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B O E K D R U K K E R I J V A N 1. B. W O L T E R S

Mijne Heeren Curatoren, Dames en Heeren
Professoren, Lectoren, Privaat docenten, Doctoren
en Studenten dezer Universiteit, en voorts Gij allen,
die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid
vereert,
Zeer gewenschte toehoorders en toehoorderessen,
Terwijl de buitenstaanders nog steeds bereid zijn, desver*
langd in eiken toonaard, de bewijzen te leveren van de
onmogelijkheid der paedagogiek als wetenschap, en op dien
grond verlangen dat „die paedagogemerij" geweerd worde
van het heilig erf der Universiteit, is stilaan — gelijk onze
Vlaamsche vrienden zoo puntig zeggen — onze jonge weten*
schap bezig het eene gebied van kinderstudie na het andere
te exploireeren en ter ontginning voor te bereiden. Terwijl ik,
nog slechts een drietal jaren geleden, in mijn Persoonlijkheid
in Wording neerschreef, dat in tegenstelling tot de eigenlijke
paedagogiek of opvoedingsleer — waar de moderne p s y
chologie en psychotherapie ons zoo verrassende perspectieven
hebben geopend — een groote achterstand te constateeren viel
op het gebied van didaktiek en methodiek, van het onderwijs
en zijn methoden, durf ik thans, op grond van wat die laatste
jaren mij aan verdieping van inzicht hebben opgeleverd, de
verwachting uit te spreken, dat wij ook hier voor een ken*
tering staan.
Het is inderdaad mijn overtuiging, dat de methoden van het
denkypsychologisch onderzoek, in de laatste kwarteeuw ont*
wikkeld, thans rijp zijn om uit de sfeer van het laboratorium
en van onderzoek van psychologisch geschoolde volwassenen,
overgebracht te worden naar den dagelijkschen arbeid van de
school, en daar rijke vrucht zullen opleveren voor hem of haar,
die ze weet te hanteeren. Vergun mij; in de korte spanne tijds,
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die ik heden van Uwe aandacht mag vragen, enkele van de
argumenten te ontvouwen, waarop die overtuiging rust.
Het moderne psychologisch onderroek van het denk* en
leersproces vindt zijn uitgangspunt in de school van Külpe, op
wiens instigatie het in het eerste decennium onzer eeuw door
Ach, Messer, Bühler werd ter hand genomen. Sedert hebben
zich, onder leiding van Lindworsky en van Selz, daaruit in
hoofdzaak twee groepen van onderzoekers ontwikkeld, bij
wier werk wij een oogenblik moeten stilstaan.
Lindworsky en zijn medewerkers, als Frohn en Sassenfeld,
hebben zich voornamelijk ten doel gesteld het onderzoek van
de Bewusstseinsschichtung, de lagen of niveaux van het denken.
Zij "onderscheiden de drie lagen van de aanschouwelijke —
hetzij visueele of auditieve, of motorische, dan wel gemengde
— representatie, van het schema, en van het volstrekt onaan*
schouwelijke, in eigenlijken zin kategoriale denken. En zij gaan
na welke storingen er optreden bij een onharmonische, on*
evenwichtige ontwikkeling dezer „lagen", die Gij U echter
natuurlijk dynamisch en niet statisch moet denken. Laat mij
een voorbeeld geven om het gezegde te illustreeren.
Bij zijn onderwijs aan doofstomme kinderen constateert
Frohn, dat de 12—14*jarigen het in het begrijpen van een
gelezen stukje niet veel verder brengen dan 7* of 8*jarige
normale kinderen. De verklaring, daarvoor gegeven, dat de
doofstomme een gebrekkig ontwikkelde phantasie zou hebben,
bevredigt hem niet. Om haar te onderzoeken laat hij zijn
leerlingen het volgende verhaaltje lezen, dat hij ze dan ver*
zoekt nauwkeurig weer te geven.
Hanschen.
Hanschen setzte Vaters Hut auf den Kopf und nahm
Vaters Spazier stock in die Hand. „Leb wohl Mutter; ich geh'
jetzt weit, weit fort", sagte Hanschen.
Ziehier hoe twee van zijn leerlingen het gelezeneweergeven:
Vaters Hut war lang. Vaters Hut wiegte der Kopf. Der
Sturm, Luft, Vaters Hut fort. Vaters Hut lief fort. Vaters Hut
war schmutzig. Hanschen putzte Vaters Hut ab.
en:
Hanschen war froh. Das Wetter war schön. Der Vater
sass auf der Bank. Hanschen setzte Vaters Hut auf den Kopf
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und nahm den Spazierstock. Der Vater führte Hanschen in
den Wald. Hanschen war froh.
Van „gebrekkige phantasie" is hier natuurlijk geen sprake.
Integendeel is er een hypertrophie van het aanschouwelijk*
emotioneele — de Vorstellungsentfaltung van_Lindworsky —,
dat spot met elke ordening van begripmatig denken en reeds
sterke overeenkomst begint te vertoonen met de „ideeënvlucht"
van den maniacus. „Begrijpen" is alleen mogelijk, waar door
het begrip orde en regelmaat wordt gebracht in dezen chao*
tischen voorstellingsstroom. Wat Frohn's onderzoek daarover
verder aan 't licht brengt, moet ik thans laten rusten. Slechts
een opmerking mag ik niet achterwege laten. Vermoedelijk zal
menigeen van U de opmerking gemaakt hebben, dat wij hier
te doen hebben met doofstommen, dus abnormalen. Maar die
tegenwerping wordt ontzenuwd door het meesterlijke onder*
zoek, waarin Dr. A . Nanninga—Boon heeft aangetoond, dat
het doofstomme kind in zijn intellectueele ontwikkeling geens*
zins achter staat bij het hoorende, mits wij slechts zorgen,
dat het begripmatige denken, dus de taalbeheersching, langs
visueelen weg gelegenheid krijgt tot ontwikkeling. Ik bied
noode weerstand aan de verleiding om langer stil te staan
bij dit werk — vrucht evenzeer van scherpzinnig psychologisch
denken als van diepe moederlijke intuïtie —, maar wil er met
nadruk een elk naar verwijzen, die zich wil realiseeren, wat
de ontwikkeling der faaZ — die essentieel is niet: klank, zooals
een eenzijdig aestheticisme ten onzent nog altijd leert, maar:
gedachte — voor de menschwording beteekent.
Hebben Lindworsky en zijn leerlingen in 't bijzonder de
leer der Bewusstseinsschichten uitgewerkt, van een schijnbaar
geheel ander probleem is Selz uitgegaan. In zijn uitvoerige
onderzoekingen „Über die Gesetze des geordneten Denkver* »•
laufs" heeft hij bij een aantal proefpersonen experimenteel
onderzocht, hoe zij te werk gaan bij de uitvoering van bepaalde
intellectueele opdrachten, bijv. het zoeken van een gecoördi*
neerd of een meer omvattend begrip bij een gegeven woord,
het zoeken van een definitie, van een deel bij een geheel of
omgekeerd een geheel bij een woord, dat als deel moet worden
opgevat Op grond van deze onderzoekingen, tusschen 1910
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en 1921 te Bonn verricht, is hij tot de conclusie gekomen, dat
alle „denken" in pregnanten zin bestaat in het hanteeren van
^een zeer groot aantal partieele oplossingsmethoden, waarvan
wij ons in 't algemeen bedienen zooals Mr. Jourdain proza
sprak, n.1. zonder het zelf te weten; alleen de experimenteel
geleide introspectie, of juister retrospectie, stelt ons in staat
nauwkeurig aan te geven, hoe wij bij zekere probleemoplossing
te werk zijn gegaan. Is deze eerste stap schijnbaar nog van
uitsluitend theoretische beteekenis, midden in het didaktische
probleem, het hart van het onderwijsvraagstuk, voert ons de
tweede stap, door Selz gedaan in de laatste jaren, sedert hij
leider is geworden van het psychologisch instituut der handels*
hoogeschool te Mannheim. Als ik de meest doeltreffende
oplossingsmethode voor zekere intellectueele QBfiiatie's_hfib.
