien,
hoe de onderzochte daarop reageert. Of echter de uitkomsten algemeene waarde hebben voor het wils- en
gevoelsleven, is zeer de vraag.
Sociale begrippen moeten de meeste menschen min of
meer toevallig leeren. leder Nederlander wordt geacht
de wet te kennen. Hoe licht zal de zwakzinnige, die bijna
alles opzettelijk moet leeren dan met die wet in botsing
komen? Wat zal er terecht komen van het sociale inzicht
van een jongen, die op het punt stond de school voor
B. 0. te verlaten en die, in den verkiezingstijd zei, later
ook Vliegen te zullen kiezen, en die op de vraag „maar
wat is dat dan, kiezen?'' met een verachtelijk gebaar van:
„als je me nou" antwoordde: „in je mond ommers. „
I ) Ditzelfde geldt ook voor de karakterologische experimenten van

Henning s. Zie de kritiek in Z. f. angewandte Psych, 1932 Band
32 H. 3/4.
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IV PROEVEN VOOR HET CONCREET EN
HET ABSTRACT VERSTAND
Van meer waarde zijn ander de ons op het oogenblik
ten dienste staande proeven, die, welke betrekking hebben op het praktische verstand of liever het concrete verstand 1 ), daar de practijk vaak overwegend wordt beinvloed door wils- en gevoelsleven.
Van een vierjarig kind kan men bijvoorbeeld het volgende verlangen. Aan een twaalfmaal rechthoekig omgebogen stuk stevig ijzerdraad is een sleutel opgehangen. Men geeft het geheel aan het kind en zegt, of gebaart (bij hardhoorenden) : „haal die. sleutel daar eens
af, geef mij die sleutel eens. - Het kind trekt wat aan de
sleutel, tot plotseling een veelzeggend lachje over het
gezicht glijdt (Bahler's „Aha Erlebnis - ) en vlot wordt
de sleutel eraf gehaald. Het lachje wijst op het vooraf in
fantasie beleven van' de resultaat-beweging. Over het algemeen is het inzicht in physische verhoudingen bij kinderen niet groot 2 ). Zelfs bij twaalfjarigen wordt vaak
de absurditeit niet gezien op een plaatje, dat voorstelt:
een wip met een groote dikke man boven en een klein
mieserig jongetje beneden.
Het onderscheiden van zintuigelijke indrukken. Voor
het vijfjarig kind heeft Binet de volgende proef. Op de
tafel zet men twee gelijk uitziende maar niet even zware
doosjes en men zegt: „kijk eens, die doosjes zien er precies gelijk uit, maar ze zijn niet even zwaar, geef jij mij
nu eens het zwaarste. - (Nooit: probeer maar eens!) Een
jonger of achterlijk kind geeft er soms zonder een oogenbilk denken een aan, volkomen zeker van zijn zaak; een
ander zegt misschien: „ze zijn niet gelijk" als er op een
bijvoorbeeld een klein vlekje zit. De ouders zeggen dan
verrukt: „wat neemt het kind toch goed waar,'' maar zij
1) Het praktische verstand bevat meer sociale elementen dan het
concrete
2) ,;Naive Physik" von Lipmann and B o g e n.
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zien over het hoofd, het gebrek aan inzicht in hetgeen
waar het om gaat.
Scherp waarnemen van kleine zintuigprikkels kunnen
dieren veel beter dan menschen; men denke aan de befaamde Elberfelder paarden, die feilloos worteltrekkingen
konden uitvoeren, mits er iemand aanwezig was, die het
antwoord wist. De paarden merkten aan voor menschen
niet te bespeuren onwillekeurige bewegingen of veranderingen in het ademhalingsrythme, die optraden bij
hen, die het antwoord wisten, wanneer het paard al stampende met zijn poot het bedoelde getal had bereikt. De
dieren hielden dan met stampen op en de, van de oorzaak
der reactie, onkundige toeschouwers stonden verbluft.
Er is zelfs bij kinderen een negatieve correlatie gevonden tusschen het intellect en de fijnheid in het anderscheiden van zintuigelijke verschillen. Zij, die zintuigoefeningen propageeren mogen dit bedenken; trouwens
wat als zintuigoefening wordt beschreven is in den regel
oefening der aandachtsconcentratie. Bij de proef met de
doosjes gaat het in het geheel niet om de reactie op
zwaarteverschillen, want die ziet men reeds voor het jaar,
zooals Sikorski vertelt van zijn kind, dat van drie precies
even groote en gelijk gekleurde, maar niet even zware,
ballen, altijd met de zwaarste speelde.
De doosjes moeten even groot zijn, anders wordt het
grootste te licht geschat. Vroeger schreef men dit toe aan
de „teleurgestelde verwachting". Indien men echter het
ondersteuningsvlak op de hand maar even groot maakt,
of de doosjes aan een touwtje oppakt, blijkt de illusie, dat
van twee even zware, maar niet even groote doosjes, het
grootste het lichtste lijkt, veel minder duidelijk te zijn.
Bij onze proef gaat het erom of het kind inziet, hoe het
moet doen om te weten te komen, welk doosje het
zwaarst is.
Het rangschikken als intellectsproef. Eerst met 10 jaar
kunnen wij, verlangen, dat het kind 5 van die gelijk uit1

) „Child study" Dec. 1925.
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ziende doosjes volgens de zwaarte rangschikt, al geven
wij nauwkeurig het leidend beginsel van de rangschikking aan: ,,kijk eens, hier heb ik 5 cfoosjes, ze zien er
gelijk uit, maar ze zijn niet even zwaar; nu moet jij ze
eens op een rijtje zetten, zóó, dat hier de zwaarste komt,
hier die welke lets minder zwaar is, dan die nog minder
zwaar is, nog minder en hier de lichtste; goed begrepen:
hier de zwaarste en daar de lichtste 1 ).
Hoewel er bij ouderen geen hooge correlatie bestaat
tusschen verstand en handvaardigheid, is dit op jeugdigen
leeftijd wel eenigszins het geval;. wij kunnen dan van het
vierjarig kind verlangen, dat het een knoop kan dicht
maken en met zes jaar moet het kind een strikje kunnen
maken.
Een „knipproef - ter beoordeeling der handvaardigheid,
komt neer op het laten uitknippen van een cirkel met
4 cM. middellijn, zooals wij reeds op bldz. 30 bespraken 2
De zooeven genoemde rangschikkingsproef met de viji
doosjes, is van groote waarde. Rangschikken, ordenen
behoort tot de hoogste functies van den geest. Deze functie
ligt ten gronde aan de begripsvorming, berust op wat
Diirr noemde het „Einheitsbediirfnis des Geistes. - Een
rangschikkingsproef, die deels ligt op het gebied van het
concrete deels op dat van het abstracte verstand, is de
volgende, geschikt voor achtjarigen. Men heeft een serie
prentjes, voorstellende: een zuigeling, een kleuter, een
schooljongen, een adolescent, een jonge man, een man
van middelbaren leeftijd en een grijsaard. Men legt aan
.

1
Belangwekkend zijn de „Tests" van P or t e u s. Voor iederen
leeftijd geeft hij een doolhofteekening, waarin een kind den weg moet
vinden. Zie Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs. Mei 1922 bldz.
64, waar de correlaties worden besproken, die bestaan tusschen de
resultaten net deze „tests" aan den eenen kant en het verstand en de
handigheid aan den anderen kant.
2 ), .Zie congresverslag van het eerste Nederlandsche congres voor
Kinderstudie 1913. Os ere t z k y gaf een heele serie proeven ter bepaling van de „handvaardigheid". Dupre spreekt van debilite motrice,
)

die zelden voorkomt zonder „debilite mentale". Zie Van Kr e v e 1 e n
in N. T. v. Gen. 1946 blz. 1843,

40

de linkerkant voor het kind neer het prentje van den zuigeling en zegt: „kijk eens, hier heb ik een plaatje van
een heel klein jongetje; het wordt ouder en ouder (hierbij
steeds meer naar rechts op de tafel tikkend) tot het eindelijk een oude man is geworden" en men legt het prentje
van den grijsaard neer. „Leg jij nu die andere prentjes
daar eens tusschen, zoodat je kunt zien, dat hij steeds
ouder wordt" (men geeft de andere prentjes, altijd in
dezelfde volgorde op elkaar, de jonge man boven).
Het getalbegrip. Wanneer men het getalbegrip beschouwt als de functie, die ons in staat stelt, een aantal
eenheden samen te vatten tot een nieuwe eenheid, onafhankelijk van den aard dier eerste eenheden, en wanneer
men aan het tellen denkt, dan is het duidelijk, dat wij hier
met de besproken functie, het „Einheitsbecifirfnis" hebben te maken.
Bij primitieven is het getalbegrip maar rudimentair
ontwikkeld. De herder, die een van zijn schapen mist,
weet dit, niet omdat hij de dieren telt, maar omdat hij ze
alle persoonlijk kent; het imbecille meisje, dat voor
twaalf kinderen dekt, doet dit niet voor twaalf kinderen,
maar voor Jansje en Pietje en Mientje enz. De inboorling
heeft verschillende namen voor twee krissen en twee
noten. Twee booten van hemzelf en twee van een andere
scam zijn alleen als vier te denken, wanneer zij naar een
gemeenschappelijken vijand optrekken. Het groepsbegrip
gaat aan het tellen vooraf, zij spreken van een paar, een
trits, een struisvogelpoot, een hand ( 5 ) enz. Men heeft
wel eens gedacht aan een tellen zonder woorden, wanneer
een kind zag waar er meer waren, als men op eenigen
afstand van elkaar Lien en elf knikkers bij elkaar legde.
Maar het juiste antwoord berust op het waarnemen van.
ruimteverschillen. Ilc ken een imbecil meisje, dat het verschil tusschen een en twee niet begrijpt, maar goed kan
domineeren, zoodat de ouders meenen, dat zij wel getalbegrip heeft.
Onder den invloed van ons volwassenen, mogen wij
van het West-Europeesche kind van 5 jaar verwachten,
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dat het van vier centen het juiste aantal kan aangeven:
„kijk eens hier liggen centen, tel ze eens: een, twee, en
nou jij" en als het dan goed is: „best, dus hoeveel?" Een
jonger kind, dat tot Lien kan tellen op de vraag: „hoeveel
vingers heb je," zal soms, wanneer wij zeggen: „best, dus
hoeveel?" weer opnieuw de vingers achter elkaar opnoemen, dus het getalbegrip volgens onze definitie niet
bezitten.
Met 7 jaar kunnen wij het volgende doen. Wij laten
5 centen tellen, en zeggen dan: „ja, goed onthouden,
5 centen"; wij bedekken er dan twee met de hand en
schuiven ze een weinig terzij, wijzen op de drie en vragen:
„hoeveel?" en op onze hand wijzend, waaronder de
andere liggen: „dus hier?" dan hetzelfde na bedekken van
4 en drie centen 1 ).
Met acht jaar een goed antwoord op de vraag: „Nou
moet je eens raden hoeveel centen ik nog in mijn zak heb,
maar ik zal je eens helpen; wanneer je mij er nog twee
bij geeft, dan heb ik er 5, maar hoeveel heb ik er nou?"
Synthesen. Hoe moeilijk het kind tot het maken van
synthesen komt, blijkt soms uit zijn teekening, wanneer
het bijvoorbeeld een poppetje teekent door een cirkel en
vier streepjes naast elkaar to zetten; van een achtjarigen
debiel heb ik een teekening van een huisje, waar naast
het huisje een rookende schoorsteen staat.
Een geijkte proef, die betrekking heeft op de vorming
van synthesen is de „prentjesproer, waarbij tegen het
kind wordt gezegd: „vertel eens wat er op dit plaatje
staat, wat daar alzoo gebeurt," zonder klemtoon op gebeurt, want de ijking heeft zonder die klemtoon plaats
gev9nden). Over het algemeen wordt onder de 7 jaar
geen, verschillende zaken of personen omvattende, „Gestalt - gemaakt, alles wordt afzonderlijk opgenoemd. Het
is merkwaardig, dat het kind oorspronkelijk op totaalindrukken reageert en langzamerhand bewust uit de
1 ) Deze test kan natuurlijk heel goed bij doofstommen worden gebruikt, als zoogenaamde „stomme" test.
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geheelen de afzonderlijke zie- en hoordingen leert isoleeren, waarbij het woord een belangrijk hulpmiddel is. Per
slot, maar nu geheel bewust, warden dan de concrete,
individueele begrippen op een hooger plan tot synthese
gebracht in algemeene begrippen.
Woordbegrip. Aan een zesjarig kind kunnen wij
vragen: „wat voor bloemen heb je wel eens gezien, hoe
heetten die?" Maar niet alleen specificatie, ook generalisatievragen zijn mogelijk: „paarden, kippen, varkens,
honden, dat zijn allemaal?"
Het achterlijke kind komt moeilijk tot het vormen van
algemeene begrippen en werkt er vaak nog moeilijk mee,
als ze er zijn. Veertienjarige debielen liet ik eens uit een
groot aantal plaatjes zoeken: booten bij booten, jongens
bij jongens, hoofddeksels bij hoofddeksels, klokken bij
klokken enz. Een der jongens was goed op streek, tot hij
ineens een pet, niet bij de hoofddeksels, maar bij de jongens legde. Het achterlijke kind leeft in de concrete
realiteit net als het jongetje dat door den meester werd
gevraagd, hoeveel aardappelen hij had gegeten: „vijf
meester" en de meester: „en als je er nou eens tweemaal
zooveel had gegeten" en de jongen: „teveel meester. Zokhetindapvrg:„hondekat
zijn allebei?" antwoordde: „vijanden. Een gaarne toegepaste methode tot onderzoek van het
woordbegrip, is die van de „regel van drieen - : „als je
honger hebt, moet je eten, en als je dorst hebt, moet
je ?" Met vier jaar kunnen wij een goed antwoord
verwachten. Met zes jaar reageert idriekwart goed op een
analoge vraag, waarvan de „formule - luidt:
azijn: zuur striker: X; X. =
.?
Met negen jaar:
Dinsdag: dap — Januari: X; X. =
.?
Deze methode is op groote schaal voor het eerst toegepast bij de „Army mental tests". Toen in den eersten
wereldoorlog een Amerikaansch leper uit den grond moest
worden gestampt, werden de recruten „en masse" aan een
groat aantal psychologische proeven onderworpen, om
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zonder te groat tijdverlies een eerste schifting te maken
in verstandelijk normalen, subnormalen en supernormalen 1 ). De absoluut onbruikbaren werden uitgeschakeld: de besten bestemd voor opleiding _tot de leidende
posities. Bij het onderzoek van groote groepen tegelijk,
moest op tijd worden gewerkt, waardoor de, met de
Engelsche taal nog niet geheel vertrouwden, eenigszins
waren gehandicapt 2 ). Daarom werd tusschen een paar
ongeschikte, het juiste antwoord gedrukt, zoodat alleen
maar dat antwoord behoefde te worden onderstreept. Na
duidelijke mondelinge toelichting met voorbeelden, werd
gegeven:
gun: shoots; knife ( runs, hat, cuts, bird).
En zoo een grout aantal. Of er werden naast elkaar
synoniemen of tegenstellingen geplaatst en er moest worden onderstreept, of de woorden hetzelfde of het tegenovergestelde beteekenden:
1) Een dergelijke groepsgewijs, schriftelijk onderzoek met deze proe
yen werd in ons land verricht door i0 o r t. Voor het uitzoeken der
candidaten voor de Duitsche „'Begabtenschulen" wordt een overenkomstige methode gebruikt, naast het oordeel van den klasseonderwijzer en een onderzoek naar de gewone schoolkennis. 'Dit wordt door
K o h n s t a in en Van Veen gewenscht geacht voor de toelating
tot het middelbaar onderwijs. De firma Wolters heeft een bewerking
der Amerikaansche proeven „National intelligence tests" -door L u n i n g
r a k, in den handel gebracht. Voor jonge kinderen heeft E. P. d e
Pint ner en Cunningham proeven bewerkt. Bij deze proeven
behoeft het kind zelf niet te spreken, maar het moet de mondelinge
opdracht toch begrijpen,, dus geheel „stom" is de proef niet, wat geen
bezwaar is, daar immers juist het „verbale verstand" voor de hoogere verstandelijke ontwikkeling primair is. Men denke aan het verstand van
niet individueel ontwikkelde doofstommen. Voor het onderzoek van
hun intellect in Z. f. angew. Psych. in 1919 blz. 40 e.v
2) Onze Hollandsche twaalfjarigen moeten in drie minuten minstens
60 willekeurige woorden kunnen opnoemen („niet tellen en niet twee
keer hetzelfde woord.") 'Bij dit onderzoek naar de wekbaarheid, de
liquiditeit, der woordvoorstellingen, heeft men twee reactiewijzen. Het
eene kind noemt woordreeksen, die tot bepaalde kategorieen behooren,
bijvoorbeeld: kleuren, diernamen, meubels enzoovoorts; het andere kind
noemt wat zijn associaties hem ingeven. ,Te r man zegt: de eersten visschen in hun vocabularium met een schepnet, de tweeden met een hengel.
Dat zwakzinnigen altijd tot de tweede kategorie behooren, kon ik niet
bevestigen.
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wet, dry ( same, opposite)
abjure; renounce ( same, opposite).
Die onderstreepingsmethode werd ook voor andere
proeven gebruikt. Een twaalfjarig kind weet de volgende,
dooreen geworpen, woorden tot een goede zin te rangschikken: moedig, een, verdedigt, baas, goede, hond, zijn.
In de legerproeven werd het antwoord er niet naast afgedrukt, maar de recruut had erachter te zetten, of na
plaatsing van de woorden, in de goede volgorde, de zin
juist of absurd was, enzoovoorts. ( People, trusted, intemperate, be, always, can. Right Wrong!) .
Denkwilze, Niet zelden blijft de zwakzinnige kleven
aan eigenaardigheden, die kenmerkend zijn voor het kinderlijke denken, maar die bij normalen van den leeftijd
dier zwakzinnigen reeds lung zijn overwonnen. Zoo denken wij aan het egocentrische, het weinig soepele en het
gebrek aan inzicht in de relativiteit van de waarheid der
oordeelen. Het egocentrische is oorzaak, dat het kind zich
moeilijk kan plaatsen op het standpunt van een ander.
Eerst met 9 jaar kan men verlangen, dat het kind niet
slechts weet hoeveel broertjes en zusjes hijzelf heeft, maar
ook hoeveel en welke broertjes en zusjes deze zelf hebben. Tevoren had onze vriend broertjes en zusjes, maar
hiizelf was alleen zichzelf. Onder de elf jaar is het met
woorden iets uitleggen zeer gebrekkig, want wat het kind
zelf duidelijk is, heeft geen woorden noodig, dat is duidelijk. Om het tegenover ons zittende kind juist te zien
reageeren op de vraag: „Waar is mijn linkeroor?" moet
het zich letterlijk op ons standpunt kunnen plaatsen. Dit
gelukt met 8 jaar. Het is heel moeilijk, hierbij iedere suggestieve draaiing van het hoofd te vermijden, evenals het
moeilijk is, niet naar het linkeroor van het kind te kijken
bij de vraag: „waar is je linkeroor?" Met jaar reageert
het kind goed, ook al kijken wij naar zijn andere oor.
Hoe moeilijk het kind komt tot de wetenschap der
1 ) Aan onze Hollandsche kinderen vragen wij: „Wat is het gekke,
als ik zeg: „Ik heb Brie broers, Jan, Piet en ik?" Normale tienjarigen
herkennen de absurditeit.
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relativiteit onzer constateeringen, blijkt uit het feit, dat
wij, volgens Piaget eerst met elf jaar kunnen verlangen,
dat het kind zonder fout van drie voorwerpen naast
elkaar weet aan te geven, dat A links ligt van B, B links
van C, maar rechts van A enz. in alle combinaties. Met
deze eigenaardigheid van het kinderlijke denken in verband, staat het gemis aan soepelheid van zijn denken.
Een spontaan opgekomen of door anderen gesuggereerde
gedachte, wordt niet gemakkelijk gecorrigeerd. Aan een
eenmaal aangenomen volgorde wordt krampachtig vastgehouden, iedere afwijking wordt als onaangenaam
ondervonden en door gevoelsgemeenschap kunnen zoo
allerlei magische handelingen ontstaan. Het kind is gewoon over de blauwe stoeprand te loopen bij het naar
school gaan en ziedaar: „als ik er niet naast stap, krijg ik
van morgen geen beurt."
Het combineerende denken. Met combineerend denken bedoelt men: het vinden van iets nieuws uit een
aantal gegevens. Eigenlijk hebben wij met deze functie
reeds eenige malen kennis gemaakt, zooals bij de vraag:
„als je honger hebt, moet je wat eten, en als je dorst hebt,
moet je wat .?" Wij denken echter bij de uitdrukking
in de eerste plaats aan de beroemde „Liickentest" van
Ebbinghaus. Llit een zin is een enkel woord weggelaten,
dat het kind moet invullen: willekeurige woorden, werkwoorden, of voegwoorden. Een kind van tien jaar
reageert goed op: „de kar maakte zoo'n leven, dat hij de
handen hield voor de
en: „het was in de kamer al
zoo donker, dat hij om .de brief te lezen, vlak bij
ging staan." Bekend is ook de proef van Micu/ski: een
aantal dierfiguren worden middendoor geknipt. Zijn zoo
gemaakt, dat de doorsnee van alle even grout is. Na een
voorbeeld van een goede en een onjuiste oplossing, moet
het kind de overige zelf leggen. Ook dit gelukt met tien
jaar. Masselon laat een zin maken, waarin twee of drie
gegeven woorden moeten voorkomen. Heilbronner heeft
een reeks schematische teekeningen, waarvan de eerste
slechts enkele lijnen, iedere volgende iets meer bevat.
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Wanneer wordt de teekening herkend? Wiersma deed
hetzelfde met meer of minder sterk gesluierde foto's en
meer of minder met gaas omwoelde voorwerpen, die op
den tast moeten worden herkend. Hij meent hierin vooral
een maatstaf te hebben voor de mate van aandachtsconcentratie, hetgeen Bourdon onderzocht met het laten
doorschrappen van een bepaalde letter in een text. Er
zijn nog een menigte van proeven ter beoordeeling van
het combineerende denken. Ik wil er nog slechts een
enkele noemen.
Vul in:
1, 2, 3, 4, 5,.,., Begrijpt de onderzochte de bedoeling niet,
dan wordt het voorgedaan: „wel, natuurlijk: 6 en 7.
Dan, en nu zonder hulp:
2, 4, 6, 8, 10,..,•••
1, 4, 7, 10
2, 4, 8, 16,..,...
27, 9, 3, 1,..,...
1, 2, 4, 7, 11 ,..,...
Enzoovoort. Behalve de laatstgenoemde worden door
twaalfjarigen de andere goed ingevuld.
Ook bij deze proef behoeft weinig of niet te worden
gesproken, zoodat zij tusschen de belangrijk verbale
proeven zeker een plaatsje verdient. Bij de legerproeven
speelde deze proef een belangrijke rol.
Terloops wijs ik op de geniale vondst van de zevenjarige Gauss. De onderwijzer gaf de kinderen de opdracht
op te tellen, hoeveel was: een plus twee plus drie, plus
vier enzoovoort tot en met 35. Al heel gauw stak Gauss
zijn winger op. Hij had de regel van de rekenkundige
reeksen ontdekt, dat de som van alle termen gelijk is aan
de helft van het aantal termen, vermenigvuldigd met de
som van de eerste en de laatste term: S is lAn (n plus een ).
Tijdsbegrip. BelanOrijk is het onderzoek van het tijdsbegrip ) , het zich kunnen orienteeren in den tijd. Het
zich orienteeren in den tijd is veel moeilijker dan het zich
1 ) Zie: Het tijdsbegrip van het kind in „Grepen uit de psychologie
van het normale kind", tweede druk 1942.
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orienteeren in de ruimte, hoewel de tijd veel meer inhaerent is aan het psychische dan de ruimte. Wanneer de
aarde eens 1000 keer sneller om de zon wentelde en alle
wereldgebeuren daarmee overeenkomstig, dan zou er
niets veranderen, maar voor onze beleving zou het een
totaal andere wereld zijn. Wij projecteeren gaarne de
tijd op de ruimte. Van driejarige kinderen noteerde ik
o.a.: „waar is Zondag nu?", „groeit Kerstmis nu?" enz.
Wat het verband is tusschen de zoo speciaal subjectieve
beleving van den tijdsduur en de moeilijkheid van het
juist localiseeren van een gebeurtenis in den tijd, waag
ik niet te beslissen, maar in ieder geval ontwikkelt deze
laatste functie zich zeer geleidelijk.
Voor het goed localiseeren van een gebeurtenis in den
tijd, is het noodig, dat een kind scherp onderscheidt tusschen een waarneming en een gereproduceerde herinnering en nu is uit de onderzoekingen van Jaensch wet
voldoende gebleken, dat die onderscheiding bij kinderen
veel minder scherp is dan bij volwassenen. Wij kennen
de zintuigelijke levendigheid der fantasievoorstellingen
uit den droom, die in meer opzichten overeenkomst heeft
met het kinderlijke 'bewustzijnsleven.
Met 5 jaar weet het kind, hoe oud het is; met zes jaar
geeft het goed antwoord op de vraag: „is het nu middag
of avond?" Bij dergelijke vragen moet altijd dat, wat het
niet is, het laatst worden gezegd, daar een verlegen kind
door echospraak een goed antwoord kan geven, zonder
iets van de vraag te hebben begrepen.
Die echolalie in de desorientatie der verlegenheid is
een regressieverschijnsel naar den leeftijd, toen het naspreken nog een onmisbare phase was in de ontwikkeling
van de taal. Bij ,achterlijken komt de echospraak voor
zonder verlegenheid.
Met 8 jaar is het kind volkomen georienteerd in de
weekdagen en antwoordt goed op de vragen: „als het
vandaag eens • Vrijdag was, wat was het dan gisteren?"
„en morgen?" Het weet dan ook wanneer het jarig is.
Met 9 jaar is het thuis in de namen der maanden. Het
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noemt de maanden achter elkaar op, zonder dat een (nooit
geoorloofd) corrigeerend optrekken der wenkbrauwen
van den onderzoeker meehelpt. Met 12 jaar moet het kind
zoo vertrouwd zijn met de klok, dat het weet, hoe laat
de klok staat als men om drie uur en daarna om half negen
de groote en de kleine wijzer in gedachten van plaats doet
verwisselen.
Kleurnamen. Een zeer belangrijke proef bestaat uit het
laten benoemen der vier hoofdkleuren. Echte kleurenblindheid komt onder de achterlijken niet vaker voor dan
onder normalen 1 )
Kleuren onderscheiden is een zeer primitieve functie:
insecten, honden en apen kan men dresseeren op het
geven van een verschillende reactie op fijne kleurverschil
len. Wanneer men zuigelingen van een half jaar alleen
melk geeft in een roode flesch en nooit in de even vaak
aangeboden blauwe flesch, dan ziet men al gauw, op de
wijze der voorwaardelijke reflex, zuigbewegingen bij het
vertoonen van de roode. Primitieve menschen gebruiken
echter geen namen voor de kategorien: blauw, rood enz.,
zij vergelijken een aangeboden kleur altijd met die van
een bepaalde bloem enz. Ook in den Bijbel, in de zangen
van Homerus, in de Zend-Avesta vindt men niet of bij
uitzondering het gebruik van de kleurkategorie. En zoo
ziet men ook in de individueele ontwikkeling eerst laat
de behoefte ontstaan naar het gebruik van woorden voor
het blauw, het rood enz. En bij zwakzinnigen blij ft de
belangstelling voor het gebruik der kleurnamen vaak zeer
lang uit.
Qualitatieve en quantitatieve veranderingen. Bij het
rijp worden van het verstand, ziet men qualitatieve en
quantitatieve veranderingen. Qualitatieve veranderingen
ziet men bijvoorbeeld in de reacties op de prentjesproef.
Tot 7 jaar alleen opnoemen, dan beschrijven, eindelijk
verklaren mogelijkheid van het geven van een onderschrift ) Bij het laten definieeren: „je hebt wel eens een
1 ) Zie Kleurenblind en Kleurendom in Tijdschrift voor B. 0. Juli
1921 bldz. 93.
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paard gezien, nou wat is dat dan een paard?", reageert
het kind van zes jaar vaak met het aangeven van het doel,
de werking, een paard is: „om te rijden, - een moeder is:
„om op de kinderen te passen," een vader: „om geld te
verdienen," een tafel: „om kopjes op te zetten" enz. Alles
als gevolg van een zeer belangrijke wijze van het spanvane waarnemeni, want leert niet het pragmatisme: het
wezen van een ding bestaat uit zijn werkingen? Met
9 jaar geeft het kind bij zijn definities het algemeene begrip: ,,een paard is een dier. - Een achterlijk kind of een
heel klein kind zegt niets, of bijvoorbeeld: „net zoo'n groot
paard" of „mijn vader heeft een paard'' en dergelijke
meer.
Quantitatieve reactie-veranderingen zien wij bij het
laten naspreken van cijfers. Met drie jaar twee, met vier
jaar drie, met acht jaar vijf cijfers. Eigenlijk onderzoekt
men hier meer het geheugen en de spanning van de opmerkzaamheid.
Geheugen en opmerkzaamheid kunnen wij Been verstandelijke functies noemen, maar zij vormen noodzakelijke voorwaarden voor het verkrijgen van materiaal,
waar het verstand mee kan opereeren, zoodat het onderzoek daarnaar niet achterwege kan blijven 1 ). Voor ons
doel zijn dergelijke eenvoudige proeven voldoende. Het
verloop van het geheele onderzoek geeft bovendien, zekerheid omtrent grove stoornissen in de afleidbaarheid en
dergelijke meer. Het laten naspreken van zinnetjes geeft
1 ) Voor een nauwkeuriger onderzoek van het geheugen, gebruikt
men in de psychologie vaak reeksen van zinledige lettergrepen, die
twee aan twee (bijvoorbeeld: sel ,gof) van buiten moeten . worden geleerd,
zoodanig, dat, op het noemen van de eerste lettergrepen, moet worden
geantwoord met de tweede (het zoogenaamde Tref ferverfahren). Er
bestaan allerlei modificaties der methode: twee aan twee een woord en
een getal, of twee woorden, die gemakkelijk in causaal verband kunnen
worden gebracht enzoovoort.
Voor een onderzoek naar de opmerkzaamheid (regelmatigheid, taai
heid, afleidbaarheid, •erstellingssnelheid na storing enz.) gebruikt men
nog vaak het reeds genoemde principe van B o u r do n. Hij liet in een
tekst een bepaalde letter doorstrepen en noteerde de gebruikte tijd en
aantal omissies.