"gevonden, kan ikjdanjmet behulp^daarvan aan proefpersonen,
die uit zïchVeli niet geslaagd waren die^jnethoden te ont*
dekken, inzicht geven in die methode, zoodat ze ze voortaan
ook kunnen" hanteeren?" zoo luidt de probleemstelling, die
Jjëïz thans óp grond van een reeks onderzoekingen: Über die
Erziehbarkeit von Intelligerizleistungen, bevestigend beant*
woordt. Onder één beding weliswaar, de aangeboden oplos*
singsmethoden moeten adaequaat zijn aan het ontwikkelings*
(stadium van den geest, die ze zal hanteeren. Wanneer bijv.
Kindier in zijn opmerkzaamheidsproeven met een Bourdontest
of Gertrud Bauer in haar proeven met definieeren vindt, dat
Pmededeeling van de beste methoden de resultaten bij vol*
| wassen of jeugdige proefpersonen met sprongen doet omhoog
gaan, mag men natuurlijk niet concludeer en, dat schoolkinderen
of kleuters nu ook reeds die methoden zouden kunnen han*
teeren. Het feit, door Montessori dat van de gevoelige periode
genoemd, doet hier zijn invloed gelden. Vandaar, dat Sand,
een andere leerling van Selz, er toe overgaat de kinderen zelf,
die zekere intellectueele praestatie hebben verricht, — het gaat
bij zijn proeven om het vinden van de regelmatigheid, die zich
in getallenrijen openbaart en het toepassen daarvan om de rij
te vervolgen — te doen aangeven hoe zij tot hun oplossing
zijn gekomen. En ziet, met sprongen gaan de praestaties omhoog
van hun klassegenooten, die zelf de juiste methode niet hadden
gevonden. En — let wel — niet alleen ten opzichte van
u
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dezelfde of een soortgelijke rij, waaraan het principe gedemon*
streerd was, maar ook ten opzichte van rijen, waaraan gansch
andere regelmatigheden ten grondslag liggen.
G i j ziet aanstonds, welke perspectieven zich hier openen.
Het vraagstuk van den transfer, van de vormende waarde,
een volstrekt onontwarbaar kluwen, een Gordiaansche knoop,
zoo lang men het te lijf wilde gaan met de massaal*statistische •
methoden van een Thorndike of een Spearman, ligt open voor
individueekpsychologisch onderzoek, mits uitgevoerd met **
geduld en beleid.
Combineeren wij de hoofdzaken, door Lindworsky, Selz en
hun leerlingen bereikt, dan kunnen wij duns het didaktische
probleem als volgt formuleeren: Wat zijn de methoden, waar*/-t
door eenerzijds een voldoende uitbouw van het aanschouwelijk '
gerepresenteerde voorstellingsleven wordt bereikt, andererzijds, ' ^ i
een daaraan geproportioneerde vorming van het kategoriale T
denken, van de beheerschende eenheid in en over de veelheid;
wordt gewaarborgd? Waar liggen de gevoelige perioden]
waarop het - kind of de jonge mènsch deze methoden mei
inzicht kan gaan toepassen?
Het zou echter voorbarig zijn, Wanneer wij, met deze formule
gewapend, reeds de school wilden binnenstappen met experi*
menteel*didaktische bedoelingen. Alvorens dat te doen dienen
wij, naast het werk van Lindworsky en Selz, dat van Jaensch
en zijn vele medewerkers te overwegen. Bij de uiteenzetting
daarvan dien- ik mij wederom tót het uiterste minimum te
beperken.
Uitgaande van het door Urbantschitsch ontdekte „eidetische"
verschijnsel, het feit, dat vele kinderen en jonge menschen,
maar ook, ofschoon zeldzamer, volwassenen, het vermogen
bezitten van visueele herinnering in dien zin dat zij zich het
vroeger waargenomene niet in een vaag schema voorstellen,
maar het, i n den meest letterlijken zin, weer zien verschijnen,
hebben Jaensch en zijn medewerkers een groot aantal onder*
zoekingen ingesteld over kinderlijk waarnemen en denken. Zij
hebben daarbij in groote lijnen bevestigd gevonden, wat de
Fransche sociologische school als het „denken" van primitieve
bevolkingen,, heeft beschreven. Die „mentalité primitive" is
a
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gekarakteriseerd door het hanteeren van of veeleer beheerscht
worden door ^roote aanschouwelijk*emotioneele complexen,
die jiiet^usteng kategoriale vormen systematisch zijp opge*
bouwd, maar _agggriatifj;*prooti<vne*»1 met elkaar zijn verbonden.
De kritiek, en bier dient dit woord in zijn oorspronkelijken
«1 direkten zin te worden verstaan, doet zich tegenover die
complexen nog niet gelden. Ze vormen een eenheid van affekt,
het analyseerende verstand vermag ze nog niet te scheiden.
Eerst waar dat geschiedt, maakt het autistische en praelogische
bewustzijnsverloop plaats voor het „denken" in pregnanten
zin, dat staat onder de onverbiddelijke tucht van het object,
het gegeven „andere". Zelfs op gevaar af, dat wij den over*
stroomenden rijkdom en de volheid van de uit het „ik" op*
borrelende voorstellingswereld zouden verminderen en doen
verarmen, djeneji^y_het kind en denjyimitieven mensch te
helpen in het breken van die af fektief gebdencomplexen.' ïn
stede van de starre eenheid, moet de gelede veelheid komen,
bijeengehouden door een zinvolheid, die tevens die veelheid
weer invoegt in een meer omvattend geheel.
Onze omschrijving van het didaktische probleem van zoo*
even, dient dus in dezen geest te worden aangevuld, dat het
niet alleen gaat om de veelheid van de aanschouwelijke beleving
en den opbouw van een begripmatige superstructuur, die ons
in staat stelt die veelheid te beheerschen en te gebruiken naar
de doelen en normen, die wij als gezaghebbend hebben ervaren.