Achterlijke Kinderen

4

50

behalve omtrent het geheugen tevens inzicht in het begrijpen van de beteekenis der woordcombinaties.
Het woord speelt trouwens bij vele proeven een groote
rol; zonder woorden zijn geen hoogere denkvormen mogelijk, een abstract begrip kan zich zonder woord niet
ontwikkelen; wat . wij boven noemden, de kategorie het
blauw of het rood, is ondenkbaar zonder het woord. Bij
normalen aanleg zijn de prikkels van het gehoorde woord
voldoende om het kind tot spreken te brengen; bij abnormalen aanleg is dit niet altijd het geval. Het is van belang
te weten, of die abnormaliteit is, een algemeene zwakzinnigheid of een meer geIsoleerd gebrek. Evenals bij de
doofheid moeten wij dus „stomme' proeven gebruiken bij
kinderen, die zwaar stotteren of die de, voor het spreken
noodige spiercoordinaties, niet hebben geleerd, dus stamelaars en hoorend-stommen, terwiji er ook nog een
groep kinderen is bij welke het defect bestaat uit een
moeilijk leeren begrijpen van het woordsymbool, terwijl
overigens de verstandelijke aanleg veel beter is dan de
realties op onze woorden, zouden doen vermoeden, de
woorddoven. Aan de mogelijkheid van het bestaan van
dergelijke afwijkingen moet men bij het onderzoek
natuurlijk steeds denken. Het niet kunnen leeren lezen
( woordblindheid of alexie) komt op den schoolleeftijd
voor den dag, en kan, behalve op zwakzinnigheid, ook op
andere oorzaken berusten.
Houding van onderzoeker en instelling van het kind.
Hit de voorbeelden van proeven, in gebruik bij de beoordeeling van het verstand, blijkt wel, dat deze van
geheel anderen aard zijn dan die, welke meer in het
p§ychologisch laboratorium in gebruik zijn, chronoscoop
en tachistoscoop komen er niet bij te pas. De gebruikte
prikkels staan zoo dicht bij het werkelijke leven, dat het
toepassen al heel eenvoudig lijkt.
Dat maakt het gevaar om fouten te maken misschien
juist groot; Miinsterberg zei: „Die einzige Schwierigkeit
der Methode ist ihre Leichtigkeit." Een geboren paeda
goog zit het op weg- en vooruit helpen zoo in het bloed,
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dat het hem veel zelfbeheersching kost, zich in te houden
wanneer het kind op de vraag: „wat is een paard," stom
blij ft, niet aan te moedigen met een „nou een paard is
een „" daarmee verliest het antwoord alle waarde,
daar de proeven geijkt zijn op geen andere aanmoediging
dan: „nou, toe maar, ja, je weet het wel." Even fout zou
de hulp zijn op de vraag: „Wat is een bijl?" te zeggen:
„nou wat doe je ermee?" De antwoorden zijn dan iniet
meer te vergelijken met de geijkte proeven. Dan moet
men op het, meest absurde antwoord met een tevreden
gezicht weten te zeg gen „goed zoo en vertel me nu
eens Een zelfcorrectie na een vragende blik van ons
mag niet als een goed antwoord gelden. Iedere correctie,
ook al noteert men de reactie als fout, moet uitblijven; in
de eerste plaats omdat daardoor de waarde van een herhaald onderzoek, theoretisch althans, problematisch wordt,
maar vooral ook omdat men kans heeft, de onmisbare
goede stemming te bederven. Niemand wordt gra ag op
een fout gewezen en als nu bij de volgende vraag het
kind antwoordt met een „weet ik nie;" dan bewijst dit
bijna zeker, dat het kind er genoeg van heeft, want werkelijk niet weten erkent ook het kind niet graag, werkelijk
niet weten geeft over het algemeen aanleiding tot het
geven van foutief antwoord .
Dan zal slechts de ingewijde onderzoeker voldoende
aandacht schenken aan de wijze waarop het kind tot een
resultaat komt. Bij het laten aangeven der niet even zware
doosjes heeft het kind, dat zonder meer een der doosjes
aangeeft, 50 pCt. kans van een goed resultaat, terwijl
toch de proef als mislukt moet worden geboekt. Indien
het kind bij het naspreken van een zin een synoniem gebruikt, moet achter de proef een min teeken staan, maar
de waarde van dit teeken is geheel anders dan wanneer
.

1 ) Natuurlijk is de geesteshouding van het kind bij het onderzoek
zelden geheel dezelfde als in de school, daarom is een controle-onderzoek na de opname en met proeven, die ongemerkt in het gewone
schoolbedrijf door den onderwijzer worden ingeschakeld, theoretisch
zeker zeer gewenscht. Maar of er in de praktijk veel van zou terecht
komen?
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het kind, door gebruik van een verkeerd woord, had blijk
gegeven, de zin niet te hebben verstaan. Daarom steeds
alle bijkomstigheden noteeren; een protocol dat niets
anders bevat dan' plus en min teekens, heeft weinig
waarde: „la pensee la plus vivante se glacera dans la formule qui l'exprime."
V BEOORDEELING DER UITKOMSTEN
Te hooge en te lage beoordeeling. Na de toepassing
van een groot aantal geijkte proeven 1 ), komt de ervaren
onderzoeker tot de slotsom, dat het onderzochte kind behoort tot de zeker normalen, de zeker zwakzinnigen, of
de groote groep der twijfelachtige grensgevallen. Maar
ook de meest ervaren onderzoeker kan zich vergissen,
vooral omtrent den invloed van opvoedingsfouten en
karakterafwijkingen.
Over het algemeen bestaat het gevaar, dat de door
lichamelijke of geestelijke invloeden geremde kinderen
(bijvoorbeeld door schildkliergebrek of angst) te laag
worden getaxeerd. In tegenstelling met de torpieden worden de opgewekte, erethische, debielen vaak te hoog
geschat, vooral zij, die een groote woordenkeus tot hun
beschikking hebben. Er zijn van die kinderen, die een verwonderlijke „flair - bezitten in het gebruik van woorden,
waarvan zij weten, dat deze het bij volwassenen „doen terwijl die woorden voor hen klinkklank zijn.
Een achterlijke jongen zei eens: „Och, ik denk maar
de wijsheid voor de menschen is dwaasheid voor God."
Het te vroeg gebruiken van woorden voor algemeene
grippen is een beletsel voor het ontstaan van een rijken
inhoud dier begrippen, en wij zien dan ook hoe het nor1 ) Hoe meer functies men onderzoekt, hoe dieper ons inzicht kan
worden in de structuur der persoonlijkheid. Maar een enkel onderzoek
mag niet langer duren dan N uur, daar het kind anders te vermoeid
raakt. Wij moeten ons dus beperken, en de ervaring heeft geleerd, dat
voor het stellen der diagnose: zwakzinnigheid, een uitvoeriger onderzoek ovcrbodig is.

53

male kind tot de puberteit een voorkeur heeft voor het
gebruik van concrete, individueele voorstellingen 1 ).
De beteekenis der cijfers. Maar hoe moet de onervarene, nadat hij de techniek van het onderzo4 heeft
leeren beheerschen, de resultaten samen vatten, zoodat
wij hem kunnen zeggen, bij die en die grens bestaat er
groote kans op zwakzinnigheid? Wanneer wij willen
trachten de resultaten van een onderzoek met een cijfer
weer te geven, dan moeten wij bedenken, dat het verstand meer een hevigheid is dan een uitgebreidheid en
Kohnstamm 2 ) heeft erop gewezen, dat intensiteiten zich
maar niet zoo eenvoudig laten meten als extensiteiten.
Nemen wij als voorbeeld van een intensiteit de hardheid. Tot voor kort was de eenige manier om iets over
de hardheid van een kristal te zeggen, de vergelijking met
een reeks kristallen, zoo gesteld, dat ieder •kristal een
krasje kon doen ontstaan op de naar links gelegen nummers en op Been enkele der naar rechts gelegene. Uiterst
links: talk, uiterst rechts: diamant, daartusschen bijvoorbeeld kwarts. Gesteld, dat men een reeks van 10 hardheden heeft en dat een nieuw kristal blijkt op 7 wel en
op 8 niet een krasje te kunnen doen ontstaan, dan heeft
het dus de hardheid van 7 14. Men voelt het absurde van
deze zoogenaamde meterij, want 7% beteekent: evenver
van 7 als van 8 en tot die slotsom geeft de proef geen
recht. Er is geen sprake .van dat No. 8 tweemaal, zoo
hard is als No. 4 want na de vondst van onze nieuwe
steen is 8 op plaats 9 gekomen en zou dus opeens meer
dan tweemaal zoo hard zijn als steen 4. Daarentegen is
een stok, • die met de eene maatstaf tweemaal zoo groot
blijkt als een andere stok, met iedere maatstaf tweemaal
zoo groot. En dan komt er nog bij, dat de hardheid in
de eene richting anders is dan in de andere, wat is dan
de „eigenlijke" hardheid? Het gemiddelde? Maar dat gemiddelde beantwoordt aan geen enkele werkelijkheid. En
1) Zie: Z. i e h e n: Die Ideeenassoziation des Kindes
2) Zie: Zeitschrift fur angewandte Psychologie, Band 19, Heft 4/6.
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wij hoorden, dat het verstand een zeer groot aantal rich
tingen heeft!
Wij moeten dus goed begrijpen, dat wij met een cijfer
nooit iets omtrent den aard van het verstand kunnen meedeelen, en dat zoogenaamd verstandsmetingen met echte
metingen alleen den naam gemeen hebben. Daarom willen sommigen liever spreken van verstandspeilingen.
Wanneer wij dit goed begrijpen, dan kunnen wij Loch
door een cijfer wel iets practisch bruikbaars omtrent het
verstand meedeelen. Op zeer verschillende manieren is,
men tot zulk een cijfer gekomen. Twee wil ik iets uitvoeriger bespreken.
Methode Yerkes. In de eerste plaats de methode van
Yerkes. Van iederen leeftijO werd een groot aantal kinderen onderzocht en wel met proeven waarvan wij er
boven eentge bespraken. Aan iedere proef werd een
zekere waarde gegeven. Die waarde was geheel willekeurig; indien bij de prentjesproef het kind reageerde met
opnoemen, dan kreeg bet 1 punt erbij, gaf het een beschrijving dan 2, gaf het een interpretatie *clan 3, net alsof
de laatste wijze driemaal zooveel waard was als de eerste.
Alle punten door alle onderzochte kinderen behaald, werden opgeteld en door het aantal kinderen gedeeld, zoodat
men kon zeggen, dat het kind van den onderzochten leeftijd gemiddeld zooveel, stel a, punten haalt. Nu komt een
kind, wiens verstand men moet beoordeelen. Het haalt
b punten. Voor het gemak rekent men nu alles om en
zegt: het normale kind haalt gemiddeld a, het kind in
quaestie b, dus indien wij het normale kind de waarde
100 geven, dan krijgt dit kind:
a: 100
bx
dus x , b : a.
De ervaring heeft nu geleerd, dat een kind, dat minder
dan 75 pCt. van bet voor zijn leeftijd gemiddelde haalt,
onder geen omstandigheden het gewone onderwijs kan
volgen; beneden de 50 pCt. behoort het in de im.becillenklas. Maar dit zijn minima. Er zijn heel wat zwakzinnigen
met een percentage boven 75..
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Het is als met de vroeger zoo gelief de schedelmetingen.
Er moet een minimum aan functioneerende hersenmassa
zijn, zich manifesteerende in een minimumschedelamtrek,
wa arbeneden Been normaal verstand denkbaar is. Van
Moebius is de . . . . boutade: „Man kann mit 51 cM. zwar
eine gescheite Frau aber nicht ein gescheiter Mann sein."
De zwakzinnigheid is echter veel vaker het gevolg van
een defecte dan van een te kleine machine en zoo vond
ik onder 137 nauwkeurig gemeten zwakzinnigen slechts
tweemaal een schedelomtrek, zoo klein als ik deze onder
normale kinderen nooit had gevonden ), namelijk bij
twee meisjes van 9 jaar, 4 maanden en negen jaar 0 maan
den met een schedelomtrek van 44,6 en 44,9 cM. Hier
was bovendien de lichaamslengte zeer klein (108,4 en
106,8 cM.) terwij1 er een duidelijk positieve correlatie
bestaat tusschen lichaamslengte en schedelomtrek. In
beginsel is het dus mogelijk door schedelmeting enkele
zwakzinnigen te ontdekken, maar dan is de methode van
Yerkes toch heel wat fijner.
Hoe weet de ervaren onderzoeker onder de kinderen
met een cijfer boven de 75 pCt. nu toch vaak de zwakzinnigen te herkennen? Doordat hij rekening houdt met
de wijze, waarop het percentage werd bereikt. Het is als
bij twee jongens, die beiden op hun eindexamen H.B.S.
gemiddeld een 7 haalden en die beiden ingenieur willen
worden; dan kan toch de een voldoende hebben aan zijn
7 de andere niet, wanneer de eerste zijn 7 verkreeg door
een 8 voor wiskunde en een 6 voor talen en de tweede
door een 5 vaor wiskunde en een 9 voor talen. Langzamerhand leert men de ongelijke waarde der proeven
voor ons doel eerst kennen. Dat een positief antwoord
toch een zeer verschillende beteekenis kan hebben, blijkt
onder andere bij de „sleutelproef van vierjarigen, of de
„legkaartproef" van vijfjarigen. Er zijn kleuters, die met
een ernstig gezichtje het geval bezien, am dan plotseling
met een tevreden lachje de, blijkbaar reeds in de fantasie
.

1

) Zie Tijdschrift voor Geneesk. 1911 Deel I No. 18 bldz. 1649.
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beleefde handeling te verrichten. Anderen beginnen te
trekken en te schuiven tot, min of meer toevallig een goed
resultaat tot stand komt. Beiden krijgen een plus, maar
voor ons zelf krijgt het kind, dat handelde met inzicht
een goede aantekening, hij die slaagde door „trial and
error" eerder een slechte.
Er zijn nog andere redenen, waardoor een kind met
een I. Q. boven vijf en zeventig toch tot de debielenschool
moet worden toegelaten. De onderscheiding van ons
geestelijk leven in verstand en temperament is een practische abstractie, maar een abstractie. Vooral bij oudere
kinderen is de invloed van het temperament vaak te bemerken. Er zijn geextroverteerde, primair functionerenden, towel bij de emotioneel niet actieven als bij de nietemotionele actieven, die echt schik hebben in legkaartpuzzles als- de Alexander test en vol animo zoeken naar
de absurditeiten in prentjes of uitspraken of graag een
zinnetje in een fictieve taal vertalen met behulp van een
woordenlijstje en een paar taalregels; maar er zijn ook
meer secundair ingestelden, niet-emotioneel actief die alles
„flauwe kul" vinden, waaraan zij met tegenzin beginnen,
terwijl zij in de realiteit van het leven, in school en werkplaats, behooren tot de geduldige waarnemers, de objectieve denkers, de stoere doorzetters. Het altijd slechts kort
durende psychotechnische onderzoek stelt andere eischen
dan de routine van het werkelijke leven. Onder onze eerste
groep zullen er zeker zijn, die een hooger I. Q. behalen
dan vijf en zeventig en toch voor B. 0. in aanmerking
komen.
Terwijl bij deze methode door het onderzoek de norm
ieder oogenblik kan gecorrigeerd worden, de maatstaf
gelijk blijft, wordt bij de, nu te bespreken, methode van
Binet, de norm in de maatstaf opgenomen. Wat men
hiermee bedoelt, hoorde ik eens aardig illustreeren door
Ten Seldam, die wees op de gewoonte in Amsterdam om,
aan het begin van het jaar, de geschikte bank voor de
kinderen te bepalen, niet door de kinderen met een cM.
maat te meten, maar door ze tegen een muur te plaatsen,

.
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waarop verschillende hooge letters staan, overeenkomende met letters van bepaalde banken voor de verschillende lange kinderen. Ook bier is de norm in de
maatstaf .opgenomen.
Methode Binet. Bij de methode van Binet 1 ) gebruikt
men voor iederen leeftijd een vast aantal, bijvoorbeeld
voor dien leeftijd geschikte proeven. De eerste leeftijdsgroep, waarvoor proeven zijn aangegeven is die van drie
jaar.
Bij ieder onderzoek begint men met de twee eerste
proeven van het driejarig kind, namelijk de vra ag naar
den naam en de prentjesproef. 'lit het resultaat van deze
proef is reeds dadelijk te bemerken of een tienjarig kind
in ontwikkeling al of niet sterk ten achter is. In het laatste geval gaat men niet verder met de voor een vrij
normaal kind onnoozele vragen voor de driejarigen,
daar het kind ons ook verder niet meer au serieux zou
nemen en zijn best niet meer zou doen; maar men begint
met de proeven voor het zesjarige kind en gaat nu regelmatig door; gaat het vlot, dan rekent men, dat de proeven
beneden zes jaar ook wel goed zullen zijn geweest, want
om tot een eindresultaat te komen, geeft men aan iedere
goed beantwoorde proef de waarde van een zesde jaar.
Zijn er, a goed, dan zegt men dat het „verstandelijk
niveau" gelijk is aan a X if6 jaar vermeerderd met twee,
daar men doet alsof de niet aanwezige proeven voor het
eerste en tweede jaar goed waren beantwoord.
.

.