Bovendien dient, gelijktijdig ermede, — als ik mij van een
ruimtelijk beeld mag blijven bedienen — de sub*structuur
van het meer elementaire, analytische, door ontleding èn
breking van de oorspronkelijke complexen te worden aan*
gebracht./ De kategoriale ordeningen, naar welke deze wereld
is geschapen, zijn volstrekt niet altijd of zelfs in de eerste
plaats gelede verzamelingen van wat in de kinderlijke of
primitieve bewustzijnswereld als oorspronkelijke concrete en
ongescheiden situaties wordt beleefd. Een denken _dat niet
subjectief zichzelf wil uitleven, maar zich aan de scheppings*
orde wil onderwerpen, moet weliswaar uitgaan van een
concrete totaliteit*— en niet v£a abstracte, onveranderlijke,
enkelvoudige elementen, gelijk niet alleen Herbart, maar, in
een groot deel van zijn weck, zelfs Pestalozzi geneigd was aan
1
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te nemen —, maar het dient gelijktijdig met de synthese de
analyse toe te passen en de verzakelijking, die daarmede
gepaard gaat, niet te schuwen. Alleen zóó kan de hoogere
essentieele synthese worden bereikt. En zoo wordt, naast
synthese, ontleding, wilt Gij: afbraak, een deel van. ons didak*
tisch program. Natuurlijk altijd weer met de begeleidende
gedachte, dat de studie van het phenomeen zelf, de studie
van het kinderlijke leer* en denkproces ons den weg moet
wijzen in alle details zoowel omtrent den te volgen weg en
de punten, die wij moeten passeeren, als omtrent den tijd,
waarop een bepaald concreet en individueel kind in staat zal
zijn die punten van zijn ontwikkelingsweg te bereiken.
Wanneer wij nu de gedachtenwereld van de huidige denk*
psychologie, waarvan ik U in het voorgaande enkele hoofd*
punten noemde, in ons hebben opgenomen, zijn wij in staat
om bepaalde, nauwkeurig omschreven didaktische problemen
althans tot een gedeeltelijke oplossing te brengen. Laat mij
die stelling weer met een voorbeeld mogen illustreeren. Reeds
sedert geruimen tijd waren wij — d.w.z. de kring van wer*
kers, die in het Nutsseminarium zijn middelpunt vindt —
gepuzzled door deze vraag: Hoe komt het, dat wij in het
cijfermateriaal door een zekere H . B. S. ons ter beschikking
gesteld, een negatieve correlatie vinden tusschen „aanleg voor
wiskunde", beoordeeld naar de schoolresultaten, en de praesta*
ties voor rekenkunde op de L. S. Van de leerlingen toch, die
de L. S. met een 6 of 7 had gewaardeerd, kreeg omstreeks
10% een onvoldoend wiskunde*cijfer; van hen die 8 of
hooger hadden verdiend op de L. S. waren 15 °/o onvoldoende.
Een merkwaardige uitkomst ongetwijfeld, die, gecombineerd
met vele andere gegevens, de vraag doet rijzen of het met de
selectiemethoden en de aansluiting van M . en L . O . in ons
land wel zoo geheel in orde is als sommige lofredenaars van
den verleden en huidigen tijd ons gaarne willen doen gelooven.
Gissingen, en zelfs zeer stellige beweringen, omtrent de eau*
sale vervlechtingen, die aan dit statistische feitje ten grondslag
liggen, zijn zeer gemakkelijk te uiten. Vraagt Gij den gemid*
delden practischen schoolman naar zijn oordeel, dat zult Gij
een merkwaardige overeenstemming daarin ontdekken. Het
9

is n.1. b«na altijd de „andere zijde" van de frontlinie, die in
ons overigens zoo pacifistische Nederland L. en M . O . van
elkaar scheidt, die de schuld blijkt te dragen. Moeaijker is
het, een op feiten en psychologische theorieën rustende ver*
klaring te geven. Ik pretendeer niet, dat reeds in vollen omvang
te kunnen doen. Maar eenige waarnemingen, door mij en
eenige van mijn medewerkers in de laatste maanden, oor*
spronkeüjk trouwens met een geheel ander doel opgezet, geven
een aanwijzing tot een althans gedeeltelijke oplossing.
" In een vierde klasse — normaal gemiddelde van een zgd.
„volksschool", leeftijd 9—11 — deden wij proeven omtrent
het lezen en begrijpen van eenvoudige opdrachten. „Schrijf op
drie woorden, die met een b beginnen en drie woorden, die
met een d beginnen en op een n eindigen," was een van de
vragen. „Teeken op de volgende lijn een kringetje en zet
daarin het aantal van de woorden, dat je zoo juist hebt
neergeschreven," luidde de volgende. Tot onze verbazing bleek
de laatste vraag buitengewoon moeilijk; geen van de kinderen
gaf het antwoord, dat wg verwacht hadden: een kringetje en
daarin het rijfer 6. In de plaats daarvan kwam in het krin>
getje niets, óf de wonderHjkste surrogaten, bijv. het woord
Jkringetje" of, zoo goed en zoo kwaad als het ging, enkele
van de zooeven neergeschreven woorden. Bij individueel
^onderzoek bleek ook bij de intelligentsten van de klasse het
• , woord en daarmede het abstracte begrip van „aantal" niet
aanwezig te zijn. Typeerend daarvoor was o.a. het feit, dat
de kinderen, die door een naderen uitleg wel begrepen hadden,
wat bedoeld werd, bg een herhaling wel durfden te schrijven
„6 woorden" of „zes woorden", maar niet het „onbenoemde"
6. Die tendentie bleek ook aanwezig in een gansche reeks van
andere antwoorden. En een onderzoek door andere van mijn
leerlingen in eenige andere klassen verricht, bevestigde in
1 hoofdzaak deze uitkomst.
Wie thuis is in de gangbare methoden van ons reken*
I onderwijs, behoeft naar een samenhang, waarin dit feit past,
! niet lang te zoeken. Bijna elk van die methoden, ook degene
die niet in de aanschouwelijke representatie willen blijven
steken, hebben nog niet radicaal gebroken met de oude
< leuze „dat het onderwijs niet aanschouwelijk genoeg kan zijn".
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Op den weg naar het abstracte denken, de zuivere kategorische
ordening, Tilijven zij halverwege steken. Wanneer Gij op de
vraag: Als een eiTcênt kost, wat kosten dan 4000 eieren? het
antwoord geeft: 7 x 4000 — 28000 cent, zullen tal van overigens
geenszins „vermethodiekte" onderwijzers U zeggen, dat dit
antwoord fout is. Waarom? Omdat men niet tot werkelijke
abstractie is gekomen of wil komen, omdat het „benoemde"
complex 7*cent een ongebroken eenheid moet blijven vormen,
zoodat het moet heeten 4000 x 7*cent = 28000 cent, al is
voor het abstracte denken het aantal en zijn opbouw uit
factoren volkomen onafhankelijk van de soort der „eenheden",
en juist voor het produkt de commutatieve eigenschap essen*
tieel. Het kind, dat intuitief grijpen wil naar het hulpmiddel
der abstractie, dat onbewust ook gebruik wil maken van de
psychologische waarheid, dat een produkt met één „kleinen"
faktor gemakkelijker gehanteerd wordt als deze voorop staat
dan wanneer hij volgt, voelt zich door deze correctie ge*
fixeerd in de aanschouwelijke Schicht of die van het schema,
het durft niet opklimmen naar de abstractie, omdat zijn leer*
meester dien weg verbiedt om voor het kind onbegrijpelijke
motieven. Ziet men de handleidingen van onze rekenmethodes
door, dan vindt men bijna overal de uitingen van dit streven:
ik noem nog slechts als karakteristiek verschijnsel den nadruk
gelegd op het verschil tusschen „verhoudings"* en „verdeelings"*
deeling, die alleen voor den onderwijzer of oucUonderwijzer
een vanzelfsprekendheid is. 'Typisch vooral komt dit verzet
tegen abstractie uit bij de groote groep van sommen, die wij
zeer ten onrechte als „denksommen" plegen aan te duiden. Ik
denk — geenszins een caricatuur, maar aanbevolen als denk*
oefening en toets in een zoo ernstig rapport als het Haagsche
over het aaneensluitingsvraagstuk — aan een som als deze: Een
vader is nu 3 maal zoo oud als zijn beide kinderen, te zamen.