1 ) Het benoodigde materiaal levert de N.V. Llitgevers Mij. „Haga''
in Den Haag. Er zijn nog wel andere methodes, om de resultaten van
een psychologisch onderzoek te bewerken, bijvoorbeeld: graphische.
De resultaten verkregen met groepproeven, die men als behoorende
tot een bepaalde functie beschouwt, stelt men voor door een kortere
of langere lijn. De toppen der zoo verkregen lijnen verbindt men en
de ,zoo verkregen curve noemt men in navolging van R os s o I i m o,
het psychologisch profiel. Dit kan een belangwekkend inzicht geven
in de structuur der persoonlijkheid en een leiddraad geven voor den
opvoeder, maar voor . het stellen' der diagnose is de veel eenvoudiger
methode van Bin et te verkiezen. De R o h r s c h a c h inktvlekproef
geeft vaak een goed inzicht in intellects- en temperaments-aanleg, maar
eischt zeer veel ervaring en
„un test ne signifie rien' . Zie over
persoonlijkheidstypen Tijdschr. v B. 0., Juli 1940, bldz. 139.
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Het is gebleken, dat van de normalen, in groot aantal
onderzocht, ongeveer de helft een „verstandelijk niveau"
heeft, dat overeenkomt met den werkelijken leeftijd, terwijl een kwart daaronder en een kwart daar boven komt.
Het is niet mogelijk tot op den volwassen leeftijd voor
ieder jaar een aantal geschikte proeven to geven, daar er
een grens komt aan de rijping van het verstand en de
oefening der functies steeds meer een factor wordt van
het milieu.
Indien men bijvoorbeeld voor elf jaar geen, voor twaalf
jaar wel 6 proeven heeft, dan moet aan iedere goed opgeloste vraag van 12 jaar de waarde van 2/6 worden
gegeven, anders zou er geen enkele twaalfjarige het
„verstandelijke niveau" van 12 jaar bereiken. Natuurlijk
geldt ook voor kinderen eenige milieu-invloed op het
resultaat der proeven. De proeven zijn over het algemeen
geijkt bij kinderen van de volksschool. Toch mogen wij de
betere resultaten van kinderen uit een ontwikkeld milieu
niet zonder meer aan den invloed van dat milieu toeschrijven, daar de erfelijke aanleg ongetwijfeld van belang is ; verstandelijke factoren spelen een rol bij het
tot welstand komen der geslachten, terwijl een zwakke
verstandelijke aanleg al spoedig maatschappelijken achteruitgang ten gevolge heeft.
Gr. ensbepaling. De ervaring heeft geleerd, dat de
zwakzinnigen niet gelijkmatig in alle proeven bij hun
leeftijdsgenooten ten achter zijn evenmin als twee zwakzinnigen, die eenzelfde verstandelijk niveau halen, dat
met dezelfde goed beantwoorde proeven bereiken. Normale zesjarigen maken ook niet alle proeven tot zes jaar
goed en dan in eens niets meer, maar het scheelt Loch
niet zoo heel veel; bij een zwakzinnige, die een niveau
van zes jaar haalt, is de verdeeling van de goede antwoorden over de proeven der verschillende jaargroepen
vaak veel onregelmatiger. Een normaal kind van zes jaar
L a w r en c e in Engeland, Schmidt in Duitschland vonden een
positieve correlatie tusschen het verstand van weeskinderen en den
welstand der overleden ouders.
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en een zwakzinnig kind van het „veistandelijke niveau"
van zes jaar hebben dus niet dezelfde verstandelijke mogelijkheden, kunnen dus ook niet eenzelfde soort onderricht
ontvangen, het onderwijs aan zwakzinnigen moet dus
werkelijk Buitengewoon Onderwijs zijn. Maar ook reeds
het feit, dat er geen parallelisme bestaat tusschen de
lichamelijke en verstandelijke achterlijkheid ( de puberteit
treedt veelal volkomen op denzelfden tijd in), maakt het
samen onderwijzen van normale bijvoorbeeld zesjarigen
met achterlijken met een „nivieau - van zes jaar ongewenscht.
Het is gebleken, dat een kind onder de 9 jaar, dat
meer dan twee jaar met zijn „verstandelijk niveau" bij
zijn werkelijken leeftijd ten achter is onder geen omstandigheden het gewone onderwijs zal kunnen • volgen; van
oudere schoolkinderen is een verschil van drie jaar tot
het doen van deze uitspraak noodzakelijk. Dat kinderen
met een Beringer verschil toch achterlijk kunnen zijn,
gelds hier evenals voor het grenspercentage bij de
methode van Yerkes.
Intelligentie quotient. Daar het begrip „verstandelijk
niveau" licht aanleiding tot misverstand Beef t, heeft
Stern ingevoerd het begrip: „Intelligentie Quotient", dat
is het „verstandelijk niveau" gedeeld door den werkelijken leeftijd. Dit cijfer heeft een meer standvastig karakter. Een kind, dat met curie jaar een jaar met zijn „niveau"
ten achter is, zal met zes jaar meer afwijken, bijvoorbeeld
twee jaar, met 9 jaar: drie jaar, dan is het I.Q. resp.
2/3, 4 /6 , 6/9, en dan komt men ongeveer tot hetzelfde grenspercentage als Yerkes.
Voor normalen heeft Terman indertijd gevonden, dat
het I.Q. een vrij constante waarde heeft. Voor de zwakzinnigen kwam ik tot een ander resultaat . Met een tusschenpoos van vier jaar onderzocht ik een aantal achter1 ) Zie Kinderstudie, Deel 3, Aflevering 3, Juli 1919, bldz. 147. Voortschrijdende zwakzinnigheid als bij juveniele paralyse, amaurotische idiotie.
tubereuse sklerose, diffuse sklerose (zie N. T. v. G., 1933, bldz. 491),
zou beter „dementia" genoemd kunnen worden.
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lijke kinderen volgens de methode van Binet en rangschikte
hen naar hun I.Q.; de correlatie-coefficient tusschen de
beide rangschikkingen bedroeg niet meer dan 0,6. Slechts
in een zeer enkel geval was bij het tweede onderzoek het
I.Q. lets hooger dan de eerste maal. Onder de zwakzin
nig geoordeelde kinderen kwam dus niet, voor een eenvoudig: wat laat beginnende ontwikkeling, waar natuurlijk ieder ouder van een achterlijk kind op hoops. Veel
vaker zagen wij een verminderen van het I.Q., vooral
in de puberteitsjaren en een enkele maal als gevolg van
een voortschrijden van de ziekte, waarmee de zwakzinnigheid verband hield ( juveniele paralyse).
Van woorden als „verstandelijk niveau" en „verstandsmeting - gaat een groote suggestieve kracht uit,
die heeft bijgedragen tot de populariseering van het
psychologisch onderzoek en die daarnevens aanleiding is
geweest tot excessen, zooals in Amerika, waar men een
onderzoekbureau kon inloopen, om zich even te laten
„tested', om zijn verstand te laten meten. Llit het behandelde moge echter zijn gebleken, dat de waarde van het
psychologisch experiment niet is gelegen in het verkrijgen
van een cijfer, maar in het vergelijken van de reacties van
een bepaald kind met de reacties van het gemiddelde
normale kind. Door die vergelijking kunnen wij ons inzicht in het wezen der zwakzinnigheid verdiepen en
daarmee de kans om het misdeelde kind te helpen, vergrooten.
Natuurlijk kan een psychologisch onderzoek van een
paar kwartier, ons niet veel leeren omtrent het wezen van
de persoonlijkheid van een kind. En' het is goed, dat daar
eens de aandacht op is gevestigd, in ons land in het bijzonder door W aterink en Querido. Het psychologisch
experiment en de waardeering daarvan, volgens Yerkes,
Binet of wie ook, dient ons uitsluitend voor het voorloopig stellen der diagnose: zwakzinnigheid. De persoonlijkheid in haar geheel met de elementen van karakter en
temperament, leert eerst de observatie door de deskundigen in de school voor B.O., of (bij zeer slecht milieu)
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in een internaat. Daar leert men het kind r_:n zijn handelingen begrijpen, causaal, dat wil zeggen „waardoor een kind in een bepaald geval zus of zoo handelt, of niet
handelt, teleologisch, dat wil zeggen „waartoe" gehandeld wordt (bewust of onbewust) en eindelijk „invoelend
begrijpen", waarbij men zich tracht voor te stellen, wat
er voor en gedurende het handelen in het bewustzijn van
het kind pmgaat. Zeker kan het experiment hierbij helpen; nizn denke aan de prentjesproef of aan de proef van
Rohrschach, waarbij men, in navolging van Da Vinci,
laat fantaseeren bij een inktvlek. Maar hoof ddoel van
het psychologisch experiment, zooals wij dit bespraken,
is het snel stellen eener diagnose. Het is de groote verdienste van Binet, dat hij ons dit geleerd heeft te doen
met geijkte proeven, al behoeft men niet conservatief uitsluitend de door hemzelf geijkte proeven te gebruiken.
Het is een daad van pieteit, om, waar men het psychologisch experiment gebruikt, bij het uitzoeken van de geschikte candidaten voor de scholen van B.O. steeds den
naam van Binet te blijven gebruiken.
Tenslotte geven we bier een voorbeeld der rangschikking van een aantal proeven, volgens de methode-Binet:
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Verstandsschaal volgens Binet
3 jaar:

1.
2.

En hoe heet je eigenlijk?
Kijk eens, hier heb ik een plaatje 1 ) (I).
Nu moet jij eens zeggen, wat daar alzoo
op staat en wat door alzoo gebeurt! (bij
3 prentjes; niet helpen dan met een „toe
maar").

1.

2.

a.

b.

c.

Wijs nu eens waar je mond is?
En je neus? En je oogen? 2 )
Twee
8, 2
cijfers
5, 7.
nazeggen 4, 3. (2 serien goed is + ) 3
Zes lettergrepen nazeggen.
(2 serieen goed is + ).
Jan is een groote vent.
Het is mooi weer vandaag.
Piet is morgen jarig.
Een brug bouwen met drie blokjes naar
voorbeeld, dat blijft staan.

3.
4.

5.

6.

)

3.
4.
)

5.

6.

I verwijst naar LItensiliendoos.
II
Suggestieboekje.
"
III
„ Materiaalboekje.
„
2 ) D'e onderzoeker kijke niet naar de genoemde lichaamsdeelen.
3 ) Bij de proeven, waarbij cijfers of zinnen worden voorgesproken,
wordt alleen een + gegeven, indien na een keer voorspreken, een goed
resultaat volgt. Behalve een + of —teeken, worden bij alle proeven de
intwoorden letterlijk opgeschreven.
1

"
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4 jaar:
Ben jij een meisje? (Aan een jongetje).
Ben jij een jongetje? (Aan een meisje).
2. Wat is dat? (mes, sleutel, potlood: alle
drie goed is + ).
3. Drie cijfers na zeggen:
6, 9, 5.
5, 3, 8.
7, 2, 6.
(2 serieen goed is + ).
4. Welk streepje is het langst? Welk het
kortst? beide keeren goed is + ) . (II,
blz. 1 en 2).
5. Sleutel van ijzerdraad halen. ( II ) . ( Men
geeft het ijzerdraad met de sleutel in het
midden aan het kind: „geef mij die sleutel eens, haal die sleutel er eens af).
6. Rammelen met centen herkennen.
Sleutel op gevoel herkennen.
1.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

5 jaar:
1.

2.

3.

Hier heb ik twee doosjes, die zien er net
gelijk uit, maar het eene is zwaarder dan
het andere, geef mij nu eens het zwaarste. (3 en 12 gram, 6 en 15 gram, beide
keeren goed is + ). (I).
Vierkant met inkt teekenen! (III blz. 1.)

Tien lettergrepen nazeggen: (2 serien
goed is + ).
Onze meester woont in een heel groot
huis.
Als het mooi weer is, gaan wij morgen
uit.
In den zomer zijn de dagen heel lang.

1.

2.

3.
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4.

Leg deze twee kartonnetjes eens zoo stegen elkaar, dat het net zoo wordt als dit.
(I. rechthoek en langs diagonaal doorgeknipte rechthoek.)
Hier liggen centen (4), nu moet jij ze
eens tellen en met je vinger aanwijzen,
zoo 1, 2, nu jij.
Als je honger hebt moet je wat eten, en
als je dorst hebt moet je
Met je ooren kun je hooren, en met je
7
oogen kun je
(Beide antwoorden moeten goed zijn.)

5.
6.

4.

5.

6.

6 jaar:

1. Is het nu middag of avond?
2. je hebt wel eens een paard gezien, he?
a. Nu wat is dan een paard?

1.

2.

b. En een soldaat?

b.

c. En een roos?

c.

d. En een hamer?

d.

e. En een stoel?
(definitie door gebruiksaanwijzing is
reeds + ).

e.

3. Een ruit nateekenen met inkt. (HI, blz.
2.) 1 )

3.

4. Dertien centen tellen (zie 5 jaar) en
dan: „dus hoeveel zijn er?"

4.

1

a.

) Flier en bij het nateekenen van het vierkant gz at het er om to zien,

of het kind de figuur heeft „begrepen".
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5.

6.

Welk meisje (of jongen) vind jij het
leelijkst? (III, biz., 3, 5 en 7) (alle drie
goed is + ).
je hebt wel eens een bloemetje gezien?
Hoe heette dat bloemetje?
Paarden, koeien, kippen, honden, varkens en katten zijn allemaal
(Beide antwoorden moeten goed zijn.)

5.

6.

7 jaar:
Ia. Wijs jij eens waar je linkeroor zit?
b. En je rechterbeen? ( N.B. niet naar het
lichaamsdeel kijken!)
2. Beschrijving bij 3 prentjes (I) (bij 2 goed
is + ).

1.

3.

3.

4.
5.

Nu moet je eens goed opletten: Nu moet
je dadelijk die sleutel op die stoel leggen, dan de deur open doen en dan dat
potlood aan mij geven.
Goed gehoord? Sleutel op stoel, deur
open, potlood aan mij! Vooruit maar!
(alles moet goed zijn, ook de volgorde,
zonder eenige, zij het mimische hulp).
Hoeveel is dat samen? (1 dubbeltje en
8 centen neerleggen).
Wat is dat voor kleur? (rood, blauw,
geel, groen; alles goed is + ).

a.

b.

4.

5.

rood :
blauw
geel :
groen :

1 ) Natuurlijk worden de prentjes maar een keer vertoond en al naar
het resultaat voor 3 en 7 jaar een of een — gegeven. Evenmin als
bij de andere proeven mag achteraf gecorrigeerd worden, met het oog
op een later to herhalen onderzoek.

Achterlijke Kinderen
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6. Hoeveel centen liggen bier?" (vijf). Dan
drie snel met de hand bedekken en op
zij schuiven. •
Hoeveel liggen er nu nog? (twee).
En hoeveel heb ik er hier) onder mijn
hand? (drie).
Hetzelfde met vier bedekken en twee
bedekken.
(Alle antwoorden moet goed zijn).
8 jaar:
la. je hebt wel eens een vlinder gezien he?
En ook wel eens een vlieg? Nu, dat is
niet hetzelfde een vlieg en een vlinder
he? Wat is dan het verschil?
b. En tusschen glas en hout?
c. En tusschen papier en karton?
(2 keer voldoend verschil is + ).
2.
3.
4.

5.

6.

Nu moet je van 20 tot 0 terug tellen,
.•• •.•
zóó: 20, 19, 18. Nu jij!
Alle muntstukken benoemen.
( een fout maken is —).
Kijk eens: aan dat hoofd of aan dat lijf
is wat vergeten to teekenen! Zie je wel
wat? (III, blz. 9, 11, 13 en 15.) (van de
4 lacunes moeten 3 gezien worden).
Vijf cijfers nazeggen: (2 serien goed is
). 1 )
2, 6, 9, 8, 3.
5, 2, 7, 4, 8.
9, 3, 2, 8, 5.
Nu moet jij eens raden ,hoeveel centen
ik in mijn zak heb. Luister eens! Als je
mij er nog twee bij. geeft, dan heb ik
er vijf, hoeveel heb ik er nu.
Geen rythme bij 't voorspreken!
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9 jaar:
1.

2.

Nu zullen wij eens winkeltje spelen, jij
hebt de kas (alle munten en 13 centen).
Nu koop( ik dit doosje voor 80 ct. Hier
heb je een gulden en Beef mij eens terug!
(peen fout geoorloofd).
Definitie als bij 6 jaar. (vier keer aangeven van het hoogere begrip is + ) 1 )

1.

2.

3a. Welke maand hebben wij nu?
b. En welke dag?
c. En de hoeveelste? (3 dagen verschil
mag).
d. En welk jaar?

a.

b.
c.

d.

4. Noem eens alle maanden op? (niet helpen! )

4.

5a. Als je thuis zoo getreuzeld hebt, dat je
bijna niet meer op tijd op school kunt
komen, wat .moet je dan doen?

5.

a.

b. Als je den trein hebt misgelopen, wat
moet je dan doen?

b.

c. Als je een ding hebt gebroken, dat van
een ander is; wat moet je dan doen?
(een absurd antwoord maakt —).

c.

6. Hoeveel is samen: drie centen en drie
halfjes?

6.

1 ) Natuurlijk is het resultaat reeds bekend, wanneer het to onderzoeken kind de voor zesjarigen opgegeven definitieproef heeft ondergaan.
Herhalen is ongewenscht.
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10 jaar:
1.

Kijk eens: deze 5 doosjes zijn niet even
zwaar (3, 6, 9, 12, 15 g). Nu moet je
ze eens oppakken, en dan het zwaarste
hier neer zetten; dan dat jets minder
zwaav is en eindelijk het lichtste hier.
Goed begrepen? Hier het zwaarste, hier
het lichtste! Vooruit maar! (Als het fout
is, nog eens! een keer goed is
) (I).

2.

Nu zal ik je eens twee teekeningen laten
zien, maar heel eventjes en dan moet jij
ze uit het hoofd nateekenen. Dus goed
opletten! ( 10 sec. voorhouden). Minstens
een moet bijna goed zijn, en de andere
herkenbaar.
blz. 16).

3, Nu zal ik je eens wat geks vertellen en
dan moet jij me eens zeggen, wat het
gekke is en of je dat zoo kunt zeggen.
a. Ik heb drie broers: Jan, Piet en ik,

b. Gisteren is er een man under de tram
gekomen; zijn haofd was er heelemaal
af. Zee hebben hem naar het Ziekenhuis gebracht en ze denken, dat hij
wel gauw weer beter zal zijn.

c. Er is laatst een spoorwegongeluk gebeurd. Maar het was heelemaal niet
erg, er waren maar 50 dooden. (2 keer
absurditeit herkend is + ).
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4a. Waarom moet je niet al het geld, dat je
verdient dadelijk uitgeven, maar een deel
ervan bewaren?

4.

b. Wat moet je doen, voor je iets gaat beginnen, dat heel moeilijk is?

b.

c. Als je meening wordt (gevraagd over
iemand, die je maar heel weinig kent,
wat moet je dan doen? (2 maal redelijk
antwoord is + ).

5. Nu moet je eens. een zin maken waarin
deze woorden voorkomen:
a. Amsterdam — grachten — geld.

c.

5.
a.

b.

b. Lui — werkeloos — arm.

c. Rotterdam
rijkdom — rivier.
(2 keer moeten de 3 woorden in een
of twee zinnen bevat zijn. Als het een
zin is, dan geldt het als goed voor
12 jaar).

6. Als het nu eens was 10: minuten over
tN,veeen, hoe laat zou het dan over een
kwartier zijn?

a.

c.

6.
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12 jaar:
1. Weerstand tegen lijnenverschil — suggestie. (II). 1 )

1.

2, Drie woorden in een zin. (Zie 10 jaar
5, a, b, . c.)

2.

a.
b.
c.

3. Zestig woorden in 3 niinuten opnozmen.
(niet tellen of herhalen).
'4.

'5.

Definitie (voorbeeld geven) van:
a. medelijden.

3.

4.
a.

b. eerlijk.

b.

c. rechtvaardig.

c.

In normale volgorde brengen. (III, blz.
6.)

5.

a.
b.
c.

6. Wij teekenen een bijna gesloten cirkel.)
Dit is een hooge muur met een poortje
om een hoog grasveld. Je bal is over de
muur gevlogen. Je weet niet waar , hij is;
teeken maar eens hoe je moet loopen, om
hem to vinden.
(Zig,-zag of spiraal is goed.)

6.

1 ) Zonder eenige verandering van intonatie wordt iedere bladzijde
omgeslagen met een: „en hier?"

DE GENESE

Endogene en exogene factoren. Het is niet uitsluitend
wetenschappelijke belangstelling, die vele kenners van
het vraagstuk der zwakzinnigheid heeft gebracht tot de
studie der oorzakenleer, maar vooral ook de hoop, dat
met het toenemen van onze kennis der genese, de kans
grooter wordt, in de toekomst het optreden der zwakzinnigheid te kunnen voorkomen.
leder levensverschijnsel is een functie van endogene,
cfat wil zeggen: door den erfelijken aanleg gegeven, factoren en van exogene, of milieu-factoren De endogene
factoren zijn alle aanwezig in de kiem op het oogenblik
van de voltrokken samensmelting van de rijpe eicel en
zaadcel. Potentieel zijn in die kiem aanwezig alle latere
actueele eigenschappen van het individu en nog oneindig
vele meer, die nooit tot ontwikkeling komen. En iedere
phase in de ontwikkeling van mensch of dier ontstaat uit
op die voorafgaande phase werkende exogene momenten.
De normale metamorfose van de kikkerlarve komt tot
stand doordat op een bepaald oogenblik de stofwis
selingsproducten, de hormonen, van de schildklier gereed
zijn. Toen Gudernatsch bij jonge larven de schildklier
verwijderde, bleef de metamorfose uit en de larven groeiden in het vischachtige stadium door; omgekeerd kon hij
zeer kleine larven in zeer kleine kikkertjes veranderen
door schildklierproducten in het water der larven te brengen. Het schildklierhormoon werkt dus als een prikkel
voor de metamorfose, men zou ook kunnen zeggen: als
een rem op de in een bepaalde richting voortgaande
ontwikkeling.
Feitelijk kan niets ontstaan, wanneer de mogelijkheid
daartoe niet in de kiem aanwezig is, maar eveneens kan
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geen potentieele eigenschap actueel worden zonder
exogene factoren, al waren het slechts die van voeding
of van tijd. Practisch spreekt men van endogene afwijkingen, wanneer geen andere dan normale exogene
invloeden op een waarschijnlijk abnormalen aanleg hebben ingewerkt.
De relatieve beteekenis dezer factoren bij zwakzinnigen.

Wanneer wij nu de relatieve beteekenis van endogene
en exogene factoren in de genese der zwakzinnigheid
nagaan, dan zien wij daarbij of van de bespreking van
zeer bijzondere en zeldzame vormen, die door den, aard
der verschijnselen of de vondsten na den dood, vooral
de belangstelling der geneeskundigen hebben gewekt,
zooals de idiotie van Tay Sachs
of de tubereuse sclerose. De eerste is een f arrriliair, vooral bij Joden voorkomende, progressieve ziekte, die met blindheid en verlammingen gepaard gaat en in enkele jaren of maanden
tot den dood voert 2 ). De tubereuse sclerose kan • ook
zonder zwakzinnigheid of later optredend geestelijk verval ( dementie) , voorkomen, en is gekenmerkt door
toevallen, huidafwijkingen ( adenoma sebaceum), nier-,
hart- en hersengezwellen. Oligophrenia Phenylpyruvica
( zie bl adz. 22 ) is een zware vorm van zwakzinnigheid, die
gepaard gaat aan een stofwisselingsziekte, waarbij phenylpyrodruivenzuur in de urine is aan te toonen doordat
enkele druppels van een 5 % of 10 % ferrichloride-oplossing gevoegd bij urine die, zoonoodig, met een geringe
hoeveelheid 10 % zoutzuur is aangezuurd, een donkergroene verkleuring doeri ontstaan die korten tijd later weer
.

1) De juveniele familiaire amaurotische idiotie wordt door sommigen
beschouwd te berusten op een enkel gen. Zie echter Frets Ned. T.
v. Gen. 1942, bldz. 882.
2) Over de verschillende soorten van familiaire met oogafwijking gepaard gaande vormen van verstandelijke achteruitgang zie T. v. G. 1933,
bldz. 377, in het T. v. G. Juni 1946 schreef mevr. Br o u w e r-F r o mm a n n over Gargoylisme, een aangeboren misvorming van hoofd en
ledematen, met corneatroebeling en zwakzinngheid.
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verdwijnt. Over dit syndroom van Coiling schreef Dr.
Stotijn o.a. in 't T. v. Gen. 30.6.1945.
'Vat mijn ervaring omtrent de leerlingen van de scholen
voor achterlijken, blijkt reeds dadelijk de beteekenis van
den aanleg uit het felt, dat onder de debielen het aantal
jongens zoo sterk boven dat der meisjes overweegt; 1319
jongens tegen 538 meisjes (71 % jongens en 29 % meisjes). Bij de imbecillen valt dit verschil bijna geheel weg;
wij vonden 198 zwaar zwakzinnige jongens tegen 165
meisjes (55 % jongens, 45 % meisjes). 1 ) Ook uit een
ander feit krijgen wij den indruk, dat de genese van de
debiliteit niet zonder meer met die der imbeciliteit kan
worden gelijk gesteld. Van de leerlingen der debielenschool vond ik in 20 pCt. der gevallen een zwakzinnig
broertje of zusje; van de pupillen der imbecillenscholen
bedroeg dit percentage slechts 10. Geen der ouders onzer
achterlijken was imbecil, daarentegen bezoeken kinderen
van 20 oud-leerlingen der school voor debielen ook zelf
deze scholen; in een dezer gevallen bezochten beide
ouders die scholen, gelukkig hebben zij slechts een kind,
in een ander geval bleef het huwelijk, steriel. Herhaaldelijk komen onder de kinderen van de oud-leerlingen
grensgevallen voor, die wij niet direct zwakzinnig durven
verklaren. Szondy zag bij debielen ruim tweemaal zooveel erfelijke belastingen als bij de zware, onopvoedbare
vormen.
Een niet minder belangrijk argument voor de groute
beteekenis der en dogene factoren levert de ervaring van
Smith 2 ), die bij zwakzinnigen afkomstig van een tweelingzwangerschap, vond, dat de kans, dat ook de andere
tweeling zwakzinnig zou zijn, bij de een-eiige, identieke
tweelingen 10 keer zoo groot was als bij de twee eiige
tweelingen.
Dominante en recessieve genen. Maar al zijn wij over1) Zie tijdschr. v. Soc. Gen. Juli 1940, blz. 137.
2) Aansvaghedens Aarsagsforhold belyst ved UndersOgelser of twillinger 1929.
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tuigd van de zeer groote beteekenis van endogene factoren, dit sluit nog niet in zich, dat het al of niet ontstaan
van zwakzinnigheid berust op de aan- of afwezigheid
van een enkelen specialen factor in de rijpe geslachtscellen der ouders.
Men kan zich voorstellen, dat eigenschappen, die uit
een enkelvoudigen factor of „gene - ontstaan, zoowel in
de rijpe eicel als in de rijpe zaadcel vertegenwoordigd
zijn. Bij de samensmelting dier twee rijpe geslachtscellen
tot kiem zijn dus de enkelvoudig veroorzaakte eigenschappen altijd dubbel, dat wil zeggen door twee genen,
.vertegenwoordigd. Indien van die twee genen slechts
een het wezen der latere eigenschap bepaalt, dan beet
deze dominant, de andere recessief. Bij het latere rijp
worden der geslachtscellen van het nieuwe individu, bevat
de helft der rijpe geslachtscellen de domineerende, de
andere helft de recessieve factor ( dit is de „eerste regel van Mendel 1 ) .
ENDOGENE FACTOREN
De opvatting van Goddard. Volgens velen zou de
aanleg voor zwakzinnigheid een recessieve en die voor
volzinnigheid een dominants eigenschap zijn. Voor deze
opvatting heeft indertijd Goddard op het eerste gezicht
overtuigende argumenten aangevoerd. Als psycholoog
van het zwakzinnigengesticht to Vineland in New Yersy,
was hem onder de verpleegden een naam opgevallen, die
in het land een zeer goeden klank had. Hij heeft dien
naam om begrijpelijke redenen vervangen door een fictieven: Kallikak. Na vele nasporingen kwam hij tot de
ontdekking, dat zoowel de zwakzinnige Kallikak' s als de
1 ) Daar deze korte opmerkingen mogelijk onjuiste begrippen zouden
kunnen doen ontstaan, verwijs ik belangstellenden dringend naar de boeken
over de erfelijkheidsleer van Dr v. Her w e r den en Dr. W a a r de nb u r g. Daarin vindt men ook de verklaring van den aan het ,gesla-chtschromosoom gebonden, minderwaardigen aanleg.
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uitstekenden alien afstamden van een zekeren
die gedurende den oorlog bij een zwakzinnig meisje een
zoon had verwekt, die de stamvader werd der zwakzinnige Kallikak's, terwijl hij later trouwde met een normale vrouw, de stammoeder van de verdienstelijke leden
van het geslacht. Van de vele gegevens door Goddard
verzameld, wil ik de meest sprekende weergeven.
Oder het nageslacht van het zwakzinnige meisje vond
hij 41 huwelijken, waarvan beide partners zwakzinnig
waren. Naar hetgeen boven werd gezegd omtrent het
recessief zijn van den aanleg voor zwakzinnigheid,
spreekt het vanzelf, dat iemand slechts zwakzinnig kan
zijn, wanneer hij uit twee rijpe geslachtscellen is ontstaan,
die beide den aanleg voor zwakzinnigheid bezitten,
anders zou hij niet zwakzinnig zijn, daar volzinnigheid
domineert. In de rijpe geslachtscellen van den zwakzinnige zelf bevindt zich dus in alle de aanleg voor zwakzinnigheid, zoodat twee zwakzinnigen niet anders dan
zwakzinnige kinderen kunnen krijgen. Welnu uit de genoemde 41 huwelijken ontsproten 224 kinderen; hiervan
waren er 222 zwakzinnig, practisch dus allen, daar die
twee anderen buitenechtelijk kunnen zijn verwekt. In
twintig huwelijken was een der partners zwakzinnig; de
kans is niet gering, dat de ander niet uit een prima milieu
afkomstig was en dus wel naar het uiterlijk ( phaenotypisch ) volkomen normaal was ( doordat volzinnig domineert over zwakzinnig) maar in wezen genotypisch) de
zwakzinnigheid latent bij zich droeg, zoodat de helft der
rijpe geslachtscellen de aanleg voor zwakzinnigheid
bevatte. •
Wanneer een zwakzinnige trouwt met een slechts
phaenotypisch gezonde, is er juist evenveel kans dat de
kinderen zwakzinnig zullen zijn als dat zij phaenotypisch
gezond zullen wezen. En ziet, van de 37 kinderen uit
die 20 gemengde huwelijken waren er 17 zwakzinnig,
dus ongeveer de helft! Dat lijkt zeer overtuigend.
Maar wie stelde in deze gevallen de diagnose? Niet de
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zeker zeer deskundige Goddard, maar zijn voor het doel
klaar gestoomde „field workers", en hoe licht ziet men
in de werkelijkheid, of hoort men in de verhalen van
anderen (natuurlijk kon maar een klein deel nog onderzocht worden), hetgeen men hoopt of vreest te zien of
te hooren. Daarop wees reeds Augustinus in zijn „Confessiones" en zelfs de natuuronderzoeker Derbishire zei:
„feiten zijn als de poppen van buiksprekers, zij zeggen
precies wat wij zelf willen".
Hit jarenlange ervaring weet ik, hoe moeilijk het in
vele gevallen is, om een beslist oordeel over het al of niet
bestaan van zwakzinnigheid uit te spreken; van de door
de school als candidaten voor het Buitengewoon Onderwijs naar de keuringscommissie toegestuurde kinderen,
wordt geregeld een kleine 30 pCt. voorloopig weer teruggestuurd, omdat die commissie nog geen definitieve uitspraak durft doers.
. Neen, de gegevens van Goddard zijn onvoldoende om
ons te overtuigen dat de aanleg tot zwakzinnigheid, als
een eenheid wordt overgeerfd 1 ).
Zwakzinnigheid wordt niet bepaald door een erfelijke
factor. Wanneer men denkt aan afwijkingen, waarvan
de aanleg door een erfelijken factor wordt bepaald, zooals kleurenblindheid, de bloedersziekte en dergelijke, dan
bestaat er geen twijfel: de ziekte is er of is er niet en de
ziekte uit zich steeds qualitatief op dezelfde wijze. Maar
welke verschillen vertoonen de zwakzinnigen niet onderling, men vindt de meest uiteenloopende defecten: woorddooven, hoorstommen, woordblinden, rekenzwakken.
1 ) Belangwekkende beschouwingen geeft Lux e m bur g e r in Z. f.
Neur. 140 H. 1-2. Hij meent bij sommige endogene vormen van zwakz.
te moeten besluiten tot de werking van twee factoren (dimerie), een
recessieve, en een dominante, gebonden aan het x-chromosoom (x =
geslacht). Ben aan het x-chromosoom gebonden factor zou het overwegen der jongens verklaren.
Bij 24 „probanden" (dus zwakzinnigen) , waren beide ouders zwakzinnig. Van de 77 broers en zusters dier 24 zwakzinnigen, waren er 70
ook zwakzinnig. Maar ook de dimerie-theorie is nog zeer hypothetisch.
Zie ref. Ned. T. v. Gen. '36 bldz 3874.
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verder suffige, geremde torpieden naast opgewekte
erethische typen, wier aandacht Been oogenblik to concentreeren valt, die door iedere prikkel warden afgeleid.
Vandaar dan ook, zooals wij reeds opmerkten, dat het
onderwijs aan zwakzinnigen, niet maar gewoon lager
onderwijs in verlangzaamd tempo, maar werkelijk Buitengewoon Onderwijs moet zijn.
Ongetwijfeld vertoonen ook normalen groote individueele verschillen en men zou kunnen denken, dat
de verschillen bij de achterlijken alleen marquanter zijn,
doordat bij hen de aan alle geestelijke functies gemeene
„general factor" van Spearman is weggevallen. Maar die
„general factor" ontbreekt dan voor alle functies en nu
ziet men zwakzinnigen, die op bepaalde gebieden zelfs
meer presteeren dan normalen (l'idiot savant), ik herinner aan de teekentalenten, de rekenkunstenaars, de
geheugenvirtuosen, die geheele spoorboekjes van buiten
kennen of van iedere verpleegde precies weten op welken
dag van de week zij dit en andere jaren jarig zijn enzoovoort.
Kretinisme. Juist daar, waar wij een enkele meer bepaalde oorzaak voor het ontstaan der zwakzinnigheid
kunnen aanwijzen, vinden wij een verwonderlijke overeenkomst tusschen de patienten. Zoo bij de kretins, die
kleine suffe, paf fig bleeke kinderen met hun droge huid,
uit den mond hangende tong, korte vingers, hangbuiken
en de eigenaardige zwellingen boven de sleutelbeenderen,
De onmiddellijke oorzaak is hier het ontbreken van de
schildklier 1 ). Geeft men hen schildklier van het een of
andere dier, dan verandert de kretin geestelijk en lichamelijk als met een tooverslag, zoodat de, Oar de behandeling, genomen foto later door de ouders met moeite als
echt wordt erkend.
Wat is de oorzaak van de schildklierafwijking? Hier
Zie ook Dr. Schaeffer: Myxoedeem bij kinderen. Proefschrift.
Amsterdam 1938.
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blijkt weer, hoe moeilijk het is in de ziekteleer te spreken
van de oorzaak. Wat is de oorzaak van de malaria? „De
malariamug" zegt de entomoloog; „de moerassige bodem roept de epidemioloog; ,,het plasmodium malariae" verklaart de parasitoloog en alien hebben van hun standpunt
gelijk; elk ziekteverschijnsel ontstaat door een keten van
voorwaarden en iedere schakel uit dien keten verbeeldt
zich de belangrijkste te zijn. Wat het kretinisme aangaat,
het is bekend, dat schildklierontaarding, krop en schildklierafwezigheid veelal voorkomt in bepaalde alpendalen,
waar het drinkwater zeer weinig jodium bevat. Maar als
dat jodiumgebrek de eenige oorzaak van de schildklierziekte was, zou iedereen aan de ziekte lijden. Een aanlegfactor is dus eveneens van belang, en dat dubbel in, over
het algemeen, kropvrije streken.
Men zou zich aldaar kunnen voorstellen, dat die aanleg voor kretinisme berustte op een enkelen erfelijken
factor. In dat geval zou men in het kretinisme een als
zoodanig erfelijken vorm van zwakzinnigheid hebben,
zooals dit ook min of meer het geval is bij de boven genoemde tubereuse sclerose, de chorea van Huntington e.a.
Mongolisme. Het is mogelijk, dat op den duur nog
andere vormen van zwakzinnigheid zullen worden herkend als te berusten op een erfelijke afw,ijking in een
orgaan met inwendige afscheiding, zooals de schildklier,
maar veel is daarover nog niet met zekerheid bekend, al
wordt het bijvoorbeeld niet onmogelijk geacht, dat het
zoogenaamde „mongolisme - niet anders is, dan een ontwikkelingsstoornis op grond van afwijkingen in de inwendige afscheiding van bepaalde organen.
Ook die mongooltjes zijn in den regel op het eerste gezicht te herkennen door de eigenaardge scheeve stand
der oogen, de ronde hoofdjes met de blozende wangen,
de dikke grove tong, de korte slappe en kromme vingers.
de grove stem, de vaak koddige maniertjes en de ruime
huid, die men vooral in den nek, een eind van de onderlaag kan optillen.
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Van der Scheer') noemt als onmisbare schakel in de
keten van oorzaken, die tot de afwijking voert, afwijkingen in het slijmvlies van de uterus der moeder, die in
hoofdzaak ( maar niet uitsluitend) bij oudere vrouwen zouden optreden: 40 pCt. der moeders der mongooltjes was
bij de geboorte ouder dan 40 jaar 2 ); in 56 pCt. der gevallen was de mongool het laatste kind, maar ik zag zelfs
wel drie gezonde kinderen na het mongooltje komen.
Voor de beteekenis der endogene factoren pleit het feit,
dat betrekkelijk vaak de grootmoeder van moeders zijde
leed aan kindschheid dementia senilis) en de waarneming, dat van zeker twee'-edge tweelingen nooit meer
dan een mongool is, terwijl, van de tweelingen van gelijk
geslacht, waarbij een mongool, de kans, dat ook de ander
een mongooltje zal zijn, vrijwel evengroot is als de kans,
dat van tweelingen met gelijk geslacht, beiden afkomstig
zijn van eenzelfde eitje.
Combinatie met andere geestelijke ajwijkingen.
Dat de
zwakzinnigheid een morbus sui generis zou zijn, die niets
met andere geestelijke afwijkingen heeft to maken, dat
de aanleg daartoe steeds als zoodanig zou worden geerfd, wordt onwaarschijnlijk door het feit, dat wij in de
ascendentie der lijders niet alleen zwakzinnigheid, maar
ook allerlei andere afwijkingen vinden, veel meer dan in
de ascendentie van normalen, zooals Ley heeft aangetoond. W.aar de debiliteit gecombineerd voorkomt met
andere geestelijke afwijkingen, zooals de psychopathie
(hetgeen lang niet zeldzaam is) vinden wij dezelfde belastende momenten als bij de debiliteit, alleen maar in
versterkte mate. Als illustratie geef ik tabel No. 1.

1) lie ook Dr. A. van V o or t h u y s en in een reeks artikelen in
het Tijdschrift v. B. 0. van 1943.
2) Ik ken echter een gezin, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen,
beide Mongooltjes, de oudste, een jongen, werd geboren, toen beide
ouders 24 jaar waren, het tweede, een meisje, toen de ouders 28 jaar
waren. Trouwens tegenover de 40 % oude moeders, staan 60 % minder
oude.
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TABEL No. I
1000 debielen
pCt.
17

100 deb. psychop.
pCt.
23

ouders
Drankzucht
83
70
grootouders
36
30
ouders
Psychopathie
18
13
grootouders
8
2
ouders
Krankzinnigheid
9
grootouders
10
8
ouders
3
Epilepsie
4
grootouders
4
ouders
Debiliteit
1
grootouders
0
Tredgold spreekt van een „neuropathic diathesis",
waarvan de aanleg erfelijk zou zijn, en waaruit dan op
grond van exogene factoren zou ontstaan: „defect, disorder or decay". De alliteratie is heel aardig, maar dat
zwakzinnigheid, krankzinnigheid en dementia zouden
ontstaan door de werking van uitwendige factoren op
eenzelfden aanleg, is niet zeer waarschijnlijk, als wij
zien, hoe bepaalde vormen van krankzinnigheid in den
regel als zoodanig worden geerfd. Rudin zegt: lijden
beide ouders aan een manisch-depressieve psychose, dan
doen dit 62,5 pCt. der kinderen, terwijl 37,5 pCt. een
cycloid karakter vertoonen; zijn beide ouders schizophreen, dan geldt dit voor 53 pCt. der kinderen, terwijl
29 pCt. een schizoid karakter bezitten 1 ).
De combinatie van ongunstige factoren. Indien allerlei
1

) Deutsche Med Wochenschrift 1929 S. 1031.
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geestelijke afwijkingen al een bepaalde bijzonderheid in
den aanleg gemeen hebben, ongetwijfeld wordt toch de
speciale vorm der afwijking door zeer bepaalde erfelijke
factoren veroorzaakt.
De zwakzinnigheid denk ik mij als to zijn ontstaan door
een combinatie van ongunstige factoren, die onafhankelijk van elkaar worden geerfd, zooals de tweede regel
van Mendel ons dat leert. Wanneer de ouders de school
hebben kunnen volgen, dus volgens onze definitie niet
zwakzinnig waren, en zij krijgen een zwakzinnig kind,
dan is dat volstrekt geen bewijs, dat zwakzinnigheid berust op een enkelen recessieven factor, maar mogelijk is
hier de zwakzinnigheid het gevolg van een combinatie
van factoren, die al waren zij alle bij de twee ouders
tezamen manifest, bij ieder afzonderlijk door gunstige
eigenschappen werden gecompenseerd.
Gesteld, dat de vader een zeer slecht geheugen bezat
maar een behoorlijk combinatievermogen, waardoor hij
op school toch mee kon komen, en de moeder een slecht
logisch combinatievermogen, dat echter werd gecompenseerd door een zeer steak geheugen, dan is het mogelijk,
dat een of meer der kinderen van den vader het slechte
geheugen van de moeder het onlogische denken erft,
zoodat er van het volgen van de school geen sprake is.
Wilszwakte gepaard aan de genoemde defecten zal de
kans op verstandelijke schipbreuk nog vergrooten, gepaard aan een depressieve gemoedstoestand, kan zij tot
alkoholisme voeren, enzoovoort. Hoe meer minderwaardige factoren, hoe grooter kans dat alle kinderen minderwaardig zullen zijn en zoo kunnen er verhoudingscijfers
ontstaan, die den indruk maken alsof de zwakzinnigheid
berustte op een enkelen recessief-„mendelenden - factor.
Geslachten met opeenhooping van debiliteit.
Voorbeelden hiervan gaf ik uit het door mij bestudeerde geslacht „Leda" 1 ) van welk geslacht nu reeds uit 15 ge1 ) Zie Tijdschrift voor B. 0. 1925 No. 9a bldz. 4 e.v. en Tijdschrift
voor Soc. Geneesk. December 1940: Preventieve Geneeskunde. pauperisme en zwakzinnigheid.

Achterlijke Kinderen
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zinnen kinderen onze scholen voor achterlijken bezoeken.
In dit geslacht overwegen de verstandelijk minderwaardige factoren. Soms vindt men allerlei verschillende
psychische storingen in de ascendentie. Hiervan een
voorbeeld.
O

P.±D.

D(B.O.) D
:1.

K.Z. K.Z. en
E.
D(B.O.) D(B.O.) D(B.O.)

;; niet-inden- ;;;

tieke
E p. t weeling

D.

D(13 •0.)

D(B.O./E.)

E. t Hy.struma

0
Hy.

0.

0
D(B.0./E.)

= gezonde mannen.
abnormale mannen.
0 = gezonde vrouwen.
0 abnormale vrouwen.
D = debiliteit (B.O. = heeft school voor achterlijken bezocht).
E = epilepsie Hy = hysterie K.Z. = Krankzinnig P = drankzucht.
0 = obsessies (in casu : „delire du doute" bij goed intellect).
Men zou kunnen meenen, dat bij de zware vormen van
zwakzinnigheid de belasting met de bekende factoren in
de ascendentie grooter zou zijn dan bij de debielen; daar
is echter geen sprake van ) zooals we reeds hoorden;
ja bij de mongolen, die in den regei tot de zware vormen
behooren, is die belasting zelfs belangrijk kleiner dan bij
de zwakzinnigen in het algemeen. Oak Bleuler vond onder
zijn hiders aan schizophrenie de zwaarste dementie bij de
geringste belasting 2 ). Moet men bij die zware gevallen
meer aan exogene factoren denken? Ten deele waarschijnlijk wel, toch vond ik bij de debielen slechts in 6 pCt. der
gevallen geen enkel aetiologisch aanknoopingspunt, bij de
imbecillen in 10 pCt. Niet zelden vinden wij juist de zware
1)
2)

Zie Mensch en Maatschappij, 4e Jaargang. No. 3, bldz. 29.
Z. fur Neurolog. 127 H. 1.
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gevallen in overigens, veel uitstekende leden tellende,
families. Voor de verklaring komt men dan geheel op het
terrein der hypotheses. „Keimfeindschaft" der geslachtscellen, groote variabiliteit of mutabiliteit, die ook bij planten en dieren plotseling kan optreden? Ook zou men
kunnen denken aan de mixo variaties van Nilson Ehle,
waarbij het samen komen van twee families, ieder met
zeer gunstige en zeer ongunstige factoren bij de kinderen
zoowel de gunstige factoren bij elkaar kan doen komen
als de ongunstige.
De debiliteit hoopt zich veel meer op in bepaalde. geslachten, er zijn van die namen, die men onder de familieleden van onze achterlijke kinderen herhaaldelijk tegen
komt. Het reeds genoemde geslacht Reda is volstrekt niet
het eenige, waarin zoovele achterlijken voorkomen. Zoo
het geslacht W. De grootvader drank, de grootmoeder
Teed aan epileptische toevallen. Van de 7 kinderen waren
er drie debiel. Van twee dezer debielen en van twee der
phaenotypisch normalen, bezoeken 14 kinderen de scholen voor B. 0. En waar in vele geNiallen de ouders nog op
de gewone scholen konden blijven, daar zijn zij daarom
nog niet geheel volwaardig. Hoe velen behooren niet tot
de chronisch werkeloozen. Wanneer ik aan de moeders
van onze pupillen vraag: „wat doet uw man?" dan is
wel heel dikwijls het antwoord: „stempelen." En vraag
ik naar de woonplaats, dan boor ik geen buurtnaam zoo
vaak als die der „ontoelaatbare gezinnen" ).
Tweelingzwangerschap. Aansluitende bij de groote
beteekenis der endogene factoren in de genese der zwakzinnigheid, moeten wij een oogenblik stil staan bij de
waarneming, dat wij onder de zwakzinnigen nogal eens
kinderen afkomstig van een tweelingzwangerschap aantref fen 2 ). Gedurende de tijd, dat in Amsterdam 13 Oho
1) In een zeer belangwekkende studie: Het Zeeburger dorp, deelt
Q u e.r i d o mee, dat in dit „dorp" van „ontoelaatbare gezinnen" een
van de Lien kinderen de school voor B.O. bezocht, tegen 1 : 85 in g:theel
Amsterdam. Q. meende, in tegenstelling van mijzelf, dat de debiliteit voor
een belangrijk deel gevolg kan zijn van „ellende .
2) Zie 1Vrensch en Maatschappij, 1926 bl dz. 439.
'
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der zwangerschappen een tweelingzwangerschap bleek,
was dat under de bevolking der scholen voor B. 0. met
30 °/00 het geval, dat wil zeggen: er waren 30 per duizend
achterlijken afkomstig van een tweelingzwangerschap,
waarbij daar, waar de beide tweelingen achterlijk waren,
deze als een worden geteld. Daar tweelingen nog al eens
le vroeg geboren worden, gelds voor een deel van hen
hetgeen over de beteekenis der vroeggeboorte zal worden
gezegd. Voor de beteekenis der endogene factoren ter
verklaring van het feit, dat een tweeling minstens twee
keer zoo groote kans op zwakzinnigheid heeft als een
eenling, pleit de waarneming, dat in de 88 gezinnen,
waaruit onze 102 zwakzinnige tweelingen afkomstig
waren, acht keer nog een ander broertje of zusje zwak4innig was, en ook bleek, dat de erfelijke belasting der
tweelingen niet geringer was dan die der andere zwakzinnigen.
Dat naast de tweelingzwangerschap (of de daaraan te
gronde liggende factoren) vaak nog een aanleiding
noodig is, om een zwakzinnigheid manifest te doen worden, wordt waarschijnlijk gemaakt door het volgende
geval.
A. en B., beiden jongens, zijn ongetwijfeld afkomstig
van een een-efige zwangerschap wat dus gelijk staat
met identieken aanleg 1 ), want zij gelijken zoozeer op
elkaar, dat de moeder mij vertelde, dat zij soms den een
de straf, geeft, die de ander verdient. Zij hebben precies hetzelfde karakter, maar A. is zwakzinnig, B. normaal. Bij de geboorte wogen zij evenveel, maar de geboorte van B. was vlot verloopen, die van A. zeer moeilijk.
Het kind was „blauw- en kon niet dan na langdurig vergeefsche • pogingen tot adernen warden gebracht; in het
eerste levensjaar leed A. aan stuipen; B. niet. De twee1 ) Een merkwaardig voorbeeld van pheno-typisch verschil bij identieke aanleg geeft W a a r d e n b u r g. Hij vertelt van een een-elige
tweeling, waarvan een • een aangeboren nystagmus vertoonde. Beiden
kregen echter zelf kinderen met aangeboren nystagmus. T. v. G, 38
bldz. 512. 1k zag een een-eiige tweeling waarvan een linkshandig, de
andere rechtshandig.
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lingzwangerschap was de derde zwangerschap van de
moeder. Eerst was een jongen geboren, die aan typhus
stierf; daarna kwam een jongen, die in een stuip dood
bleef. Na de tweeling kwam nog een meisje, daarna twee
keer een miskraam. De ouders zijn phaenotypisch normaal; maar voor de aanwezigheid van minderwaardige
factoren pleit, dat de moeder van de moeder een „zonderlinge - was, terwijl een broer van de moeder imbecil
is; de vader van den vader was een ernstige dronkaard.
Een opeenhooping van tweelingien gaf het hieronder
weergegeven gezin. De beide grootmoeders waren identieke tweelingen, zoodat hun kinderen vaak niet wisten
wie moeder, wie tante was; de eene kreeg eens een tweeling ( een jongen en een meisje) zij was de moeder van
den vader onzer pupillen; de andere zuster kreeg drie
keer een tweeling (sexe onbekend); zij was de moeder
van de zwakzinnige moeder onzer pupillen. Deze neef en
nicht ( genetisch halfbroer en zuster), waarvan de man
op ouderen leeftijd (voor de geboorte van het jongste
kind) ging drinken, gaven het volgende gezin.
C: Deb.