Over 20 jaar is de vader even oud als de kinderen samen.
De kinderen verschillen 4 jaar in leeftijd. Hoe oud is elk nu?
De weet niet of er velen onder U zijn, die sommen van dit
slag nog kunnen oplossen, wel te verstaan onder de neven*
conditie, die ons L. O. er aan verbindt, dat „algebraïsche
oplossing" verboden is. Zoo ja, dan wil ik hen die het kunnen
gaarne gelukwenschen met een goed geheugen, waardoor de
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speciale truc voor een som van dit „type" wellicht naast tal
van andere „modellen" zoo lang in zijn bijzonderheid is be*
waard gebleven. Maar ik ben zeker, dat er één groep onder U
daartoe niet behoort, dat zijn de mathematisch geschoolden,
die het even eenvoudige als vernuftige notatiesysteem van de
algebra hebben keren kennen en hanteeren, waardoor een
vraagstuk als dit en de honderdduizenden, die er op lijken,
aanstonds in zijn volle abstractie en dus algemeenheid wordt
doorzien en opgelost. De eisch, afstand te doen van die
generalisatie en voor de oplossing te grijpen naar een van de
veelvuldige „typen", voor een bepaalde concrete situatie gecon*
strueerd, komt hen zoo onredelijk en onlogisch voor, dat in
den meest letterlijken zin hun denken erbij stil staat. Het
behoeft waarlijk geen verwondering te wekken, dat de kinderen,
die zich het ijverigst betoond hebben in het van buiten leeren
dier semi*abstracte cliché' s en daarvoor met zeer hooge cijfers
voor rekenen werden beloond, nogal eens moeite hebben als
de wiskundeles hen nu tot volledige abstractie wil dwingen,
noch omgekeerd dat zij, die werkelijk mathematischen aanleg
bezitten op slechteren voet blijven verkeeren met deze half*
slachtigheid, waarvan zij de ontoereikendheid vermoeden,
zonder haar te doorzien.
Ik ben er echter ver van verwijderd in deze omstandigheid
de eenige „oorzaak" te zoeken van het statistische feit, dat ik
aanhaalde, en van de vele soortgelijke die evenzoovele symp*
tomen zijn van het gebrek aan aansluiting van ons L. en M . O.
• Een andere oorzaak, die dezelfde proevenreeks in *t helderste
I licht stelde, is de omstandigheid, dat de L. S. maar zeer weinig
aandacht pleegt te geven aan een van de kostelijkste hulp*
'middelen voor het denken, jnl^Jeeren lezen", in den zin van
nauwkeurig analvseerend leeren verstaan en uitvoeren van
|eenvoudige opdrachten- Een opdracht afs deze: „Schrijf de
ge'taïïen op van 100 tot en met 120, en zet onder alle even
getallen onder de 110 een streepje en onder alle oneven ge*
tallen boven 110 een kruisje", bleek voor veel kinderen een
schijnbaar onoverkomelijk struikelblok. Ze zaten er tegen aan
te kijken, zonder eenigen moed om met een oplossing te
beginnen. Waarom? Individueel onderzoek toonde al spoedig
dat er geen enkel woord, geen enkel onderdeel was, dat op
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zich zelf een moeilijkheid baarde, maar het geheel: drie regels
getypt schrift, was een onoverzichtelijk complex, dat hen
grimmig aanstaarde en verstijfde. Hielp men hen op weg, door
er op te wijzen dat ze alvast met den eersten regel konden
beginnen, dan kwam er in eens beweging, en groot was de
vreugde, toen ze gingen ontdekken, dat hier iets was, waar*
door ze, zorgvuldig kijkende en kritiek oefenende, hun fouten
konden corrigeeren. In de herinnering doorleef ik nog mee
het plezier van het kleine meisje, dat «jnkruisjes niet onder
maar boven de oneven getallen boven de 110 had gezet,
„omdat er toch „boven" stond", toen het ontdekte, dat het
„boven" waarop het zich beriep een andere functie in den zin
had, dan zij er al doende aan had toegekend.
Reeds deze observatie, gelijk trouwens tallooze andere, die
ik zou kunnen aanvoeren, is voldoende om aan te toonen, dat
we hier geenszins te doen hebben met een aanlegsfactor, een
niet*corrigeerbaar gebrek aan intelligentie, maar met een
gebrek_ aan_ geschooldheid van een volkomen gave en nor»
male intelligentie. Selz' leer van de Erziehbarkeit der Intel*
hgenzTeistungen bleek hier volmaakt toepasselijk. Z n die op
grond van hun „veeljarige dagelijksche ervaring" de meening
verkondigen van de natuurlijke en ongeneeslijke domheid van
het volkskind — ik las onlangs in een orgaan, dat zijn spe*
cialiteit maakt van de bestrijding van elke poging tot school*
hervorming, dat onze volksschool 6 0 % beneden normaal
begaafde leerlingen bevat — trachten al te gemakkelijk de
fouten van onze traditioneele onderwljsmethoden^ï^te_jyen*
telen op het kind, dat daarvan in dubbelen zin dupe wordt.
Een ding weliswaar is onverbiddelijke voorwaarde, zoo wij tot
verbetering dier methoden willen komen, n.1. dat wij vol*
wassenen ons volledig openstellen voor de kritiek van het
kinderlijk denken op het onze. Het is buitengewoon leerzaam
voor mij ên mijn medewerkers geweest, te bespeuren, reeds in
deze korte proevenreeks, hoe vaak wij mistastten in wat wij
voor het kind begrijpelijk achtten, hoe dikwijls wij — naar de
gewoonte van ons sterk abstraheerende en generaliseerende
denken — vooronderstellingen, die voor ons vanzelfsprekend
leken, weglieten, of niet rekenden met kinderlijke denk*
gewoonten, die op zich zelf genomen en binnen de sfeer van
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het kinderlijk denken volstrekt niet minder logisch, alleen
maar anders waren, dan de onze.
Ik moet, hoe ongaarne ook, afstappen van een nadere ver*
duidelijking en verdediging dezer gedachten, omdat ik den
tijd, die nuj nog rest, wensch te gebruiken voor eenige meer
algemeene conclusies over het wezen van het denk* en leer*
proces, en wil aangeven, welk licht daardoor geworpen wordt
op de zoogenaamde intelligentie*meting door de gebruikelijke
tests.
Na den val van het systeem van Herbart als heerschende
leer, is, voornamelijk onder invloed van Ebbinghaus, Meumann,
James en de Amerikaansche dierpsychologen, de opvatting ook
in de theorie vrij algemeen geaccepteerd, dat „leeren" in den
grond hetzelfde is als habit*formation of gewoontevorming.