P
0

0

1=I? 1=1?

0?

o? 0
1

Deb.

B.O.

Deb.

B.O.

0 Deb.

B.O.

❑ ? () Deb.
B.O.
t

Hier krijgt men den indruk, dat er wel verband besta at
tusschen een-efige en twee-elge zwangerschap; trouwens
het is bekend, dat van drielingen er vaak twee identiek
zijn, al ken ik ook voorbeelden, waar ze alle drie verschillend zijn.
.

BIJVERSCHIJNSELEN, WIJZENDE OP
ENDOGENE FACT ► REN 1 )
Lichamelijke alwijkingen. De lichamelijke afwijkingen
die wij bij onze achterlijken kunnen aantref fen zijn soms
1 ) Onder hetgeen volgt, worden volledigheidshalve ook enkele afwijkingen genoemd, berustend op exogene invloeden m aar dan wordt
dit uitdrukkelijk vermeld.
_
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zeer kenmerkend. Als voorbeelden hiervan leerden wij
kennen het mongolisme en het kretinisme; wanneer wij
de verschijnselen van een deter twee afwijkingen waarnemen, weten wij zeker, dat er ook verstandelijke afwijkingen verwacht kunnen worden. Veel minder zeker
zijn wij daarvan, indien wij de verschijnselen zien van
bijvoorbeeld de Huntingtonsche chorea of van de tubereuse sclerose en nog veel kleiner is de correlatie tusschen
verstandelijk defect en wat Then vroeger noemde „degeneratieteekenen - als aangegroeide oorlel, dubbele haarkruin, zwemvliezen tusschen de teenen en vele andere
meer, al komen zij wat frequenter en wat meer opgehoopt
voor onder geestelijk abnormalen dan onder volkomen
normalen.
Na den dood kan men bij lijkopening soms afwijkingen
vinden, die in direct verband staan met de zwakzinnigheid: plaatselijke defecten in de hersenschors (porencephalie) of een algemeene reductie van de buitenste
lagen der groote hersenschors, een reductie, die bij enkele
idioten meer dan 75 pCt. van het normale kan bedragen
(microcephalie), ja bij vochtophooping in de hersenkamers hydrocephalie) kan de heele schors, tot op een
dun vliesje na, zijn verdwenen. Lichte graden van deze
afwijkingen zijn gedurende het leven in het geheel niet
to herkennen. De afwijkingen zijn het gevolg van ontwikkelingsanomalieen door aanleg of storingen in de
interne secretie ( met hun exogene of endogene genese)
of berusten op ontstekingsprocessen.
Overeenkomstige oorzaken kunnen ook andere organen veranderen zonder dat er eenig vast verband is
tusschen deze en de afwijkingen in de hersenen, die in
onmiddellijk verband staan met de zwakzinnigheid.
Op stoornis van de interne secretie van het hersen
aanhangsel, de, hypophysis, kan wijzen: vetzucht of
reuzengroei ( acromegalie), aan den anderen kant ook
sommige vormen van infantilisme. Vetzucht kan ook het
gevolg zijn van de onder zwakzinnigen niet zoo heel zeldzaam voorkomende dystrophia adiposo genitalis, al treft
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het steeds weer, dat over het algemeen (er zijn uitzonderingen! ) de puberteit bij de zwakzinnigen op den gewonen tijd intreedt. Wel zien wij nogal eens een verlaat
indalen van de testikels in het scrotum, soms zelfs een
geheel uitblijven dier afdaling kryptorchisme).
Niet zelden vinden wij kinderen, lijdende aan algemeene spieratrophie ( pseudohypertrophia muscularis
progressiva ) of wij constateeren het ontbreken van bepaalde spieren bijvoorbeeld de groote borstspier ).
Zenuw kerngroepen kunnen ontbreken ( een- of dubbelzijdige ptosis). Stoornissen in de bloedsomloop, ja zelfs
ernstige hartgebreken zijn min of meer karakteristiek vow_
het mongolisme; afwijkingen aan de kleinste bloedvaten
komen vaak voor bij kretins, bij andere vormen van zwakzinnigheid zeker niet zoo frequent als Jaensch wel he'eft
beweerd 1 ).
it Open blijven van foetale spleten zien wij het meest
in den vorm der labiognatho-palatoschisis (hazenlip),
eens zag ik twee zwakzinnige broertjes, de een met een
gespleten gehemelte, de ander met een iriscoloboorn
( open gebleven oogspleet).
Scheelzien en oververziendheid zien wij bij de achter
lijken meer dan bij normalen. Merkwaardig was, dat ik
miopie zooveel frequenter aantrof onder de Joodsche dan
onder de niet-Joodsche kinderen, maar dat verschil bestaat vermoedelijk ook bij niet zwakzinnigen.
Ernstige' overblijfselen van rachitis zien wij bij zwak
zinnigen zeer veelvuldig; het is niet waarschijnlijk, dat
de exogene factoren, die in de ontstaanswijze der rachitis
een rol spelen ( zonlicht en ,dierlijk vet) eenige beteekenis
hebben voor het ontstaan der zwakzinnigheid; misschien
spelen gemeenschappelijke endogene factoren een rol,
tdrwiji ook denkbaar is, dat in de milieux, waar wij de
meeste debielen aantref fen, de genoemde exogene momenten het veelvuldigst worden gevonden.
1 ) Zie ook Szond y, die in zijn „Konstitutionsanalyse psychisch
abnormer Kinder" allerlei afwijkingen in bouw en functie van het lichaam
der „bionegatieve Extremvarianten" bespreekt.
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Van vaak voorkomende, meestal op den aanleg berustende skeletafwijkiftgen, noem ik nog de scapula scaphoidea (concaviteit) van de mediale rand van het
schouderblad), de kromme vinger, de torenschedel en
allerlei asymetrieen en vervormingen van den schedel.
Psychopathieen. Dat meer dan 10 pCt. der debielen,
psychopathische karaktertrekken vertoont, kan ons niet
verbazen, gezien de ten deele overeenkomstige erfelijke
belasting bij de beide a fwijkingen. Echte psychosen zijn
betrekkelijk zeldzaam op den kinderlijken leeftijd, maar
tijdelijke verwardheidstoestanden komen Loch wel voor
en ook een zoogenaamde „Propfhebephrenie - is herhaaldelijk beschreven 1 ).
Epilepsie en enuresis. Epilepsie, in den vorm van
groote toevallen, kleine abscences 2 ) met of zonder aanvallen van duizeligheid of spiertrekkingen (myoclonie) 3
zag ik onder 839 debielen, 34 keer, dat is in 4 pCt. der
gevallen (3,4 pCt. jongens; 5,7 pCt. meisjes) ; onder 134
imbecillen 14 keer, dat is 10 pCt. (9 maal bij 73 jongens;
5 maal bij 61 meisjes). In deze gevallen was de zwakzinnigheid waarschijnlijk niet secundair ( dementia epileptica ) maar berustte zij op dezelfde oorzaken als de
epilepsie. Onder de normale Amsterdamsche school, kinderen komt epilepsie voor bij 0,3 pCt. der kinderen.
Een verschijnsel, dat op nachtelijke epilepsie kan
wijzen, is het bedwateren, de enuresis nocturna. Voor de
epilepsie als oorzaak bij het ontbreken van waargenomen
toevallen, pleit de aanwezigheid van bloed op het kussen
tongbeet), de wanorde van het bed en de hoofdpijn bij
het wakker worden. Het automatisch ontledigen van de
1) Zie ook Van der H o r s t in Tijd. v. Gen. 1931 bldz. 2030.
2) De wel 100 of meer keer per dag optredende z.g. „gehaufte kleine
Anfalle" (pyknolepsie) behooren zeker niet altijd tot de epilepsie, daarvoor
pleit het uitblijven eener secundaire dementie. Dit laatste geldt ook voor
de aanvallen v, slaapzucht (narcolepsie, vaak een gevolg van hersenontsteking) , en de „Lachschlag" dat is de hevigste vorm van „slap zijn"
van het lachen (cataplexie).
3
De schokken („secousse electrique") gedurende de bewustzijnsinzinking bij het inslapen, zijn een volkomen normaal verschijnsel.
)
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gevulde urineblaas, zonder eenige rem, is tot twee jaar
nog physiologisch te noemen. Achterlijken worden vaak
eerst later echt zindelijk. Omgekeerd mag men echter op
grond van bedwateren volstrekt niet besluiten tot het aannemen van zwakzinnigheid, zooals wij reeds bespraken.
Beweginysontladingen. Zeer dikwijls en in het bijzonder bij de laagst staande zwakzinnigen, zien wij allerlei
stereotype bewegingen, of hooren stereotype geluiden.
Die rythmische bewegingsontladingen vinden wij als
normaal verschijnsel bij vele dieren ( „ijsberen'' ) en ook
bij kleine kinderen in de vorm van schudden, knikken,
schuiven en „bommen - met het hoofd. Op den duur
komen deze bewegingen bij normale kinderen onder den
invloed van re(mmingen uitgaande van hoogere centra,
al blijft het mechanisme bestaan.
Dit laatste blijkt uit het felt, dat zij weer te voorschijn
kunnen komen, wanneer de hoogere centra uitgeschakeld
worden ( „release of function" of „regressie - ), zoo het
„duimen draaien" in de verstrooidheid, de echolie in de
verlegenheid. Zoo kan de volwassene terugvallen in het
7„Einwortsatzstadium - gedurende een hevige emotie
( „moord''!„,brand - ! ) ja het hysterisch toeval en de
hysterische verlamming zijn wel als regressie in een primitieve reactievorm beschreven ( „Bewegungssturm'',
„Todstellreflex - ). Zij komen ook onder onze kinderen
voor; eens zag ik een meisje met een hysterische woordblindheid 1 ).
Heel wat minder onschuldig dan die schudbewegingen
met het hoofd bij kleine kinderen,, zijn de reeksen van
rompbewegingen, bijvoorbeeld een paar maal per dag 10
of 20 keer achter elkaar, de 'zoogenaamde „salaamkrampen - of groetbewegingen. Deze wijzen veelal op de aanwezigheid van ernstige processen in de hersenen en de
kinderen, die deze bewegingen vertoonen, blijken later
veelal ernstig zwakzinnig te zijn.
Lichaamslengte. Hoewel vele debielen lichamelijk vol1

) Zie Tijd. v. B. 0. 1926 bldz. 7.
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komen normaal schijnen, is toch de' gemiddelde lichaamslengte kleiner dan bij normalen: 63 pCt. der leerlingen
van de scholen voor B. 0. bezaten een lichaamslengte
beneden het gemiddelde van kinderen van gelijken leef
tijd, gelijk geslacht en uit ongeveer gelijk milieu 1 ).
EXOGENE FACTOREN

Geboorterangnummer. Spelen naast de endogene factoren de exogene nog eenige rol van beteekenis in de
genese der debiliteit? Die vraag is niet gemakkelijk to
beantwoorden.
Reeds meer dan eens kon ik aantoonen, dat relatief de
eerste geboorterangnummers onder de zwakzinnigen het
zwakst zijn vertegenwoordigd ). Dat wij onder de
debielen nog al eens hooge geboorterangnummers aantref fen, is begrijpelijk, daar wij het hoogste geboortecijfer
weer vinden onder de genoemde „ontoelaatbare gezin
nen'', maar het is toch mogelijk, dat er exogene factoren
in het spel zijn, er zijn immers ook andere a fwijkingen,
wier menigvuldigheid met het geboorterangnummer toeneemt 3 zooals de rachitis. Een enkel voorbeeld van een
gezin ter illustratie (niet als bewijs natuurlijk).
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In een ander gezin met veertien kinderen, was alleen
de laatste zwakzinnig. Erfelijke belasting konden wij niet
aantoonen.
Op welke •wijze het . hooge geboorterangnummer in1 ) Zie Tijd. v. Gen. 1911 Dl. 1 bldz. 1647.
Q u e r id o vond de zwakzinnigen kleiner. naarmate de schadelijke
factor, die de zwakzinnigheid ten gevolge had, in een vroeger stadium
der ontwikkeling had ingegrepen. Zie Gen. Bladen Reeks 30 No. 2.
Psychatr. en Neurolog. Bladen 1915 no. 6 en T. voor B.O. 1929
bldz. 250.
3 ) Zie „Journal. American Medical Association'', 1935 No. 11.
12 )
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vloed zou kunnen uitoefenen op het ontstaan der debilitelt is even onverklaard als bij het mongolisme. Bij de
rachitis weten wij, dat armoede en verwaarloozing door
gebrek aan zonlicht en dierlijk vet, het uitbreken der
ziekte bevorderen. Of deze factoren de schors der groote
hersenen zoodanig kunnen beschadigen, dat juist zwakzinnigheid daarvan het gevolg is, moet nog worden bewezen. Er zou dan een verklaring zijn gegeven voor het
bestaan van zooveel lichamelijke en geestelijke minderwaardigheid in de onderste lagen der maatschappij, maar
voorloopig is het waarschijnlijker, dat die minderwaardigheid oorzaak en niet gevolg is van het afzakken naar
die lagen. Onderzoekingen in weeshuizen, vermeld door
Stern, toonden aan, dat over het algemeen, bij deze kinderen in gelijk milieu, het intellect een positieve correlatie
vertoonde met den graad van welstand der overleden
ouders, zooals wij reeds hoorden.
Alcohol. Over geen der mogelijke exoclene factoren is
zooveel geschreven als over den alcohol 1 ). Deze kan zijn
schadelijke werking reeds voor den aanleg van het
nieuwe individu uitoefenen op de rijpe en onrijpe geslachtscellen der ouders. De meeste onderzoekers vonden, dat de jongen van met alcohol behandelde dieren
in lichamelijk opzicht achter stonden bij de jongen van
„controledieren - , een uitzondering maakt Pearl, die alleen vond, dat kippen, die men alcoholdampen had laten
inademen, minder eieren legden dan de controledieren.
De alcohol zou de van aanleg minderwaardige eieren
hebben gedood en alleen de besten, die ook tegen de beschadiging door den alcohol bestand waren, hebben
overgelaten.
Waar echter de iongen minderwaardig bleken, b—estonden twee mogelijkheden. In de eerste plaats zou denkbaar zijn, dat de alcohol de genen blijvend had veranderd,
zoodat een erfelijke verarkiering, een mutatie of idiova1 ) Literatuuropgave vindt men o.a. bij Frets in „Mensch en Maatschappir IVIaart 1931 en in de verschillende jaargangen van de „Wegwijzer
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riatie was ontstaan; hieraan dacht Forel in zijn leer van
het kiembederf, de blastophthorie. Waarschijnlijker is de
opvatting, dat geen blijvende verandering van den aanleg, maar een tijdelijke beschadiging heeft plaats gevonden, een modificatie of paravariatie. Hanson en Heys
lieten achtereenvolgens 10 generaties van ratten alcohol
inhaleeren, toch bleek het 13e gesl acht weer normaal.
Ja, Stockard vond na verdwijnen der modificatie, dat
nakomelingen der alcoholdieren gemiddeld zelfs beter
dan de controledieren, dus een resultaat, dat aan het
onderzoek van Pearl doet denken.
Maar al die uitkomsten bij dierproeven verkregen, bewijzen niets omtrent de beteekenis van den alcohol bij
den mensch. Dat er eenig verband bestaat tusschen alcoholisme en zwakzinnigheid, is wel zeker; van 17 pCt.
onzer zwakzinnigen dronk een der ouders, van 70 pCt.
een der grootouders. Sommige onderzoekers vonden
hooger, anderen lager cijfers. Bourneville vermeldt 62
pCt. drinkende ouders bij zijn idioten, daarentegen
Hillenberg slechts 4 keer drankzucht onder de ouders
van 119 zwakzinnigen.
Zulk een laag cijfer kan veroorzaakt zijn door eigenaardigheden van het milieu. In het „droge - Amerika
vond men nog steeds zwakzinnigen. Strohmeier vertelt,
dat hij onder de ouders van zijn poliklinische epilepsielijders in 20 pCt. der gevallen drankzucht aantrof, onder
de ouders van de epilepsielijders van zijn gegoede praxis
geen een. Bij de zeer gedegenereerde achterbuurtbevolking door Pearson onderzocht bleek, niet het minste verschil tusschen het misbruik van ouders van zwakzinnigen
en niet-zwakzinnigen; van de ouders der eersten dronk
30 pCt., van de ouders der laatsten 34 pCt. Maar bij een
niet zoo speciaal materiaal vindt men altijd weer hetzelfde
possitieve verband. Of dit verband er een is van oorzaak
en gevolg ofwel, dat het alcoliolisme van de ouders en
de zwakzinnigheid der kinderen beide gevolg zijn van
denzelfden erfelijk minderwaardigen aanleg, is nog altijd
een open vraag.
.
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Llit propagandistisch oogpunt wordt, door de niet
wetenschappelijke drankbestrijding, vaak de nadruk gelegd op de eerste mogelijkheid; de wetenschappelijk
georienteerde beweging versmaadt terecht een twij felachtig argument, daar de ellende die de drinker zichzelf,
zijn gezin en de maatschappij bezorgt, waarlijk ernstig
genoeg is, om de meest intensieve bestrijding to wettigen.
Moor de tweede mogelijkheid pleiten verschillende argumenten, bijvoorbeeld het feit, dat in een drinkersgezin
soms slechts een zwakzinnige temidden van een aantal
normalen voorkomt. In het gezin K. zijn 10 kinderen;
alleen de 9e is zwakzinnig, de acht ouderen en het tiende
der kinderen zijn normaal. De vader is een zware drinker
geweest, die tot voor 1 jaar (na, de geboorte van het
laatste kind) al zijn geld verdronk, zoodat de moeder
met uit-werken-gaan de kost moest verdienen; na een
harer zwangerschappen maakt zij een puerperaalpsychose
door. De vader van den vader werd drie keer wegens
delirium tremens verpleegd.
Minderwaardige factoren zijn vaak recessief, zoodat
de ouders phaenotypisch gezond kunnen zijn. Welnu,
M. G. is een debiele psychopaat; de ouders zijn oogenschijnlijk normaal evenals de twee oudere zusjes, maar
de beide grootvaders en de vier overgrootvaders waren
alien zware drinkers. Volgens dierproeven zijn actieve
cellen, dus de zich deelende, rijpende geslachtscellen het
meest vatbaar voor de schadelijke inwerking van den
alcohol, maar Brats ') zag geen verschil tusschen de kinderen, geboren voor of tijdens de drinkperiode van den
vader. Belangwekkend is ook het geval van dr.
Benders 2 ). Hij vertelt van een gezin, waarvan de .wader
zich dood dronk. Het eerste kind had den abnormalen,
driftigen aanleg van den vader, de twee volgenden waren
zwakzinnig, terwijl het laatste kind normaal was en geheel op de moeder geleek.
1) Wegwijzer 1930 bldz. 199. Zie ook P a n s e. Wegwijzer 34 bldz.
281.
2) Ned. Tijd. v. Geneesk. 1914 Dl. 1 bldz. 880:

94

Absoluut bewijzend voor de erfelijkheidstheorie is dit
niet, want uit de dierproef weten wij, dat de mannelijke
zaadcel twee functies heeft: een eenvoudig scheikundige,
die volgens de onderzoekingen van Loeb door een eenvoudige, scheikundige inwerking in het laboratorium kan
warden vervangen en die dient om de vrouwelijke eicel
te prikkelen tot het vormen van een nieuw individu. Zoo
kon Loeb uit onbevruchte kikker-eieren kikkers doen
groeien (parthenogenesis). De tweede functie van de
zaadcel is het overbrengen van de vaderlijke eigenschappen op het nieuwe individu, waardoor dit evenveel kans
heeft, de eigenschappen van vaders als van moeders zijde
te bezitten. Dit is een veel fijnere functie en het is nu
denkbaar, dat in het geval van Benders het alcoholisme
van den man na eenigen tijd (na de geboorte van het
eerste kind) zijn geslachtscellen zoo had beschadigd, dat
er twee zwakzinnige kinderen ontstonden, daarna werd
de beschadiging dermate intens, dat de genen - 7.ernietigd
werden en alleen de •eenvoudige scheikundige werking
overbleef.
Een krachtig argument voor de erfelijkheidstheorie
levers de studie van den alcoholist zelf. De aanhangers
van de blastophthorieleer redeneeren veelal, alsof, zonder
het misbruik,. de kinderen normaal zouden zijn geweest,
alsof de drinker voor het misbruik normaal ware! Terecht
zegt Fere: „pour devenir alcoolique, it faut etre alcoolisable". Het is ook bijna niet denkbaar dat iemand met
normalen aanleg drinker wordt als hij alle ellende ziet,
die daardoor om hem heen ontstaat. Kraeplin, Bouman,
Janet en anderen vonden een ernstig erfelijke belasting
van den dronkaard. Over het abnormale karakter van
den drinker is men het eens, al zal de een meer drinken
wegens constitutioneele depressie, terwin de ander uit
behoefte aan gezelschap de kroeg opzoekt, en gemis aan
secundaire functie zijn ongeremd drinken verklaart.
Stacker vond bij slechts 5 van zijn 90 lijders aan delirium
tremens geen, op erfelijken aanleg berustende, afwijkingen, als dementia praecox, manisch-depressieve psy-

95

chose, zwakzinnigheid, hysterie enz. Sigg deelt mee, dat
tweederde der drinkers op school tot de achterblijvers
behoorde. Polish onderzocht de kinderen van lijders aan
delirium tremens. Wanneer hij niet in aanmerking liet
komen de drinkers die leden aan toevallen of erge graden
-Tan psychopathie, dan bleken er onder de kinderen der
iverblijvenden niet zoo heel veel afwijkingen te vinden.
Dit alles pleit niet voor de overwegende beteekenis van
het oorzakelijk verband tusschen alcoholisme van den
vader en geestelijke abnormaliteit bij het kind.
Zoals wij reeds opmerkten, werken vergiften het
schadelijkst op de actieve cellen. Het ligt dus voor de
hand, om het oogenblik van samensmelting van zaadcel
en eicel te beschouwen als een sensibele periode voor de
beschadiging van het nieuwe individu, al kunnen wij ons
geen voorstelling maken van de alcoholconcentratie in
de eierleider, waar die samensmelting plaats vindt. Reeds
de Spartanen verboden aan pasgehuwden het gebruik
van alcohol. Bezzola meende een verband te kunnen
aantoonen tusschen feestdagen met groot alcoholgebruik
en de conceptie van kinderen, die zich tot zwakzinnigen
ontwikkelden. Pearson maakte echter waarschijnlijk, dat
de door Bezzola gevonden verschillen geheel aan het
toeval konden worden toegeschreven. Hij vond veel
grooter verband tusschen bepaalde jaargetijden en de
conceptie van genieen, toch gelooft niemand aan een
causaal verband tusschen die twee grootheden: in ieder
geval heeft zich tot nu toe nog geen „ie - of „isme - daarop geworpen.
En wat weten wij omtrent de beteekenis van alcoholmisbruik van de zwangere moeder op haar kind? Er
is gebleken uit het onderzoek van het bloed uit de navelstreng die het foetale bloed bevat, dat gedurende de
bevalling gebruikte alcohol in het bloed van het kind
kan overgaan. Of daardoor zwakzinnigheid kan ontstaan,
is zeker denkbaar. Onder ruim 3000 zwakzinnigen heb
ik echter slechts een geval, waar deze genese werd overwogen. De moeder gaf het alcoholmisbruik toe, maar er
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waren tevens andere factoren, die een zwakzinnigheid
op erfelijken bodem alleen reeds verklaarbaar maakten,
want de vader van het kind is een „mauvais sujet - en twee
van zijn broers zijn krankzinnig. De vader van de moeder
van het kind is intolerant; reeds de kleinste hoeveelheid
alcohol maakt hem geheel buiten zichzelf.
Het jonge kind is zeer gevoelig voor de vergiftigende
werking van den alcohol. Ziehen zag bij een kind deli• rium tremens optreden na eenmaal misbruik; een volwassene krijgt niet dan na maanden misbruik zulk een aanval. Verhalen over kinderen, die zwakzinnig zouden zijn
geworden doordat de verzorgster, om het kind rustig te
houden, alcohol in de zuigflesch had gedaan, hebben niet
veel bewijskracht; waarom waren die kinderen zoo
lastig, waarom kregen zij geen borstvoeding, was die
abnormale verzorgster de moeder? Bourneville vertelt
van een jongen, die volkomen normaal was, tot hij in de
kroeg van zijn grootvader de gewoonte kreeg, om de
restjes uit de glazen op te drinken, waarna hij volkomen
imbecil werd.
Zonder deze mogelijkheid te willen ontkennen, geloof
ik niet, dat in ons land veel kinderen achterlijk zullen zijn
geworden door alcoholmisbruik. In ons land wordt door
kinderen niet veel alcohol gebruikt, al ken ik een jongensweeshuis, waar althans enkele jaren geleden den kinderen
aan tafel geregeld bier werd verstrekt; van het in sommige Fransche departementen zoo beruchte „alcoolisme
infantile", is in ons land gelukkig heelemaal geen sprake.
Of behalve de alcohol mogelijk nog andere vergif ten
de geslachtscellen zoo kunnen beschadigen, dat een eventueel daaruit ontstaand individu zwakzinnig zal zijn,
heeft voorloopig geen practische beteekenis. Dat lood de
vrucht kan beschadigen, bleek uit het groot aantal miskramen bij vrouwen, die werkzaam waren bij glazuur•
en emailfabricage en die volkomen wettigen, de maatregelen daartegen genomen door de arbeidswetgeving.
Zelfs wanneer de vrouw reeds voor de zwangerschap de
fabriek had verlaten, bleek nog die groote kans op het
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ontstaan van abortus; of hier aan beschadiging der geslachtscellen of aan beschadiging van de vrucht moet
worden gedacht, is niet zeker; het beschadigen van de
vrucht is mogelijk, daar het lood slechts zeer langzaam
uit het lichaam verdwijnt.
Syphilis. Van de andere ziekten der aanstaande moeder, die haar kind zoodanig kunnen beschadigen, dat
zwakzinnigheid het gevolg is, denken wij in de eerste
plaats aan de infectieziekten en wel in het bijzonder aan
de syphilis. Hoewel een syphilitische vrouw in ieder stadium van deze chronische ziekte een volkomen gezond
kind kan ter wereld brengen en wel zeer in het bijzonder
wanneer zij zich gedurende de zwangerschap conscientieus laat behandelen, ziet men, bij de versch gelnfecteerden, als repel door een miskraam een eind komen aan de
zwangerschap. Hoe langer de besmetting achter den rug
is, hoe ouder de vrucht kan worden tot eindelijk een flood,
maar voldragen, kind wordt geboren. Nog later en het
kind komt ter wereld levend, maar met een aangeboren
syphilis. Ten onrechte spreekt men dan van erfelijke,
hereditaire syphilis of lues.
Voor den bioloog heeft erfelijkheid uitsluitend betrekking op den aanleg, die er dus op het oogenblik van
samensmelten van zaadcel en eicel is. Een ziekte krijgt
men in den loop van het individueele leven. De verwekker van de syphilis, de treponema pallida, heeft met genen
niets te maken; een door die verwekker besmette geslachtscel zal, voor de vorming van een kiem of zygote,
wel niet in aanmerking komen, eerst als de vrucht een
zekere ontwikkeling heeft gekregen, zal besmetting zonder onmiddellijk afsterven mogelijk zijn.
Wanneer , het kind nu levend, maar met aangeboren,
congenitale, syphilis ter wereld komt, zijn de levenskansen niet altijd even groot. In het Hopital Tenon te
Parijs, stierven van de met syphilis geboren kinderen
71 pCt. nog gedurende het verblijf van de moeder in de
verloskundige kliniek. Het kind kan met verschijnselen
van syphilis geboren worden (huidziekte, snuf felneus e. d.
Achterlijke Kinder-en
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niet volkomen kenmerkende verschijnselen), maar de
infectie kan ook verborgen zijn, en soms no jaren voor
het eerst symptomen geven; zoo zag ik met 30 jaar als
eerste verschijnsel van congenitale lues een oogontsteking optreden, die gepaard ging met troebeling van het
hoornvlies (keratitis parenchymatosa ) . En er zijn herhaaldelijk gevallen beschreven van overgang der besmetting op de kinderen der lijders aan aangeboren syphilis 1 ).
Onder de verschijningswijzen der congenitale lues,
kennen wij, de bij kinderen of jeugdige personen optredende, voortschrijdende achteruitgang van het intellect, waarbij in den regel ook andere verschijnselen van
het ziek zijn van het zenuwstelsel niet ontbreken de zoogenaamde juveniele paralyse 2 ). Of bepaalde, van aanleg
reeds niet geheel volwaardige, hersenen tot deze vorm
der congenitale lues predisponeeren, is mogelijk. Op 7 gevallen trof ik 4 drinkende vaders, een vader, die door zijn
blinde drift herhaaldelijk met de politie in aanraking
kwam; een andere leed aan epilepsie; van de moeders was
er een een publieke vrouw; een vertoonde hysterische
toevallen en bij de grootouders vond ik eveneens veel
belastende momenten. De ziekte is geheel te vergelijken
met de dementia paralytica, die bij een zeker percentage
der syphilislijders optreedt; natuurlijk zijn de verschijnselen niet identiek, daar bij de laatste ziekte een afbreken der volwassen psyche plaats vindt.
Ook bij de dementia paralytica schijnt de erfelijke belasting een rol te spelen; deze is echter kleiner, dan bij
de lijders aan endogene psychoses, maar grooter dan bij
normalen }. Ook pleit voor de beteekenis der endogene
factoren de waarneming van Sanders, dat, blijkens het
sterftecijfer, syphilis onder laden minder voorkomt dan
onder niet-Joden, terwijl tOch hersenverweeking demen1) Zie o.a. Peljak in Maandschr. v. Kindergeneesk. Dec. 1943,
bldz. 326. Over Syphilis in 't algemeen. Zie T. v. B.O. April, Mei, Juni
1944.
2) Zie Kinderstudie Dl. III afl. 3 bldz. 147. Hier wordt een geval
van juveniele paralyse uitvoerig beschreven,
3) Tijd. v. Geneesk. 1928 Dl. 2 bldz. 4104.
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tia paralytica) onder hen meer wordt gezien. Het is

bekend', dat relatief psychosep (en naar mijn Amsterdamsche ervaringen) ook zwakzinnigheid, bij Joden meer
voorkomen dan bij niet-Joden.
Of syphilis ook een rol speelt in de genese der gewone
niet voortschrijdende gevallen van zwakzinnigheid, is
niet zeker. Onwaarschijnlijk zou dit niet zijn, daar vele
organen van congenitaal syphilitische kinderen afwijkingen vertoonen (oogen, ooren, tanden enz.). Indien de
beteekenis der syphilis groot is, moeten wij onder zwakzinnigen vaak andere verschijnselen daarvan aantref fen
en minder endogene factoren dan bij de zwakzinnigen in
het algemeen.
Een der meest kenmerkende verschijnselen van de
syphilis bestaat in het voorkomen van bepaalde stof fen
in het bloed, die gemakkelijk met de naar Wassermann
genoemde reactie kunnen worden aangetoond. Op de
scholen voor achterlijken te Amsterdam vond Dr.
Duyois 1 ) slechts bij 3 pCt. der kinderen een positieve
reactie. Dit is in een groote shad niet veel. Fournier schat,
dat 15 pCt. der Parijzenaars met syphilis is besmet. In
een Berlijnsch ziekenfonds, waar 22 pCt. der arbeiders
bij zijn aangesloten, bleek 30 pCt. aan syphilis te lijden;
in Hamburg vond Blaschko 40 pCt. In het gesticht te
Voorgeest vond Dr. de Vries 2 ) indertijd een hooger
percentage dan op onze scholen; Loch vond hij, evenals
Dr. Duyvis, de belasting onder die kinderen ( hij ging
speciaal het alcoholmisbruik van de ouders na) precies
evengroot als onder de kinderen, die niet leden aan
aangeboren lues.
Voor de veronderstelling, dat het syphilisgif de genen
zou beinvloeden, zoodat een erfelijke vorm van geestelijke
minderwaardigheid zou ontstaan, ontbreken alle bewijzen. Behalve voor het ontstaan der ernstige juveniele
paralyse speelt waarschijnlijk de syphilis in de genese der
zwakzinnigheid geen overwegende rol in' ons land en
1) Dissertatie Amsterdam.
2) Gen. Bladen. 1918 No. 1.
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waarschijnlijk ook niet in ernstiger besmette landen, want
terecht heeft Goddard eens gezegd: „it is too powerfull
a poison, to merely maim the offspring, it kills. Andere vruchtbeschadigingen. Ditzelfde geldt mogelijk
eveneens voor andere infectieziekten 1 ) en vergiftigingen
( zwangerschapstoxicosen of eclampsie) gedurende de
zwangerschap, die niet zelden aanleiding geven tot het
optreden van abortus.
Wanneer men aan de ouders vraagt, wat zij als vermoedelijke oorzaak voor het moeilijk kunnen leeren van
hun kind kunnen aangeven, dan wordt zulk een infectie
wel eens genoemd, evenals een uitwendig geweld, maar
de vrucht ligt zoo veilig beschermd in het vruchtwater dat
deze laatste aetiologie niet heel waarschijnlijk is. Trouwens door de ouders wordt de beteekenis van het lichamelijk of geestelijk trauma in den regel ook niet zoo
mechanisch gezien. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende geval.
De moeder van een zwaar imbecil kind, dat nog niets
dan weinig gearticuleerde klanken kon uitstooten,
meende, dat het niet kunnen spreken het eenige defect
van haar kind was, en als oorzaak gaf zij op, een vechtpartij met een buurvrouw, die haar bij de keel had gegrepen, zoodat zij een paar dagen heesch was geweest,
en het dus geen wonder was, dat het kind niet kon spreken. Maar deze moeder leed zelf (evenals haar schoonmoeder) aan hys'terische toevallen; haar broer was een
leerling van de school voor zwakzinnigen en een broer
van haar moeder was eveneens zwakzinnig.
Een andere moeder gaf met groote beslistheid als oorzaak op, het schrikken van een felle bliksemstraal in de
zevende maand: „en mijn moeder zei al dadelijk: je zult
zien, dat het kind blind is." Nu was weliswaar het kind
1 ) Volgens Amerikaansche onderzoekers zouden virusziekten, vooral Roode Hond (Rubeolen) gedurende de eerste maanden van de zwangerschap aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van doofheid, blindheld en zwakzinnigheid van het kind. Zie o.a. Prof. Van Gil s e in het
Ned. T. v. Gen. bldz. 404, 15.2.47.

101

heelemaal niet blind, maar in het primitieve en emotioneele denken speelt de rede geen rol.
Over den invloed van het zoogenaamde „verzien - der
zwangere staat niets wetenschappelijk vast 1 ). Wanneer
men eens de moeite neemt, gedurende een zwangerschap
alle emotioneele gebeurtenissen aan te teekenen, waarvan men een voorgevoel heeft, dat zij van beteekenis zijn,
dan zal men later beschaamd zijn aanteekeningen verscheuren.
Slechts zelden geven de ouders erfelijke belasting aan;
een concrete oorzaak bevredigt den causaliteitsdrang
veel beter; bovendien drij ft hun verdriet of verbittering er
eerder toe, de schuld van hun leed te zoeken bij iets of
iemand anders, dan om de oorzaak te zoeken in eigen
aanleg. Zoo reageeren de ouders hun ergernis over het
blijven zitten van een kind graag a f op de onderwijzers,
die „het niet begrijpen", evenals het leed over het
verlies van een kind dragelijk wordt, door dat verlies te
wijten aan den dokter, die „het kind verknoeid heeft".
Fen, door welke oorzaak ook, slecht genezen breuk, is
vrijwel zonder uitzondering „verkeerd gezet - .
Rontgenbestraling van de vrouw, bijvoorbeeld om
steriliteit op te wekken, kan misschien zelfs haar onbevruchte eicellen blijvend beschadigen; er zijn reeds
gevallen beschreven, die daarop wijzen 2 ). Bekend is, dat
Muller in de dierproef door Rontgenstralen mutaties kon
doen ontstaan.
Schedelbeschadigingen en vroeggeboorten. Waar wij
aan traumata van den kinderschedel v6Or de geboorte
meenden niet veel beteekenis te hoeven toe te kennen,
moeten wij iets langer stil staan bij het zeer reeele uitwendige geweld, dat den kinderschedel treft gedurende
de geboorte. Dat het nogal wat lijden kan, blijkt wet uit
het felt, dat kinderen, die door tangverlossing zijn ter
1) B. S t o k v i s heeft, door een betrekkelijk groot materiaal aangetoond, dat het „verzien" van zwangeren met „aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid" niet bestaat. Tijd. v. Gen. 1941, bldz. 3638.
2) Tijd. v. Gen. 1930 bldz. 6105.
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wereld gekomen daardoor niet veel kans hebben om
zwakzinnig te worden. Engelkens ') zag van 198 kinderen, die met de tang waren verlost slechts een kind zich
tot een imbeciel ontwikkelen. En ook Wetterdal 2 komt
tot de conclusie, dat een „uitgangstang" een onschuldige
ingreep al zien wij sums nog lang na de geboorte
de huidlitteekens van de metalen forceps.
De spontane geboorte komt voor een belangrijk deel
tot. stand door het verschil in druk binnen de zich samentrekkende uterus en (na het breken der vliezen) die der
buitenwereld. De bloedvaten van het pasgeboren kind
zijn zeer breekbaar, zooals men kan zien door een zuigklok op de huid te zetten; het verschil in druk doet de
vaatwand barsten. Doch ook de stolbaarheid van het
bloed is vaak abnormaal door een te laag vitamine K
gehalte. En dit is speciaal bij te vroeg geborenen het
geval. Bij de lijkopening van te vroeg geboren kinderen
vindt men dan ook vrij geregeld bloedingen in de hersenen, en ook bij de lijkopening van op tijd maar dood
geborenen, of spoedig na de geboorte gestorven, kinderen,
vindt men in een belangrijk percentage der gevallen die
bloedingen.
Dergelijke bloedingen kunnen wellicht stoornissen ten
gevolge hebben van het ademhalingsmechanisme, zoodat
de kinderen „blauw" ter wereld komen, maar het is ook
denkbaar, dat omgekeerd asphyxie bij een langdurige
geboorte tot bloeduitstortingen aanleiding geeft. Herhaaldelijk hooren wij van de ouders onzer achterlijken,
dat de kinderen „blauw" ter wereld kwamen, zoodat zij
niet gingen ademhalen voor zij een paar flinke tikken
hadden gekregen, waardoor het schreeuwen en dus het
ademhalingsmechanisme op gang werd gebracht. In de
gevallen waar men na een keizersnede bij het gestorven
kind toch bloedingen vond , kan bijvoorbeeld de nar1) Tijd. v. Gen. 1920 Dl. 2 bldz. 1540.
2) Zie Tijd. v. Gen. 1928 Dl. 2 bldz. 3709.
1 ) Zie Tijd. v. Gen, 1926 bldz. 2748 van Dl. 2.
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cose van de moeder de oorzaak van de asphyxie van het
kind zijn geweest.
De hersenbloedingen zouden volgens velen de oorzaak zijn, dat zonder zeer speciale voorzorgen ( couveuse
verpleging ) de helft der te vroeg geborenen toch kort no
de geboorte te gronde goat. Dat de besproken bloedingen,
wanneer zij niet tot den dood voeren, oorzaak zouden
kunnen zijn van zwakzinnigheid door hersenbeschadiging, is zeker denkbaar 1 ). In ieder geval zag Yllpo
7 pCt. der te vroeg geborenen imbecil worden en Capper,
die hen tot op den schoolplichtigen leeftijd volgde, kreeg
nog ongunstiger cijfers 2 ).
Van de laatste 1000 door mij onderzochte kinderen
waren er 50 in de zesde, zevende of achtste maand geboren. Of nu werkelijk in al die 50 gevallen de vroeg
geboorte de onmiddellijke en eenige oorzaak van de
zwakzinnigheid is geweest, vind ik niet absoluut zeker.
Wij hebben boven gezien, dat er onder de achterlijken
nog al eens lichameliike a fwijkingen worden aangetroffen. Zou nu de neiging tot stoornissen van het normale
verloop der zwangerschap niet zulk een afwijking kunnen zijn? Bij wie moet de oorzaak van den duur der
zwangerschap worden gezocht, bij moeder of kind? Dierproeven pleiten voor den invloed der moeder; in ieder
geval hlijkt bij kruising van hazen en konijnen ( die een
verschillende zwangerschapsduur hebben, dat de lengte
van de dracht niet bepaald wordt door het al of niet
voldragen zijn van de vrucht, maar van de diersoort
waartoe de moeder behoort 3 ). Wanneer wij dan de
1) Strauss meent, dat bij de zeer zware vormen van zwakzinnigheid
in 60 pCt der gevallen, geboortebloedingen de oorzaak der zwakzinnigheid zijn. Deut. Med. Woch. 1931 S. 656. D u y zin g s echter, zegt
dat noch asphyxie, noch kunstmatige vroeggeboorte aanleiding geeft to
zwakzinnigheid. Dissertatie Utrecht 1934.
2) Ze ref. in Tijd. v. Gen. 1928 Dl. I bldz. 2693: Later hee ft Y11 p
nog meegedeeld, dat bij inschakeling van de er fe1ijk belasten, of van die
met ernstig geboortetrauma, een parallelisms konden worden aangetoond
tusschen geboorte gewicht en intelligentie quotient Bel). T. v. G. '35
bldz. 5873.
3) Zie ref. Tijd. v. Gen. 1928 Dl. I bldz. 1792.
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groote frequentie der zwakzinnigheid althans ten deele
minder aan het feit der vroeggeboorte dan aan de erfelijke
belasting willen toeschrijven, dan moet deze relatief het
sterkst zijn van moederszijde, en hiervoor pleit misschien,
dat dronkenschap van den vader slechts driemaal werd
genoteerd, terwijl deze bij de zwakzinnigen in het algemeen in 17 pCt. der gevallen voorkomt; de andere
belastende momenten toonen zulk een groot verschil niet.
Krankzinnigheid ondeL de ouders kwam bijvoorbeeld
2 keer voor (tegen 2 pCt. in het algemeen), beide keeren
echter bij de moeder, maar de cijfers zijn te klein, om er
verstrekkende conclusies uit te mogen trekken. Hiermee
zou overeenkomen de opvatting van Duyzings die vond
dat de kans op zwakzinnigheid veel grooter is bij de spontane, dan bij de kunstmatige vroeggeboorte.
De ziekte van Little, de spastische diplegie, athetose )
double, werd vroeger algemeen beschouwd als het gevolg
van hersenbeschadiging (pyramidenbaan of corpus striatum), gedurende de geboorte; te vroege geboorte komt
wel eens voor in de anamnese van deze patienten; tegenwoordig beschouwt men de ziekte van Little veelal alA
het gevolg van verkeerden aanleg.
Van de schadelijke invloeden, die na de geboorte nog
zwakzinnigheid kunnen veroorzaken, leerden wij reeds
enkele voorbeelden kennen. Als een voorkomende vergiftiging werd de alcoholische genoemd. Het meest bekende voorbeeld van zwakzinnigheid door storing van de
interne secretie is het kretinisme, waarvan de verschijnselen na de geboorte steeds duidlijker worden, daar voor
de ,geboorte het kind nog kon profiteeren van de schildklierafscheiding van de moeder. Ook staan de hersenen
van het kind bloot aan beschadiging door uitwendig geweld en door ontstekingsprocessen.
.1 ) Athetose of athetotische bewegingen noemt men de onwillekeurige,
ondoelmatige bewegingen bij lijders met defecten in de groote hersenen,
welke doen denken aan de deels trage, deels schoksgewijze bewegingen
van zuigelingen (bij welke de groote hersenen nog niet regelend werken
en de bewegingen vanuit lagere centra ontstaan .
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Uitwendig geweld. Uitwendig geweld wordt blijkens