Hei aantal herhalingen gold als beslissend voor de vastheid
der gestichte verbindingen tusschen „voorstellingen", waarbij
aan het lündamenteele verschil tusschen zinloos materiaal en
zinvollen samenhang weinig aandacht werd geschonken; de.
meest consequenten onder deze groep van psychologen gingen
zelfs zoo ver om dat verschilnrincipieel te loochenen. De
achtergrond van deze opvattingen was gewoonlijk een materi*
alistische of parallelistische theorie van het denken, die deze
functie zocht te verklaren als een „inslgpen" van neuronen*
banen.
De moderne denfo^sychologische beschouwingen, waarvan
ik U enkele hoofdpunten aanstipte, gaan uit van gansch andere
vooronderstellingen. Voor hen is het leerproces — wel te
verstaan het leerproces, dat essentieel een dej^roces is; voor
het „leeren" in den zin van automatiseerèn van"*motorische
structuren gelden natuurlijk andere overwegingen — zoowel
wanneer het bestaat in het breken van een complex, als
wanneer het betreft het komen tot een synthese, een over*
grijpend verband, altijd een doorbreken van inzicht, dat als
voorwaarden..gr, voor, jyervuld zijn zich altijd plotseling
en totaal, voltrekt. M . a. w. het leeren in dezen zm is volgens
deze opvatting niet een continu, maar een wezenlijk discontinu
proces. Zoekt Ge naar een graphische voorstelling van het
verschil, dan kunt Ge een assenstelsel nemen, waarbij de
horizontale as hettijdverloop,de verticale het bereikte resul*
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taat moge voorstellen. Naar de oudere opvatting krijgen we
nu een kromme lijn, die uit den oorsprong der coördinaten
min of meer steil verrijst, geleidelijk aan flauwer gaat hellen
om op den langen duur evenwijdig te worden aan de horizon*
tale as. Het graphische beeld daarentegen van de nieuwere
opvatting is een gebroken lijn, die uit drie stukken bestaat:
een horizontaal, dat meer bf minder lang is, al naarmate de
„gevoelige periode" al of niet aangebroken, resp. overschreden
is, een verticale sprong die het doorbreken van het inzicht,
het bereiken van het nieuwe niveau aangeeft, en voorts weer
een horizontaal stuk, waar een nieuwe sprong zich voorbereidt.!
Evenwel zijn er twee omstandigheden, die dit scherpe ver*
schil in de praktijk verdoezelen. De eerste, wier kennis wij
voornamelijk aan het werk van Selz en zijn leerlingen danken,
berust op het feit, dat het leeren van welhaast iedere intellec*
tueele operatie van practische beteekenis niet uit een sprong
bestaat, maar uit een groot aantal kleine sprongetjes, die
overeenkomen met het vinden van de partieele oplossings*
methoden, die hij in een aantal gevallen heeft aangewezen.
Het is duidelijk, dat de opeenvolging van een groot aantal
kleine sprongen, vooral wanneer deze plaats hebben „spon*
taan", dus toevallig en niet uit één centraal punt bestuurd;
zeer gemakkelijk den indruk kan maken van een continue
kromme lijn met hellend verloop. In de tweede plaats moeten
wij bedenken, dat een groot aantal leersprocessen — ik wees
daarop reeds zooeven — niet alleen denkprocessen zijn, maar
ook de automatiseering van bepaalde physiologische processen,
en voor deze kunnen geheel andere regelmatigheden gelden.
Ik druk mij hier met groote voorzichtigheid uit, omdat ik
weet dat ook in de physiologie een nieuwe richting, waartoe
in ons land o. a. Buytendijk behoort, het discontinu karakter
van veranderingen verdedigt. Het spreekt vanzelf, dat ik in
dezen strijd, waarin ik geenerlei bevoegdheid tot oordeelen
bezit, mij van een meening onthoud.
Zelfs in Amerika, waar tot voor korten tijd de oudere
opvatting oppermachtig heerschte, begint men ontvankelijk
te worden voor de inzichten, die wij, behalve aan de reeds
door mij genoemde onderzoekers aan de Gestaltpsychologen
danken. In een keurig, beknopt en precies onderzoek hebben
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onlangs Kreezer en Dallenbach aangetoond, dat het door*
breken van inzicht in wat opposition, tegendeel*van, beteekent
een typisch discontinu proces is. Aan het kind, dat de ge*
voelige periode niet heeft bereikt, bijv. het driejarige kind,
kan men zooveel toewijding en moeite besteden als men wik
van eenigen vooruitgang hoe langzaam ook, is geen sprake.
Neemt men nu echter een groep van kinderen van een leeftijd,
waarop het kritische punt in den regel is overschreden, dan
blijkt de overgroote meerderheid na een of twee voorbeelden
de bedoeling volkomen te hebben begrepen. Ik souligneerde
„volkomen", omdat ik daarmede wilde uitdrukken niet alleen
dat een nieuw inzicht als totaliteit is verworven, maar ook dat
dit inzicht, juist omdat het inzicht en niet zjnlppzejmechanisatie
is, beklijft en voortaan onder alle omstandigheden juist wordt
toegepast, Foutief gebruik komt niet meer voor en komt ook
na langen tijd niet terug, jer_is geen geleidelijke terugval
zooals ~BIJ"Uë~ geheugenproeven^jtnet zinlpps. materiaal. De
weinige kinderen, die door speciale remmingen dezen mutatie*
sprong nog niet kunnen maken, kan men, ook door tallooze
herhaUngen^rjniet. to e forceer en. ~
Een van mijn Amsterdamsche leerlingen, Mej. van der Tuin,
heeft in haar Montessori*klasse het onderzoek van Kreezer
en Dallenbach met de relatie „tegendeel*van" geverifieerd en
volkomen bevestigd gevonden. Maar zij is verder gegaan;
zij heeft met de door genoemde auteurs aangegeven techniek
ook de relaties „een deel*van", „door*middel*van", en „de*
oorzaak*van" onderzocht. Ziehier het resultaat. Van 28 kin*
deren tusschen 6 en 9 jaar beantwoordden 6 de vraag: Weet
je, wat beteekent „een deel van", bevestigend, 22 ontkennend.
In concrete bleek echter een veel grooter aantal, n.1. 16 haar
te kunnen toepassen; immers het antwoord op de vraag: een
vinger is een deel van . . . , een tak is een deel van . . . enz. bij
25 verschillende voorbeelden bleek goed. Maar ook de over*
groote meerderheid van hen, die in concrete het juiste ant*
woord niet gaven, bleken na een of twee voorbeelden de
relatie begrepen te hebben en blijvend te kunnen toepassen.
Slechts 3 van de 28, alle drie jonger dan 7 jaar, waren voor
dezen sprong nog niet rijp. Dat wij overigens in den leeftijd
voor deze ontwikkeling wel een belangrijken, maar geenszins
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den beslissenden factor moeten zoeken, blijkt uit het opmer*
kelijke feit, dat van de 6 kinderen, die de relatie ook in
abstracto kenden, 1 tusschen 8 en 9 jaar, 2 tusschen 7 en 8
jaar, en 3 tusschen 6 en 7 jaar waren.
Wat de aanvangsvoorwaarden betreft, lagen de verhou*
dingen met de moeilijker relaties „door*middel<«van" en
„de*oorzaak*van" natuurlijk eenigszins anders. Geen van del
kinderen kende de eerstgenoemde in abstracto; slechts 2 wistenj
haar in concrete toe te passen. Desniettemin waren twee;
voorbeelden voldoende om 24 van de 28 kinderen de relatie.
te leeren begrijpen en feilloos te doen toepassen. De overige 4, |
3 beneden 7 jaar en 1 tusschen 7 en 8, waren nog niet ryp
voor dezen sprong; 8 van de kinderen vonden uit zichzelf
de meest gebruikelijke verbale aanduiding dezer relatie, n.1.
„je strijkt met een bout" enz.
Weer ietwat anders verliep de proef met de oorzakelijke
relatie, die wij als de moeilijkste hadden beschouwd. In
zooverre bleek dit niet juist, dat 5 van de kinderen haar reeds
in abstracto en 6 in concrete, waaronder één zesjarige, bleken
te kennen. Maar anderzijds hadden hier 9 van de kinderen
meer dan 2 voorbeelden noodig om het inzicht te bereiken.
Weer bleken 4 van de 28 kinderen, ditmaal alle uit de jongste
leeftijdsgroep, voor dezen sprong nog niet rijp te zijn. In
totaal waren er twee kinderen, die geen der relaties konden
leeren begrijpen, 1 waarbij 2 relaties en 3 waarbij 1 relatie
niet gewonnen werd. Haar hoofdresultaat vat Mej. van der
Tuin aldus samen. „Ook uit deze jgroeyenfaujktovertuigend,
dat het inzicht in eens verkregen wordt. Er is geen sprake van
inoefenen," noch varTêen gedeeltejik vergeten». Wel heb ik één
keer een geval gehad van totaal vergeten, zodat weer één
voorbeeld gegeven moest worden."
Het zou voorbarig zijn, thans reeds verwachtingen uit te
spreken, omtrent de vingerwijzingen, die het experimenteel
onderzoek van dezen aard ons wellicht kan geven voor het
groote vraagstuk, even belangrijk voor de psychologie als
voor de logica, van de systematiseering en classificatie van de
kategoriale vormen van ons denken. Maar ik geloof mij niet
aan voorbarigheid schuldig te maken, wanneer ik uit het
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geheel der tot hiertoe ontwikkelde denkbeelden ten slotte nog
eenige conclusies trek omtrent het test» en selectie*vraagstuk.
Degenen van U , die, zij het ook van verre, het werk van
Cohen en zijn medewerkers in het van 't Hoff*laboratorium
van deze Universiteit hebben gevolgd, weten, dat het met de
ons omringende metaalwereld merkwaardig is gesteld. De
toestand daarvan is n.1. metastabiel, d. w. z. die metalen staan
voortdurend bloot aan rekristallisatie in één bepaalde richting,
een discontinue verandering, die echter ook gedurende onbe*
paalden tijd kan uitblijven. En ook allerlei mengverhoudingen
kunnen voorkomen. Een verrassende en voor de oudere onder*
zoekingen ietwat teleurstellende uitkomst van deze ontdekking
is geweest het inzicht, dat wij de zoogenaamde physische con*
stanten, die in allerlei tabellen eens voor goed schenen neer*
gelegd te zijn, niet meer vertrouwen mogen. Want deze hebben
niet betrekking op behoorlijk gedefinieerd materiaal. Een ander
onderzoeker vindt dus, schijnbaar aan hetzelfde materiaal, een
geheel andere uilkomst. Eerst als. wij vóór alles zorgen een
werkelijk nauwkeurig gedefinieerden toestand bereikt te
hebben van het te onderzoeken metaal, kunnen wij een spec.
gewicht, een uitzettingscoeffiënt, een electrischen weerstand
enz. zinvol bepalen. A l is het jammer voor de oudere onder*
zoekingen, om al den tijd en de energie, die er aan ten koste
werd gelegd, de nauwkeurige onderzoeker moet zich de
moeite getroosten van een nieuwe bepaling met aldus voor*
bereid materiaal; trouwens het spreekt vanzelf, dat de zorg
en het nadenken, besteed aan het zoeken der gebruikte meet*
methoden, geenszins als verloren mag worden beschouwd,
maar in het nieuwe stadium van het onderzoek weer tot haar
recht komt.
Analoog, maar nog gecompliceerder, blijkt de stand van
het vraagstuk der intelligentie*meting aan levend menschen*
materiaal. Van die meerdere gecompliceerdheid noem ik nu
maar één factor. Ook de physicus, die nog het meest beant*
woordt aan de ongetwijfeld ietwat ovrdreven Duitsche
definitie, die ik geenszins voor mijn rekening zou willen
nemen: „Ein Fhysiker ist ein Forscher, der mit ausserst
exakten Methoden an sehr verunreinigten Körpern operiert,
ein Chemiker dagegen ein Forscher der sehr reine Körper mit
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sehr unexakten Methoden untersucht", ook die physicus heeft
toch altijd althans de bedoeling gehad met homogeen materiaal
te werken. Een zeer groot aantal van de onderzoekingen,
waarop de gangbare opvattingen omtrent intelligentie*metingen
berusten, is opzettelijk, ten gevolge van een verkeerden uitleg
van de „wet der groote getallen", zoo ingericht geweest, dat
men met zeer inhomogene groepen werkte. Het is zoo iets <j
alsof een biochemicus voor het onderzoek van de structuur
van eiwitten of vetten liefst niet met een met de uiterste zorg
gekozen specimen zou werken, maar de voorkeur zou geven
aan een overigens misschien zeer aanbevelenswaardige mélange
zooals saucijsjes of leverworst. Maar ik kan deze zijde van
het vraagstuk laten rusten, omdat zij niet onmiddellijk ons
onderwerp van heden betreft.
Uit onze overwegingen toch vloeit voort, dat wij, ook bq
de grootste zorgvuldigheid in de vaststelling van de identiteit
onzer proefpersonen, dus bij strikt individueel onderzoek,
er rekening mee moeten houden dat wij te doen hebben met,
uit intellectueel oogpunt, metastabiel materiaal. En de test
zelf, juist omdat hij ongewone intellectueele situaties schept,
kan het proces van het „enten" voltrekken, waardoor een of
meer, misschien vele intellectueele „sprongen" plaats vinden.
In elk geval moet een prognose, die zich grondt op het
testeerbaar resultaat op een bepaald oogenblik als statisch
verschijnsel, uiterst onbetrouwbaar blijven, omdat er niet de
minste waarborg is, dat de werkelijke „verzadigings"*toestand
is bereikt, d.w.z. dat de intellectueele aanleg zich heeft ont*
wikkeld tot die hoogte, die bereikt had kunnen worden als
het genoten onderwijs de daartoe vereischte hulpmiddelen had
geboden, en die alsnog bereikt zal worden, zoo die voorwaarde
mocht worden vervuld.
Met die theoretische conclusie is de ervaring, allerwege met
selectieproeven opgedaan, in overeenstemming. Voor typische
groepsonderzoekingen kunnen snel afloopende massale test*
onderzoekingen ongetwijfeld vingerwijzingen verschaffen. Dat
toonen o. a., om bij werk uit ons eigen land en van mijn eigen
leerlingen te blijven, bijv. het vergelijkend onderzoek van
Scheffer tusschen kweekschool' en H . B. S^milieu en dat van
Van der Velde omtrent de correlatie van intelligentiepeil en
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sociaal milieu. Maar voor individueele diagnose en prognose
is zulk een onderzoek, gelijk b.v. het werk van Dr. T . Kuiper
duidelijk heeft geleerd, geheel onvoldoende; men staat voor
de grilligste afwijkingen bij een zoo groot percentage (VÖ of
/t van het geheele aantal) dat paedagogische schifting op
dezen grond onuitvoerbaar wordt. Trouwens, een voorzichtig
onderzoeker als William Stern had op dien grond reeds meer
dan tien jaar geleden tegen overdreven testsverwachtingen;
gewaarschuwd, en daarnaast de proefklasse als selectiemiddel
aanbevolen.