de vele builen en blauwe plekken, die ieder kinderhoofd
op zijn tijd wel eens vertoont, in den regel nog al goed
verdragen, waarschijnlijk dank zij het waterkussen van
de cerebrospinale vloeistof, dat hersenen en ruggemerg
omhult. De kenmerkende verschijnselen van werkelijke
beschadiging door hersenschudding, zijn: braken en bewusteloosheid. Ook hiervan herstelt zich het centrale
zenuwstelsel meestal volkomen 1 ), maar het is mogelijk,
dat de cellen beschadigd zijn door het trauma zelf, of
door de, door het (trauma, veroorzaakte bloeding. Om
vroeger begrijpelijk gemaakte redenen geven de ouders
een hersenschudding nogal eens aan als oorzaak van
het achterblijven, maar de werkelijke beteekenis van de
commotio in de genese der zwakzinnigheid is moeilijk
vast to stellen. Niet zelden heeft men den indruk, dat
het speciaal ( zij het niet uitsluitend) een van aanleg niet
volwaardig zenuwstelsel is, dat door het trauma tot
zulke ernstige gevolgen leidt, zooals wij daarvan een
voorbeeld gaven bij de indentieke tweelingen A. en B.
Met stoute beeldspraak zou men kunnen ,zeggen, dat het
exogene moment de druppel is, die het vat vol endogene
factoren doet overloopen. Wij nemen daarbij dus een
paravariabiliteit van een minderwaardigen aanleg aan.
Een voorbeeld van de commotio cerebri als aanleiding
tot het ontstaan der zwakzinnigheid is het volgende:
De jongen- X. was bij het onderzoek voor de toelating
op de school voor B. 0. 7 jaar, acht maanden. Hij had
als klein kind geen stuipen gehad, kreeg op tijd tanden,
leerde op den normalen tijd loopen en praten en was
vroeg zindelijk. Het kind was in alle opzichten normaal.
Met vijf jaar werd hij overreden; twee dagen lang was
hij bewusteloos en sedert bleef hij suf. Wij vonden een.
1 ) Zie Tijdschrift der Rijksverzekeringsbank Jaargang XIV No. 3.
Karakterverandering na hersenschudding komt misschien vaker voor
dan intellectbeschadiging.
B u r t vond, dat moeilijke geboorte en hersenschudding even vaak
voorkomt in de anamnese van normalen, als van zwakzinnigen. Zie:
Geestelijke onvolwaardigheid, 1936, blz. 99.
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„verstandelijk niveau" van 5 3/5. Maar de vader en de
beide grootvaders dronken en de grootmoeder van moederszijde leed aan dementia senilis.
Meningitis. Ontsteking der hersenvliezen kan zwakzinnigheid tengevolge hebben doordat het ziekteproces
tegelijk met de vliezen ook de hersenen zelf aantast,
maar ook doordat de hersenen indirect beschadigd worden door stoornissen van den bloedsomloop of van den
afvloed der cerebrospinale vloeistof. Men onderscheidt
de etterige van de niet etterige of sereuse meningitis. De
etterige meningitis is altijd een ernstig lijden. Het gunstigst verloopt zij, wanneer de verwekker is de diplococcus van Weichselbaum. In het laatste geval spreekt
men van epidemische nekkramp. Van de volwassen lijders
aan nekkramp bleef, voor de moderne chemotherapie,
tweederde in leven. van de lijdertjes under het jaar slechts
een derde 1 ). En van de overlevenden genezen er enkelen
niet geheel: doofheid, blindheid en ook zwakzinnigheid
kan overblijven, al is dit allerminst repel, zooals vaak bij
wijze van troost gezegd wordt tot de ouders van aan de
ziekte overleden kinderen. In sommige Noorse gestichten
voor zwakzinnigen, bleken 3 pCt. aan nekkramp te hebben geleden.
De sereuse meningitis berust vaak op tuberculose en
was voor de behandeling met antibiotica, een, in een paar
weken doodelijk verloopende ziekte. Maar gelukkig is er
ook een meer geneeselijken vorm, waarvan ons de genese
nog zeer onvoldoende bekend is. Misschien worden sommige gevallen dezer ziekte veroorzaakt door een nog
weinig bekend virus. Ook de luetische meningitis is van
sereusen aard.
Hoewel deze ziekten zoo ernstig zijn, dat zij oogenschijnlijk alleen wel in staat zouden zijn ernstige defecten
te veroorzaken, is het merkwaardig, dat in de gevallen
van •wakzinnigheid met meningitis in het verleden, wij
toch bijzonder veel erfelijk belasten aantref fen. Wanneer
1 ) Sedert de ontdekking van het prontosil in 1935 is echter de
prognose veel gunstiger geworden.
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wij van 10 van dergelijke gevallen de belasting eens vergelijken met die welke men op Lien zwakzinnigen zou
„verwachten - naar aanleiding van de belasting van al
onze zwakzinnigen tezamen, dan krijgen wij het volgende
resultaat ten opzichte van drankzucht en krankzinnigheid:
drankzucht bij een der ouders: 2 keer „verwacht - 1,4
drankzucht bij de grootouders: 7 keer „verwacht" 4,4
krankzinnigheid bij een der ouders 3 keer „verwacht 0,75.
De samenhang tusschen zwakzinnigheid op endogenen
bodem en de neiging tot het ontstaan van meningitis,
wordt ook gedemonstreerd door de jongen P., een oudleerling van de school voor B. 0., die is behandeld wegens
epidemische meningitis. Moeders moeder was een dronkaard, een broer van de moeder krankzinnig. Twee broeren een zusje van onzen ,tient
patientstierven aan tuberculeuse meningitis.
Encephalitis. En jets dergelijks geldt voor de nu te
bespreken exogene factor, de hersenontsteking of encepha
litis 1 ).
Encephalitis kan optreden als zelfstandige ziekte,
waarschijnlijk verschillend van de poliomyelitis ( ziekte
van Heine Medin), gedurende allerlei infectieuse processen, hetzij doordat deze ziekte zich in de hersenen
nestelt, hetzij doordat de ziekte de weerstand van het
lichaam zoo verzwakt, dat een onder normale omstandigheden onwerkzaam neurotroop virus, nu gelegenheid
krijgt, het zenuwstelsel aan te Casten. Deze laatste veronderstelling vond vooral aanhan9ers ten opzichte van
de encephalitis, die een enkele maal (1 : 4000 gevallen)
na inenting met koepokstof optreedt. De resten van een
encephalitis vinden wij in den vorm eener al of niet volledige halfzijdige verlamming bij 2 pCt. onzer achterlijken. Mogelijk komt onder die 2 pCt. wel een enkel
geval voor van poliomyelitis, daar de contracturen bij deze
ziekte niet altijd gemakkelijk van die der encephalitis zijn
1

) Zie „Besmettelijke Ziekten 1946, 2e druk, bldz. 227.
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te onderscheiden. Ook moeten wij bedenken dat „restverschijnselen" van trauma of ontsteking vaak moeilijk
zijn te onderscheiden van aanlegdefecten. Waarschijnlijk
zullen lichtere gevallen wel vaker • voorkomen. Ja sommige onderzoekers schrijven het groote aantal linkshandigen onder de achterlijken toe, aan encephalitische
veranderingen van de linkerhersenschors.
Encephalitis en linkshandigheid. Inderdaad vinden wij
veel linkshandigen onder geestelijk minderwaardigen.
Gordon 1 ) vond onder schoolkinderen in het algemeen
7,3 pCt. linkshandigen; onder de achterlijken 17,2 pCt.
Merkwaardig was, hetgeen hij vond bij tweelingen. Van
218 paren waren er slechts 4, waarvan beide linkshandig
waren: 46 keer was er een links, de ander rechtshandig;
van deze 46 paren was in acht gevallen er een achterlijk; in al die acht gevallen was de linkshandige achterlijk 2 ). Redlich vond ander epileptici 17,2 pCt. linkshandigen. Stier onderzocht soldaten: 5,1 pCt. was linkshandig, van de soldaten, die zich misdroegen 14,1 pCt.
Zelf vond ik onder de debielen 21 pCt. linkshandigen.
Bij imbecillen is het percentage moeilijk na te gaan,
evenals bij zeer jonge kinderen.
De voorkeur voor het gebruik van een bepaalde hand
bij het uitvoeren van fijnere bewegingen gaat parallel aan
de ontwikkeling van de hoogere geestelijke functies,
zooals de spraak, waarvan het physisch correlaat eenzijdig in de hersenschors is gelocaliseerd, bij de meeste
menschen in de schors der linker groote hersenen. In de
ernstige gevallen van zwakzinnigheid is er noch sprake
van ontwikkeling van hoogere geestelijke functies, noch
van voorkeur voor het gebruik van een bepaalde hand.
Het komt mij nu onwaarschijnlijk voor, dat in al die
gevallen van linkshandigheid bij onze debielen, deze door
1 )' Brain Jan. '21. Tonn em an schrijft het groote aantal linkshandigen toe aan niet verdringen door achterlijkheid. T. v. B.O. 1944.
2) Dat echter in een gezin met linkshandigen uitsluitend die linkshandigen kans zouden hebben zwakzinnig te zijn, is zeker onjuist.
3) Zie „Die Ambidextriebeweging" in Ned. Tijd. v. Gen. 1913 Dl. II
bldz. 304.
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een niet herkende encephalitis zouden zijn ontstaan. Van
38 halfzijdig verlamden waren er 18 links en 20 rechts
verlamd. Van eenige voorkeur ten opzichte van de zetel
van het ziekteproces is dus Been sprake; indien dus bij
onze 21 pCt. 1 ) linkshandigen een encephalitis zou zijn
voorafgegaan, zullen er waarschijnlijk bij nogmaals
21 pCt., encephalitis, met localisatie in de rechter hersenen zijn geweest, zoodat 42 pCt. der achterlijken aan
encephalitis zou hebben geleden, terwijl hiervan in
40 pCt. niets zou zijn gemerkt. Trouwens 't overwicht
van een der hersenhelften wordt door een encephalitisch
ziekteproces niet gemakkelijk verbroken. 1k zag zoowel
links hemiparetische linkshandigen, als rechts hemiparetische rechtshandigen. Wel moeten wij bedenken, dat
een deel der door ons aan, na de geboorte optredende
encephalitis toegeschreven gevallen van verlamming, op
een aangeboren afwijking kan berusten, zooals wij bij de
. ziekte van Little opmerkten. De verschijnselen van de
aangeboren afwijking zijn niet altijd onmiddellijk na de
bevalling goed te herkennen 2 En die .aangeboren genese zou dus voor een deel der genoemde 40 pCt. kunnen gelden. Wanneer wij echter hooren, dat in 32 pCt.
onzer linkshandigen een der ouders linkshandig is, dan
lijkt het mij waarschijnlijker, dat wij bij onze linkshandigen weer met een dier lichamelijke „degeneratieteekenen - hebben te maken, waarvan reeds sprake was
en welke wij in navolging van Cox misschien beter „Correlatiestoornissen" noemen; de meeste menschen hebben
het hart links, de lever rechts, de beste hersenen links,
maar bij wijze van variatie kan deze gewone, samenhang
wet eens zijn verbroken en daar variaties phylogenetisch
jonge organen eerder en veelvuldiger tref fen dan oude,
zullen wij slechts bij uitzondering hart en lever van
plaats zien verwisselen ( situs inversus), maar veel vaker
de hersenhelften en daar variaties zelden alleen komen,
)

1) Niet ieder vond ons hooge percentage,. bijvoorbeeld P. ‘H
S c h r e u d e r niet en Zie ook S c h
r in Z. f. Neur. 140 H. N.
2) Zie Schaap in Ned. T. v. Gen. 1931 bldz. 2709.
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is het misschien zoo te begrijpen, dat niet alleen ongunstige variaties, maar ook zeer gunstige met die links
handigheid, gepaard kunnen gaan, zooals dat wordt
gedemonstreerd aan het linkshandige genie Lionardo da
Vinci. Dat de linkshandigheid zou berusten op een enkelvoudigen Mendelenden factor, is niet waarschijnlijk, noch
van dominantie, noch van recessiviteit is sprake.
Encephalitis en stuipen. De meeste gevallen van
encephalitis beginnen met stuipen. Omgekeerd mogen wij
niet zonder meer aannemen, dat een kind encephalitis
heeft gehad, als de ouders vertellen, dat het kind stuipen
heeft vertoond 1 ). Dat blijkt wel uit het antwoord, dat wij
soms krijgen op onze vraag of het kind stuipen heeft
gehad: „ja, natuurlijk, zooals alle kinderen onder het
jaar: groeiertjes. Onwillekeurige spiercontracties komen reeds voor de
geboorte voor, hetzij als reflex, hetzij als prikkel-uiting
van neuromusculaire groeiverschijnselen. Wanneer die.
contracties plaats vinden in de mimische gezichtsspieren,
lijkt het of de zuigeling lacht en de ouders verheugen
zich over het pleizier van het kindje, maar er is hier net
zoo min reden tot verheugenis als tot ongerustheid over
het toetje trekken of het draaien met de oogjes.
Een echte stuip is geheel te vergelijken met een epileptisch Coeval en kan ook inderdaad de eerste aanval zijn
van epilepsie, maar veel vaker is zij dat niet. Reeds een
willekeurige koortsige ziekte kan een stuip doen ontstaan
(berucht in dit opzicht is de kinkhoest), al is het de vraag
of dit niet bij speciaal daartoe door erfelijkheid voor,
beschikte kinderen het geval zal zijn.
1 ) Aan den anderen kant mogen wij de gevolgen van een genezen
encephalitis niet te zwart schilderen. Lang niet alien behouden een
verlamming of worden zwakzinnig; ja, voor de encephalits na koepokken
neemt men genezing zonder defect zelfs als repel aan (zie T. v. Gen. '31 I
bldz. 2249). En dat de sterfte ook niet altijd even groot is, blijkt uit het
feit, dat van de, na inenting, aan encephalitis lijdende kinderen onder de
2 jaar (8 op 200000 ingeenten) er geen een stierf van 1924—A930.
Microscopisch vindt men na den dood in een stuip vaak a fwijkingen, die
sneer wijzen op intoxicatie dan op infectie.
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Heel dikwijls treden stuipen op bij zoogenaamd spasmophiele kinderen, meestal kunstmatig gevoeden. De
overprikkelbaarheid van de zenuwen is hier gemakkelijk to demonstreeren aan de mimische gezichtszenuw;
bij kloppen op die zenuw ziet men een snelle samentrekking van de door de beklopte zenuw geinnerveerde
spier. en (Chvostek). In wat erger gevallen ontstaat
schijnbaar spontaan een kramp van de larynxsluitspieren:
na een gilletje wordt het kind door de onmogelijke ademhaling blauw en slap; in den regel zakt de aanval vanzelf
maar er kan zich een stuip bij aansluiten, ja de dood
kan erop volgen. Van de kinderen met dergelijke „gierende stuipen" wordt later een belangrijk percentage
zwakzinnig ( Thiemich en Birk) 9. Waarschijnlijk zijn
het speciaal de erfelijk belaste kinderen, die aan ecclampsia infantum lijden 2 ), zoodat misschien de zwakzinnigheid niet het gevolg is van de stuipen, maar en ecclampsie
en zwakzinnigheid het gevolg zijn van een „minderwaardigen" aanleg.
Zelfs bij de zwakzinnigen, die de duidelijke gevolgen
der encephalitis vertoonen, spelen endogene factoren een
rol in de genese van zwakzinnigheid. Wanneer wij toch
bij hen het aantal gevallen van drankzucht enzoovoort in
hun ascendentie eens vergelijken met de aantallen dier
afwijkingen, die men ,bij hen zou „verwachten - naar
aanleiding van wat men bij zwakzinnigen in het algemeen
vindt, clan krijgen wij het volgende overzicht:
drankzucht bij een der ouders 4 keer ( „verwacht" 6,6
keer)
grootouders 20 keer ( „verwacht - 20 keer)
krankzinnigheid bij een der ouders 1 keer ( „verwacht 1,1 keergrootouders 6 keer „verwacht - 3,5 keer)
psychopathie bij een der ouders 4 keer „verwacht - 3,5
keer)
hysterie bij een der ouders 5 keer „verwacht 4,7 keer),
1) Zie ook Jahr. fiir Kinderheilk. 1924. bldz. .329.
2) Zie Munch. 'Med. Woch. 1922 No. 24.
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Dit kan geen toeval zijn; ook Querido 1 ) neemt aan,
dat bij de zwakzinnigen, die aan encephalitis hebben geleden, de endogene factoren een rol spelen in de genese
van. zijn zwakzinnigheid. Reeds vroeger wees Weygandt
erop, dat van aanleg minderwaardige hersenen van
exogene invloeden meer schade ondergaan dan van aanleg normale.
leer vaak zien wij onder de oud-lijders aan encephalitis ook karakteranomalieen. Na de epidemische encephalitis zien wij zelfs overwegend deze. De opvoeding wordt
dan wel heel moeilijk, de wegval van hoogere, ethische
en sociale remmingen maakt dergelijke patienten in vele
gevallen volkomen ongeschikt voor de samenleving ook
al is het verstand weinig gestoord.
Zu'akzinnigheid zonder aanknoopingspunten voor de
genese. Bij 6 pCt. der debielen, en 10 pCt. der imbecillen

kon ik, zooals reeds werd opgemerkt, in de mededeelingen der ouders geen aanknoopingspunten vinden voor
eenig inzicht in de genese der zwakzinnigheid. Aan deze
cijfers zou ik niet te groote waarde hechten. Eenerzijds
zullen zij te klein zijn, want wie bewijst, dat de oorzaken
van de drankzucht van een oom of van de krankzinnigheid van een tante iets hebben te maken met de zwakzinnigheid van neef of nicht. Aan den anderen kant zullen de cijfers te hoog zijn door de onvolledigheid der
inlichtingen.
Hoe zullen de ouders iets weten van de latente, recessieve eigenschappen in vaderlijke en moederlijke lijn, die
bij het kind tot manifestatie komen? Hoe onbegrijpelijk
moet het voor velen wezen, dat in een gezin naast eminenten, zwakzinnigen voorkomen! Toch is dit verschijnsel
niet zoo heel zeldzaam.
Voor de verklaring denken wij dan aan het besproken
fictieve geval, dat ‘de ,vader een slecht geheugen maar
een eminent logisch denken heeft, en de moeder het omgekeerde. Dan bestaat de mogelijkheid ( mixovariatie) ,
1

) Ned. Tijd. v. Gen. 1929 I bldz. 1841.
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dat een der kinderen en het geweldige geheugen en het
scherpe logische denken erft en daardoor wordt tot een
vooraanstaande figuur in de wetenschappelijke wereld,
terwijl een der andere kinderen en het slechte geheugen
en het povere denkvermogen erft en daardoor zwakzinnig moet worden geacht 1 ).
Natuurlijk zijn nog andere verklaringen mogelijk voor
het gememoreerde opmerkelijke feit, dat in de gezinnen
der intellectueele upper-ten zwakzinnigen, en vaak de
zeer ernstige vormen, nogal eens voorkomen. Naar aanleiding van bet bestaan der perioden van groote variabiliteit, ja misschien mutabiliteit onder planten, zou men
zich iets dergelijks tegelijk in gunstigen en in ongunstigen
zin kunnen denken onder de menschen. Sedert Muller
het ontstaan van mutaties door inwerking van Röntgenstralen heeft aangetoond, moeten wij de kans van het
plotseling te voorschijn komen van voortaan erfelijk optredende minderwaardigheid als niet geheel onmogelijk
denken. En niet alleen bij kruising van verschillende
menschenrassen kan men veronderstellen een ongunstig
werkende „Keimfeindschaft". Velen weer trachten alles
te verklaren met „la bonne a tout faire": de geboortebeschadiging, maar het eene wordt al even hypothetisch
als het andere. „Ne pouvant suivre la nature dans -8es
varietes, on la rabaisse au niveau de son intelligence".

1 ) V o g t wijst nog op het bestaan van genen, die nu eens in positieven, dan weer in negatieven zin op andere factoren werken. Eng.
Rev. Asil 32.

Achterliike Kinderen

8

THERAPIE EN PROPHYLAXIS

Causale Therapie. In de geneeskunde maakt men
onderscheid tusschen causale en symptomatische therapie.
Zwakzinnigheid volgens onze definitie sluit alle causale
therapie uit. Wij spraken immers van-het ander geen omstandigheden kunnen volgen van het gewone lager
onderwijs? Een ontwikkelingsstoornis tengevolge van de
aanwezigheid van een rem of de afwezigheid van een
prikkel, die respectievelijk kan worden weggenomen of
worden toegevoegd, moet dus als een pseudozwakzinnigheid worden beschouwd. Indien door geneeskundige behandeling een kretin of een patientje met hersensyphilis
werkelijk zoover zou kunnen worden gebracht, dat hei
met vrucht de gewone school zou kunnen bezoeken, dar
zou het aan pseudozwakzinnigheid hebben geleden
Helaas is dat bijna nimmer het geval, al kunnen enormE
verbeteringen worden verkregen; ja zelfs bij de juvenielE
paralyse beef t, men een enkele maal gunstige resultater
gezien met de, bijparalyselijders van ouderen leeftijd
zoo heilzame, koortsbehandeling (malaria4herapie) 1 )
Het is volkomen begrijpelijk, dat de ouders van eer
achterlijk kind steeds van den eenen dokter naar der
anderen loopen in de hoop, dat er nog wel een genees,
middel zal zijn te vinden, en nog altijd wordt .aan mon,
gooltjes schildklier gegeven zonder eenig succes. „Il
toujours ete le reve des medecins substituer une boitE
de pillules a l'evangile". Het is veel gemakkelijker, zici
zelf en de ouders te vleien met de hoop van genezing
clan te trachten, de ouders te leeren berusten.
Het is- jammer dat de groote pers, in haar vrees niel
1 ) Zie W e's t r i e n e n in Ned. Maand. v. Kindergen. Deel XV]
No. 9.
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de eerste te zijn met allerlei voorbarige berichten, onge,motiveerde hoop wekt, wanneer haar lets ter oore
komt van wetenschappelijke proefnemingen, welke door
die voorbarige publicaties onvruchtbaar worden gemaakt 1 ): „rien n est plus dangereux que la fawn dont
les ignorants, toujours avides de certitude, epaississent et
dgorment les subtiles indications de la science; c'etaient
des essais de verite, ils en font des erreurs". Hypophysepreparaten, Rontgen bestraling bij mongolisme en wat
niet al, het is alles op teleurstelling uitgeloopen.
Nog vaker komt het voor, dat .de ouders alle heil verwachten van verandering van school, doordat zij het
achterblijven zonder nader onderzoek toeschrijven aan
de onkunde der onderwijzers. Het ergst is, wanneer de
„deskunclige- raadgevers de zwakzinnigheid een „levenshouding - van het kind noemen, alsof de tot een kwart
gereduceerde buitenste laag der groote hersenen zich aan
levenshoudingen stoorde. Indien een kind achterblijft
doordat het zijn best niet doet uit wrok of uit moedeloos- .
-

,

held;kanmsowervanpud-zkighe
spreken, maar die is door een werkelijk deskundig onderzoeker wel van echte zwakzinnigheid te onderkennen.
Symptomatische behandeling.
Ge-noeg over het ondankbare onderwerp der causale therapie. Zooveel te
dankbaarder is het onderwerp der symptomatische behandeling, die in afzonderlijke mededeelingen over Buitengewoon Onderwijs en Nazorg moet worden besproken 2 ).
De resultaten daarmee verkregen ten opzichte van het
levensgeluk der zwakzinnigen en velen van hun ouders
zijn zoo groot, dat zij ruimschoots vergoeden de teleur1) De studie van de klieren met inwendige afscheiding, staat op het
oogenblik in het middelpunt der belangstelling. Naast de schildklier
wordt vooral met de hypophyse en de geslachtsklieren geexperimenteerd.
Ook de mededeeling van S z o n d y, dat na suikertoediening het bloedsuiker bij torpieden lang, maar weinig hevig is verhoogd, bij erethischen
kort, maar hevig, heeft nog niet tot therapeutische successen geleid.
2) Zie v an Lie flan d, De School voor het afwijkende kind. Over
de sociale en economische positie der onvolwaardigen. Zie: Dr. J. S.
Stratingh: Bijdrage tot het onvolwaardigenprobleem 1946.