Na het bezoek der Amsterdamsche delegatie aan Hamburg
in 1926 hebben wij dan ook allereerst proeven in die richting
gedaan. En het kan moeilijk tegengesproken worden, dat van
al de tot nu toe toegepaste selectiemethoden de proefklasse
nog de minst onbevredigende moet worden genoemd, omdat
zij veroorlooft een blik te slaan niet alleen op het bereikte
statische resultaat, maar tevens iets van het opnemingsvermogen
van den leerling aan den dag brengt. Maar onze huidige over*
wegingen toonen tevens, dat daarmede het vraagstuk der
prognose niet opgelost is, en waarom dat niet het geval
kan zijn.
Immers wij zien reeds aanstonds, dat ook de proefklasse
met haar ervaring van acht of veertien dagen niet rekening
kan houden met het feit der metastabiliteit, waarop ik wees.
Hoe ver de natuurlijke aanleg, de erfelijke begaafdheid van
den leerling — ik neem in strijd met de extreme Adlerianen
aan, dat zulk een erfelijke factor bestaat — juist zijn opne*
nüngsvermogen
zou hebben gebracht bij een „verzadigde" hv
telligentie, d. w. z. wanneer hem al die oplossingsmethoden en
intellectueele hulpmiddelen ter beschikking gesteld waren, die
hij zich eens en voor goed had kunnen en nog zou kunnen
toeëigenen door daarop gericht onderwijs, kan niet aldus worden
vastgesteld. Men zou daartoe tenminste het vroeger genoten
onderwijs van eiken leerling nauwkeurig moeten kennen, resp.
tijd genoeg moeten nemen om tekortkomingen van het school*
en huiselijk milieu te corrigeer en. Dit is een zaak van zeer
groot sociaal belang, want deze overweging toont duidelijk
hoe onbillijk onze_ huidige selectiemethoden zijn tegenover de
begaafden uit de minder goed bedeelde imfieu s. Immers wg
1
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oordeelen thans niet naar werkelijken natuursaanleg, maar
naar bereikte praestaties, en wel naar praestaties, onder zeer
verschillende omstandigheden verkregen.
Bovendien — en hier overschrijden wij de grens van de
analogie met wat tot hiertoe in de sfeer der anorganische
wetenschappen is gebleken — ligt de onderstelling voor de
hand, dat geen enkele synchrone doorsnede, dus een bepaling
Op een oogenblik der ontwikkeling, zelfs zoo zij verricht wordt
aan volkomen „verzadigd" dus niet metastabiel materiaal, in
de levende ontwikkeling voldoende parameters zal verschaffen
voor een verstrekkende extrapolatie. De verdeeling van de
waarnemingen over en ? ^ng mnppliik tijdperk zal onge*
twijfeld de kans op goeden uitslag aanmerkelijk.yerhopgen.
Daarmede zijn wy~tërug*by den eisen van een selectie, die zoo
ernstig mogelijk rekening houdt met de ervaring der L. S.,
maar, van een vernieuwde L. S. waarvan de leerkrachten ge*
schoold zijn in nauwkeurige observatie, en die haar geheele
programma heeft herzien in dien zin, dat elke haar toever*
trouwde intelligentie inderdaad de „sprongen in inzicht" zal
maken, waartoe haar aanleg haar in staat stelt.
Het is, naar ik hoop, overbodig er lang bij stil te staan, dat
ook dan het vraagstuk der prognose niet onfeilbaar is opgelost.
Immers onfeilbaarheid hier verwachten zou tevens beteekenen
aanvaarden van een deterministische anthropologie, en ik ben
daartoe minder dan ooit geneigd. Zeker nopen de feiten,
waarop ik mij heden beriep, er niet toe. Immers telken male
weer heb ik moeten wijzen op dien laatsten, s^n de analyse
zich althans voorshands onttrekkenden factor der „gevoelige
periode". Haar bestaan noopt ons tot een. deemoedige en
eerbiedige erkenning van de grenzen van ons weten, al is
natuurlijk de overtuiging, dat in dit gegeven zich een laatste
niet verder rationaliseerbare kern van individueele gegevens
heid verbergt, niet meer zaak van empirische wetenschap,
maar van geloof.
Dat wij echter op den hier geschetsten weg nog een zeer
groote verbetering mogen verwachten bij de behandeling van
het vraagstuk eener juiste en nauwkeurige selectie, een vraag*
stuk even gewichtig uit het oogpunt van individueele geestelijke
hygiëne als van sociale rechtvaardigheid en volkskracht, schijnt
n n
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mij onbetwistbaar. Het is voor mij een verheugende gedachte,
dat het Gemeentebestuur dezer stad en zijn technische advi*
seurs een zoo open oog hebben voor dit groote volksbelang,
en dat ik daarom er op mag vertrouwen voor den arbeid van
dezen leerstoel uitgaande, niet verstoken te zijn van de vrucht*
bare aanraking met scholen van allerlei aard en graad, zonder
welke aanraking de paedagogiek als een wel niet uitsluitend
maar toch in de praktijk allereerst klinisch*empirische weten*
schap, naar mijn vaste overtuiging de voor haar ontwikkeling
onontbeerlijke levenssappen zou moeten missen.
Een plicht der dankbaarheid gebiedt mij, alvorens deze rede
te beëindigen nog een man te noemen, wiens werk ik in het
voorgaande niet op een bepaalde plaats héb weten in te
vlechten. Daarvoor is te meer reden waar het betreft een naam
uit deze lage landen aan zee, zij het dan ook van onze Zuid*
Nederlandsche naburen. Ik heb, zeide ik, Decroly's naam niet
op één bepaalde plaats kunnen invlechten, — al heeft de
deskundige hoorder, naar ik hoop, zijn geest op menige plaats
herkend — want in de stelselmatige ontwikkeling van het
denkpsychologische en didaktische probleem, gelijk ik het in
vogelvlucht heb geschetst, heeft hij nauwelijks ingegrepen.
Gedurende nu juist 25 jaar zijn eigen weg volgende, tal van
ontwikkelingen van Structur* en Gestaltpsychologie en van
allerlei andere psychologische richtingen vooruit vermoedende
en reeds in zijn didaktische experimenten verwerkende, heeft hij
gedurende al dien tijd in welhaast al te groote bescheidenheid
en stilte zijn werk opgebouwd. Thans staat daar die merk*
waardige school van de Ermitage, een sprekend getuigenis van
wat een goede courage, mits geleid door liefde voor het kind
en baanbrekend inzicht, op didaktisch terrein vermag. Ik ben
er mij zeer klaar van bewust, dat mij een groot stuk van de
vrijmoedigheid zou hebben ontbroken, waarmede ik heden heb
gesproken, wanneer niet de kern*gedachte der moderne psycho*
logie, de kategorie der totaliteit, die leidster voor hem geweest
is zoowel als voor mijzelf en de andere onderzoekers, wier werk
ik besprak, in zijn lees* en schrijfmethode en op zoo menig ander
punt van didaktisch belang den scherpen toets van een kwarteeuw
dagelijksche ervaring op die school glansrijk had doorstaan.