116

stellingen door onverstand en verkeerd begrip aan de
opvoeders bezorgd., En toch! Wie zou den mensch niet
zegenen, wien een middel was gegeven, om de zwakzinnigheid te voorkomen. Wie den mensch niet verfoeien,
die zweeg, waar .hij meende een vage aanduiding te hebben ontvangen, omtrent de richting, waarin gezocht
moet worden om het middel te vinden?
Wij zullen zien, dat wij niet totaal machteloos staan
ten opzichte van de prophylaxis.
De preventieve geneeskunde. Door strijd tegen alcoholisme en infectieziekten, door zorg voor zwangeren,
barenden en kraamvrouwen, in een woord door toepassing van alle hulpmiddelen der preventieve geneeskunde,
zullen er zeker een aantal zwakzinnigen minder in de
statistieken verschijnen. Wij hebben echter op grond
onzer hypothese der paravariabiliteit der minderwaardige erf factoren gezien, dat op deze wijze in hoof dzaak
slechts phaenotypisch normalen zullen ontstaan. Dat is
zeker voor .de individuen zelf en voor hun ouders geen
gering voordeel. Er staat echter tegenover, dat de kans
groot is, dat minderwaardige erffactoren in ruimer kring
worden verbreid. Een manifest zwakzinnige vindt niet
zoo licht een partner, die volkomen volwaardig is; oak
voor de zwakzinnigen geldt: „les nevropathes se cherchent et se trouvent - . Zoo hoopt zich de zwakzinnigheid
in een meer beperkt aantal geslachten op, wat misschien
als een soort zelfgenezing van de maatschappelijke ziekte:
zwakzinnigheid, kan worden beschouwd.
De Engelsche „mental deficiency committee" vond
namelijk het volgende: 46 pCt. van de geheele bevolking
wordt 40 jaar of ouder; voor debielen bedraagt dit percentage 35; voor de zwaardere vormen 28; terwijl
bijvoorbeeld van de mongooltjes slechts 10 pCt. den 25jarigen leeftijd bereikt 1 ). „Nature is continually striving
to end or to mend degenerate stocks". Van de twee
huwelijken tusschen oud-leerlingen der Amsterdamsche
1

) Al is er een geval bekend van een 85-jarige Mongool.
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scholen voor debielen, bleef, zooals wij boven reeds opmerkten, een kinderloos, uit het andere werd een kind
geboren, dat thans de school voor imbecillen bezoekt.
Noodzakelijkheid van de eugenese. Het grootst is ongetwijfeld de groep der zwakzinnigen bij wie, in de
genese van hun 4eestelijke afwijking, de ibeteekenis der
endogene factoren zoo overwegend is, • dat ook de sunstigste hygienische omstandigheden niet in staat zijn, hun
afwijking latent te doen blijven. Indien men nu met
zekerheid zou kunnen voorspellen, dat zij op hun beurt
niet anders dan zwakzinnige kinderen konden voortbrengen, dan zouden er ongetwijfeld in meer landen dan
thans het geval is, wetgevers worden gevonden, onafhankelijk genoeg van de bevelen van partijbestuur of ker.kelijke overheid, om naar maatregelen te zoeken, in staat
de voortplanting dier zwakzinnigen te voorkomen. Dergelijke maatregelen stuiten velen nog tegen de Borst,
doortrokken als het maatschappelijk leven is van de
individualistische vrijheidsidee, die culmineerde in de
„declarations des droits de l'homme et du citoyen". Toch
kwam reeds daarin aan den dag, hoe vrijheid voor alien
stelt: gebondenheid van alien, want: „la liberte consiste
a pouvoir faire tout . . . cequi ne nuit pas a autrui".
Waar het iaatste niet werd geerbiedigd, daar werd de
vrijheid van lieweging strafrechterlijk aan banden gelegd.
Uit het feit der belastingdwang b.v. bleek reeds, hoe naast
de vrijheidsidee, de gemeenschapsidee een taak had te
vervullen.
Steeds meer is deze iaatste een rol van beteekenis gaan
spelen, zoodat tegenwoordig reeds de waarschijnlijkheid,
dat iemand in de toekomst de gemeenschap zal benadeelen voldoende is, om zijn bewegingsvrijheid aan banden
te leggen, getuige het „in bewaring stellen - van psychopaten. Wij beginnen dus te ontgroeien aan de kinderlijke
geesteshouding, waarin aileen gedacht wordt aan het.
tegenwoordige. Het kind leeft in het oogenbiik, het kan
het kwaad slechts trachten „goed te maken - , de vol-
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wassene ziet ook in de toekomst en denkt eraan, het
kwaad te voorkomen.
Vrijheid van voortplanting? Met een variant op een
beroemd woord van Clemenceau zou men kunnen zeggen:
„la liberte de la procreation des arrieres ne peut avoir sa
place parmi les conquetes de la revolution francaise.
Noodwendigheden, die in primitieve stadia tot stand
worden gebracht door de natuur, op de haar eigen radicale, maar wreede wijze, ku.nnen op een hooger plan, op
humaner wijze worden verricht door den, aan het onmiddellijke, natuurlijke dierlijke) ontgroeiden, mensch.
Vroeger bleef de voortplanting der niet aangepasten
beperkt doordat velen vroegtijdig ten gronde gingen. Van
de jonge mannen vier een aantal als slachtoffer van het
alcoholisme; van de meisjes werden velen prostituee, dus
venerisch besmet en daardoor steriel. Wij willen een
dergelijke nafuurlijke, maar wreede, selectie niet dulden,
Door een speciale opvoeding, een buitengewoon onderwijs, trachten wij de zwakzinnigen tot een zekere aanpassing aan onze samenleving te brengen; clOor de nazorg trachten wij hen te behoeden voor alcoholisme,
vagebondage, misdaad en prostitutie. Maar wij moeten
de consequenties van ons handelen eerlijk onder de oogen
zien. .Wie slechts getrof fen wordt door onmiddellijk
waargenomen leed, maar onberoerd Mgt tegenover zooveel grooter niet onmiddellijk waargenomen leed, handelt
niet humaan, maar sentimenteel.
Welke zijn dan die consequenties? Een relatieve en
absolute toename van bet aantal dergenen, die niet of
slechts door de hulp der, in aantal steeds afnemende,
groep der normalen, tot een zekere graad van aanpassing
aan bet leven kunnen worden gebracht. Wij hebben al
eerder opgemerkt, dat onze achterlijken vaak uit groote
gezinnen afkomstig zijn; natuurlijk zal de kans, dat er
van 12 kinderen een zwakzinnig is, grooter zijn, dan van
2 of 3, maar hiermee rekening houdend, blijkt het kindertal in gezinnen met zwakzinnigen toch ruim 60 pCt.
.
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grooter te zijn dan in .andere 1 ). Lenz geeft nu de volgende berekening.
Wanneer van twee even groote bevolkingsgroepen, de
leden der eene groep gemiddeld met het 25e jaar trouwen
en per gezin 4 kinderen, krijgen, de leden der tweede met
33 jaar trouwen en 3 kinderen krij4en, dan zal na' 100
jaar de verhouding dier twee groepen inplaats van 50 : 50
zijn: 18 : 82. Zoo leert de theories en het bekende rapport
van de Engelsche „mental deficiency committee" van
1929 -heeft aangetoond, dat in 20 jaar in Engeland het
aantal zwakzinnigen is verdubbeld! Er is dus_ waarlijk
periculum in mora '2
Zooals 'de toestand vroeger was met een gelijk blijvend
aantal zwakzinritgen, wier geboorte onvermijdelijk
scheen, kon men met een zekere berusting dat aantal aanvaarden, in ieder geval trachten „to make the best of it."'
Wij normalen aan wie de voordeelen der plusvarianten,
der 'besten en begaafdsten van ons geslacht in den schoot
worden geworpen, hebben zonder morren de lasten te
dragen, die oils dOor de aanwezigheid van een betrekkelijk gering aantal zwakzinnigen worden opgelegd. Ja
zelfs kan het leed van de geboorte van een zwakzinnige
in een gezin ten goede werken. Ik ken gezinnen, waar
de hulpbehoevende de band beef t.. gevormd, .die het gezin
bijeen hield en men kan niet anders . dan bewondering
hebben voor hen, die zich tot levenstaak hebben gekozen,
het helpen der onvolwaardigen. Maar ik ken ook gezinnen, waar man en kinderen te kort werd gedaan doordat
de moeder . zich uitsluitend -gaf aan • haar idiote kind,
zoodat het geheele gezinsleven- werd ontwrIcht,
Het doet mij bijna aan als huichelarij, wanneer zij, die
.

1) Zie L e n z: Menschliche Ausleze and Rassenhygiene 1931 S.
33 & 149. Maar al komen de zwakzinnigen uit groote gezinnen, zelf
hebben ze in den regel geen groote gezinnen.
2) Of er werkelijk juist 2 maarrneer zwakzinnigen zijn, is niet geheel
zeker, daar het tweede onderzoek veel nauwkeuriger is geweest dan
het eerste.
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geen kans hebben een zwakzin -nig kind te krijgen, durven
beweren, dat het verkeerd zou zijn, indien men de geboorte van zwakzinnigen zou kunnen voorkomen, daar
de hulpbehoevenden noodig zijn, om de menschelijke
of fervaardigheid, hulpbereidheid, ontferming, charitas te
wekken en te onderhouden. Wie zou de lepra niet willen
bestrijden, omdat er menschen zijn, die (misschien terecht) meenen, dat zij in de leprakolonie meer voor de
menschheid kunnen zijn dan in hun naaste omgeving.
„Try to make the best of it". Het is gelukkig, nu er
baantjes zijn, die door een volwaardige niet dan met
tegenzin warden waargenomen, dat deze den zwakzinnige levenslang kunnen. bevredigen; maar zou er een
ouder van een zwakzinnig kind daardoor geheel getroost
zijn met het feit, dat hun kind niet normaal is?
Er is periculum in mora. Wanneer wij de gevolgen van
ons menschlievend pogen, om het onvolwaardige individu
te redden, niet op de juiste waarde schatten, dan moet
het aantal cultuurdragers relatief afnemen en moet die
cultuur ineenstorten 1 . In den dan volgenden chaos, zal
de primitieve, wreede natuur haar rechten hernemen, en
in den meedoogenloozen strijd om het bestaan zullen de
kunstmatig op de been gehouden zwakzinnigen bij
massa's te gfonde gaan en een nieuwe cultuur zal langzaam weer worden opgebouwd, en alles begint van voren
of aan. Tenzij wij bijtijds tot bezinning komen, al zien
wij den weg uit het dilemma zeker nog niet duidelijk
afgebakend voor ons.
Segregatie. Indien wij dan wisten, dat een zwakzinnige
niet anders dan zwakzinnigen kon voortbrengen, dan
zouden wij hem als gevaarlijk voor het nageslacht buiten
de maatschappij moeten brengen, zooals wij het hen
doen, die wij gevaarlijk achten voor het tegenwoordige
1 ) In zijn proefschrift wijst K of en en erop, hoe absurd het is, dat
het algemeen stemrecht de, door normalen ondersteunden, zeggingskracht
geeft over die normalen.
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geslacht. Natuurlijk zou de ;,segregatie" der duizenden
zwakzinnigen een geweldige organisatorischen arbeid
eischen en waarschijnlijk veal geld kosten, daar het de
vraag is, in hoeverre die arbeidskolonies „self supporting
zouden kunnen zijn.
Indien de zwakzinnigen eerst tegen den voortplantingsleeftijd naar de kolonie zouden gaan, moeten wij
verwachten, dat velen, aan vrijheid of een goed familieleven gewend, zich zeer ongelukkig zouden gevoelen.
Zeker zouden die inrichtingen zich wel kunnen bedruipen, wanneer de geinterneerden van jongs af aan waren
gewend aan het regelmatige werk in een. kolonie, maar
hen reeds op jeugdigen leeftijd interneeren, zou bijna
onbetaalbaar worden, een ingreep in het familieleven beteekenen, die veel weerstand zou ondervinden en tegenover de ouders vaak een zeer wreede rnaatregel zou zijn.
Dan swat de oneindig veel humaner weg open der sterilisatie.
_ Sterilisatie. Men schrikke hier niet van en gebruike
vooral geen groote' woorden van: het geluk van het
vader- of moederschap. Het gaat hier niet om normalen
maar om zwakzinnigen. Zeker, ik weet, dat er onder hen
liefhebbende ouders zijn, maar ik ken er veel meer, die
op hun kroost allesbehalve zijn gesteld en die hun kinderen op allerlei wijzen van zich trachten af te schuiven
of een zwangerschap trachten te verbreken. En het is
de vraag, of kunstmatig opgewekte abortus, zelfs door
deskundigen, wel geheel onschadelijk is. Nieuw-Malthusianistische maatregelen eischen natuurlijk te veel van het
inzicht - om door de zwakzinnigen te worden toegepast.
Natuurlijk zou die sterilisatie zonder toestemming der
zwakzinnigen, vaak zelfs zonder hun weten kunnen
plaats vinden, Men vraagt een kind ook geen verlof, de
alcoholflesch gesteld dat men die in huis heeft) buiten
zijn bereik te plaatsen. In California, waar reeds nu de
sterilisatie op groote schaal plaats vindt, geschiedt deze
alleen met toestemming van de zwakzinnigen of hun
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voogden 1 ). In verband met den tegenwoordigen stand
der wetenschap en om de menschen aan het denkbeeld
te wennen, is daar veel voor te zeggen. Men vraagt tegenwoordig ook nog den voor de gemeenschap gevaarlijken
diphtheriebacillendrager toestemming om zijn amandelen
te laten verwijderen. In Californie is gebleken, dat de
vrees voor moreele verwildering door de sterilisatie volmaakt ongegrond is. Dat er geen lichamelijke schadelijke
gevolgen door ontstaan, was reeds lang bekend, daar de
sterilisatie niet meer gelijk staat met castratie. Castratie,
wegname der geslachtsklieren, waardoor de voor een
normale ontwikkeling noodzakelijke, inwendige afscheiding der kiemklieren wegvalt, doet de jonge castraten
opgroeien tot abnormale individuen, eunuchen. Castratie
op den voortplantingsleeftijd doet vaak de verschijnselen
ontstaan, die anders eerst aan het einde van den voortplantingsleeftijd optreden climacterium). De sterilisatie
( doorsnijding van eierleider of zaadleider ) laat de kiemklieren en d aarmee geslachtsgemeenschap en gelachtsgenot, volkomen intact. Slechts de voortplantingsmogelijkheld is opgeheven, zooals dit met de gesegregeerden
evenzeer het geval is.
Maar . . . wij zijn van de veronderstelling uitgegaan,
dat wij met zekerheid zouden kunnen voorspellen, dat
een zwakzinnige niet anders dan zwakzinnige kinderen
kon krijgen. In werkelijkheid gaat het erom, „zuzweien
das eine zu schaf fen - . Indien die twee beiden zwakzinnig
zijn, dan geloof ik niet, gezien den recessieven aard der
meeste ongunstige eigenschappen, dat er een combinatie
van, bij de ouders latent of manifest aanwezige eigenschappen mogelijk is, waardoor een van hun kinderen
normaal zou kunnen warden..
Bij het huwelijk van een zwakzinnige met een ver.

1 ) Zie: P a u 1 Pop en o e and others: Collected papers on eugenics
sterilisation in California. Pasadena 1930. Human betterment foundation.
8/6. Zie ook: Arch. f. Soc. Hyg. and Demographie. Heft 1932, en over
de sterilisatiewetgeving in Europa: 'Mensch en Maatschappij 1936
bladz. 437.
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moedelijk) phaenotypisch of genotypisch normale, kunnen (phaenotypisch) normale kinderen naast de zwak-.
zinnigen warden geboren, zooals ik met voorbeelden,
ontleend aan mijn waarnemingen bij het geslacht „Reda heb kunnen aantoonen 1 ) . Maar die phaenotypisch normalen zijn dragers van minderwaardige erffactoren, die
kans hebben nieuwe, nog oribesmette, geslachten te infecteeren, zoodat wij, zooals boven reeds werd gezegd,
aan een huwelijk tusschen twee zwakzinnigen uit een
toekomstoogpunt nog de voorkeur geven, boven een
huwelijk van een zwakzinnige met een normale. Dat wij
uit een toekomstoogpunt ieder huwelijk van een niet gesteriliseerde zwakzinnige, met wie ook, absoluut afkeuren, spreekt vanzelf. Een huwelijksverbod voor niet gesteriliseerden is een vrij, nalef surrogaat, een soort
sabotage van het wettige huwelijk.
Van achter de schrijftafel lijkt het dus heel eenvoudig;
is er nauwelijks sprake van een vraagstuk, .wanneer men
eenmaal zekere mystieke en politieke weerstanden en
complexen heeft overwonnen. Maar nu de practijk.
In de gevallen, waarin zelfs de niet bevooroordeelde
leek niet zal twijfelen a.an de diagnose zwakzinnigheid,
dus bij- idioten en de meeste imbecillen, is de sterilisatie
bijna overbodig, daar een deel sterft voor den voortplantingsleeftijd, een ander deel steriel is van nature, een
belangrijk percentage te weinig a.antrekkelijks beef t, om
voor geslachtsgemeenschap in aanmerking te komen,
terwij1 de erfelijke factor bij hem zeker niet steeds van
zoo alles oVertreffende beteekenis is als bij de lichee
zwakiinnigen.
Het grootste gevaar dreigt van - de debielen, en bij hen
wilt het stelleti van een besliste diagnose . niet .altijd gemakkelijk. Een conscientieuse onderzoekcommissie is
huiverig, ten onrechte op een kind te drukken het stem el
van zwakzinnigheid, dat vrijwel onuitwisbaar is, daar
steeds meer veld wine de overtuiging, eens . oligophreen,
1 ) Zie Tijd. v. B.O. Oct. 1925 No. 9a bldz. 5 en Tijdschr. voor Soc.
Geneesk. Dec. 1940.
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altijd oligrophreen. Wij vermeldden reeds, dat de Amsterdamsche keuringscommissie ieder jaar ruim een vierde
deel der haar als zwakzinnig toegezonden kinderen „voorloopig - naar de gewone school terugstuurt, daar zij nog
niet tot een beslist oordeel durft komen. Maar als nu de
toelating gelijk zou staan met een beslissing omtrent
sterilisatie, dan zal het aantal teruggestuurden nog heel
wat grooter worden. Bovendien worden nu, vooral op
verzoek der ouders, wel eens kinderen, die met elf of
twaalf jaar nog in derde of vierde klas zitten „uit prac
tische overwegingen" toegelaten, daar de gewone school
(of liever de autoriteiten) dergelijke kinderen eigenlijk
aan hun lot over laat. Van zulke toelatingen, die een
zegen, ja een redding zijn, kan dan nooit meer sprake
zijn. En waar en wanneer zou dan die sterilisatie moeten
plaats vinden?
Misschien zou men moeten beginnen met wat. royaler
te zijn met het opnemen in internaten van de zoo zwaar
belaste debiele psychopathen en der debielen uit zeer
ongunstige. gezinnen, uit „the social problem group", het
allerarmste tiende gedeelte der bevolking, de voedingsbodem van zwakzinnigheid, vagebondage, misdaden.
prostitutie en alcoholisme 1 ). Met het ontzetten uit de
ouderlijke macht der ouders. uit defgelijke gezinnen is men
helaas veel te,spaarzaam, daar het dikwijls uiterst moeilijk
is voor deze zwakzinnigen een (vaak levenslange)
voogdij te vinden. Aan deze inrichtingen zouden dan
onderafdeelingen, arbeidskolonies voor volwassen zwakzinnigen moeten worden verbonden, waaruit de bewoners niet dan na sterilisatie mochten worden ontslagen.
Dat zou alvast een begin kunnen zijn. Natuurlijk zou op
dergelijke inrichtingen een zeer streng deskundig toezicht
moeten worden uitgeoefend door een commissie, die ieder
geval afzonderlijk zou moeten onderzoeken.
Maar zelfs al zou men alle zwakzinnigen steriliseeren,
dan spreekt het, na het behandelde omtrent de genese,
1

) Zie L i d b e t ter in Eugenics Review, April 1932.
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vanzelf, dat daarmee in afzienbaren tijd de zwakzinnigheid niet zou worden uitgeroeid 1 ). Wie dat beoogt,
mocht wel beginnen met alle psychopathen en drankzuchtigen te steriliseeren.
De begrenzing van het terrein der psychopathie is
echter nog veel vager dan dat der zwakzinnigheid, en
experimenteel kan de diagnose nauwelijks ooit gesteld
worden; de afwijking blijkt eigenlijk in hoofdzaak uit
a- of antisociale gedragingen, en die kunnen evengoed
ontstaan door een verkeerde opvoeding bij geheel of bijna
normalen aanleg. En de drankzucht komt als zoodanig
in den tegel eerst midden in den voortplantingsleeftijd
voor den dag. Wie zou bier de verantwoordelijkheid van
een advies ter sterilisatie op zich durven nemen? Er is
nog meer.
Van zwakzinnigen heeft men nooit groote daden, noch
groote zonen gezien; anders bij de psychopathen:
Beethoven, zijn vader en zijn grootvader waren drankzuchtig 2 ), de moeder van den beroemden strateeg, onzen
prins Maurits deed aan delirium tremens; ernstig psychopaat waren: Mohammed, Wagner, Bismarck, Michel
Angelo, Napoleon, Rousseau, Goethe, ja misschien wel
de meerderheid der groote leiders, wier negatieve waarde
voor het ras ruimschoots wordt gecompenseerd door hun
cultureele beteekenis voor de menschheid.
Neen, van een kunnen doen verdwijnen der zwakzinnigheid zal in afzienbaren tijd geen sprake zijn, al is een
moedeloos „ignorabimus" nutteloos en, naar de ervaring
bijna dagelijks leert, noodeloos. In leder geval, laat ons
doen, wat de hand vindt om te doen, om te trachten, de
donkere dreiging van den ondergang onzer beschaving
te bezweren.
Positieve eugenese. De „positieve eugenese" wil de
zwakzinnigheid relatief doen afnemen, door de voort1) Volgens H a4 d a n e zou, als zwakzinnigheid berustte op een
recessieve factor, sterilisatie van alle zwakzinnigen, hun aantal eerst na
tien generaties tot de helft doen reduceeren.
2) Zie E i c h b a u m: Dat Genieproblem 1931.
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planting der normalen, te bevorderen. Een der middelen
daartoe is verbetering der levensvoorwaarden voor de
gezinnen der geschoolde handen- en hersenarbeiders,
bijvoorbeeld door het, voor een bepaald beroep beschikbare kapitaal zoo te verdeelen, dat het bezit van een gezin
niet noodzakelijk een verlaging van den levensstandaard
beteekent. Dus wordt het beginsel van „loon naar werken- , dat van „loon naar behoefte".
Een positieve eugenese, die „goede eigenschappen"
wil aankweeken, staat niet heel sterk, want „good" is
een zees betrekkelijk begrip: wat in de stad gewenscht is,
kati op het land onbruikbaar zijn, enzoovoort; terwij1 een
zwakzinnige, in iedere maatschappij, zwakzinnig is, tenminste bij de niet al te lichee „grensgevallen" der zwakzinnigheid.
Wij noem" den boven als eigenaardigheid _Van het kinderlijke denken, het uitsluitend leven in het heden. Een
andere eigenaardigheid van dat kinderlijke denken is zijn
absolutisms. Dit blijft tot in de pubertiteit bestaan, ja
soms. daarna ( Stern's: puberilisme). Dan wordt Ibsen's:
„Intet _eller. Alt", alles of niets, tot ideaal verheven; de
relativiteit der waarden wordt niet begrepen. Ook aan
deze kinderlijkheid moeten wij ontgroeien. Si on n'a pas
ce qu'on aime, it faut aimer ce qu'on a - . En wij .zien uit
naar de stichting van arbeidskolonies voor volwassen
zwakzinnigen, die niet uitsluitend ten doel hebben, de
zwakzinnigen geschikt te maken voor het leven in de
vrije maatschappij.
Over het algemeen kan men toch zeggen,- dat de beste
voorbereiding voor het leven in de maatschappij niet in
internaten, maar in de maatschappij zelf wordt gegeven.
Vooral de aanpassing aan het leven in de stad valt 'den
vroegeren gestichtspatienten moeilijk.
De tijd dringt. Nu geen infaritiel humaniteitsbeginsel
meer, maar een volgroeide, zich van haar verantwoordelijkheid bewuste, menschelijkheid.
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