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Mijne Heeren Curatoren dezer Universiteit,
Gij behoort niet tot hen, van wie ik in den aanhef dezer
rede gewaagde, die de oogen sluiten voor niéuwe weten*
schappelijke behoeften. Zelfs in de moeilijke omstandigheden,
waarin 's Lands finantien verkeeren, hebt Gij gemeend den
leerstoel, voor Gunning gesticht, te moeten handhaven. Ik
zal trachten het vertrouwen, daarbij in mij gesteld, niet te
beschamen, en de gedachte is mij tot steun, dat ik op Uw
welwillende aandacht zal mogen rekenen, zoo ik te eeniger
tijd in het belang der mij opgedragen taak daarop een beroep
zou moeten doen. De welwillendheid waarmede in 't bijzonder
Gij, mijnheer de Secretaris van Curatoren, mij van voorlichting
hebt willen dienen, schenkt mij de overtuiging dat ik ook
in de toekomst die niet te vergeefs zal vragen.
.Mijne Heeren Professoren dezer Universiteit, ,
Wie in ons kleine land gedurende ruim een kwarteeuw als
docent aan één onzer Universiteiten heeft gewerkt, is geen
volslagen vreemdeling meer in den kring eener zusterinstelling.
Velen van U hebben mij verwelkomd als een ouden bekende;
ik ben daarvoor van harte erkentelijk en dat te meer, omdat
er mij uit gebleken is, dat niet alleen ik zelf, maar ook het
vak, dat ik vertegenwoordig, vrienden telt aan deze Universiteit,
zoowel in, als buiten de Faculteit, waartoe het officieel behoort.
Laat mij hier volstaan met de verzekering, dat ik 'er met
grooten ernst naar zal streven oude banden van vriendschap*
pelijke samenwerking nog hechter te maken en nieuwe aan
te knoopen.
Waarde Gunning,
Het zou van kleingeloovigheid en ondankbaarheid getuigen,
wanneer ik hier een beroep deed op den steun van Uwe
vriendschap bij de voortzetting van het ambt, dat de kroon
heeft gezet op Uw baanbrekenden arbeid in den dienst van
onderwijs en opvoeding in Nederland. Immers Gij hebt mij,
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ook in moeilijke dagen, de trouw van die vriendschap zoo
rijkelijk getoond, dat elke twijfel daaraan uitgesloten is. Laat
mij dus hier slechts de bede uitspreken, dat God U nog
lang beware, niet alleen voor mij, maar voor allen die U
liefhebben.
Hooggeleerde Ovink,

Op het oogenblik, waarop mij het voorrecht te beurt valt
in nauwe samenwerking met U te treden, berooft mij de
onverbiddelijke tijd van de rijke vruchten, die ik daarvan
voor mij persoonlijk' en voor onze gemeenschappelijke leer*
lingen zou mogen verwachten. Maar ervaren te hebben in
de afgeloopen maanden, dat ondanks verschil van wijsgeerig
inzicht op fundamenteele punten, Gij prijs hebt gesteld op
die samenwerking, is voor mij een bemoediging op mijn
weg, waarvoor ik U hartelijk dank zeg.
Hooggeleerde Roek,

Met U en Uw werk in nauwe relatie te treden acht ik
een van de lokkende perspectieven van mijn nieuwe ambt.
Want bij overeenkomst in de principieele vragen van methode
en taak van onze wetenschap, zijn wij door herkomst van
ons weten en ons geloof zóó gedifferentieerd, dat ik niet alleen
met zekerheid mag rekenen veel van U te leeren, maar ook
durf te hopen hier en daar U een wederdienst van voorlichting
te kunnen bewijzen. Ik weet, dat het veld der psychologie
zóó ruim, en Uw belangstelling zóó veelzijdig is, dat tal van
problemen Uw aandacht vragen, die liggen buiten het gebied
van opvoeding en onderwijs; maar zoo het mij mocht gelukken
voor dit onderdeel zelfs een ietwat onevenredig deel van
Uw tijd en energie, van de groote hulpmiddelen Uwer scherp*
zinnigheid te winnen, zal ik mij niet onbescheiden achten,
in de overtuiging dat niet alleen de theoretische wetenschap,
maar ook de toekomstige kracht en geestelijke gezondheid
van ons volk daardoor zal worden gediend.
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Zeergeleerde Hamaker,
Gij behoort tot hen, met wie gemeenschappelijke belang»
stelling mij reeds voor vele jaren in aanraking en gedachten»
wisseling heeft gebracht. Wees overtuigd, dat ik mij verheug,
daartoe door mijn nieuwen werkkring naar ik hoop ruimer
gelegenheid te zullen vinden.
Mijne Dames en Heeren Studenten aan deze Universiteit,
Ik ken de vooroordeelen, ik ken ook de gerechtvaardigde
bezwaren, die bij velen Uwer bestaan tegen de studie
van het vak, dat ik geroepen ben aan deze Universiteit te
vertegenwoordigen. Mg heeft juist die studie geleerd af te
zien van elke poging het op te dringen aan hen, die het
niet of nog niet begeeren. Maar ik stel grooten prijs op
voorlichting, zoo van de organisaties in Uw midden, als van
elk Uwer individueel, omtrent behoeften en wenschen, die
ik zou kunnen vervullen. Er zijn teekenen, die er op wijzen,
dat in de kringen der leeraren van Voorbereidend Hooger
en Middelbaar Onderwijs de oogen open gaan voor de
exceptioneele positie, waarin — naar ik meen alleen in Europa
— ons land nog verkeert ten opzichte der opleiding voor
een ambt dat — alle vooroordeel en ressentiment ten spijt —
nu eenmaal van elk die het vervult niet alleen paedagogische
en didaktische routine, maar toch ook eenige zij het dan
bescheiden mate van inzicht op die gebieden vereischt. Ik zal
mij verheugen, zoo de kentering van het getij, waarop ik
doelde, zich reeds in Uwe gelederen mocht afteekenen.
Maar mijn wenschen gaan niet alleen uit naar de aanstaande
leeraren in Uw midden. Want het is mijn vaste overtuiging,
dat de predikant niet minder dan de leeraar groot gevaar
loopt noodlottige misslagen te begaan, zoo hij! in zijn
studietijd gedachtenloos voorbijgeloopen is aan dat machtige
hulpmiddel tot menschenkennis en tot steun»bieden aan
medemenschen in moeilijke omstandigheden, waarover wij
beschikken dank zij het diep gravende onderzoek der
laatste kwarteeuw. En hetzelfde geldt van hen, wier toekomstig
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beroep hen in aanraking zal brengen met de wereld der
criminaliteit.
Dat zelfs de lenteweelde van een late Meimaand een aantal
Uwer niet weerhield een nieuw college te gaan volgen, heb
ik om die reden dan ook van harte gewaardeerd. Weest
verzekerd, dat mij niets liever zal zijn dan mijn* krachten
in den dienst te stellen van allen onder U , die hun verant*
woordelijkheid in dit opzicht beseffen, en dat ik erkentelijk
zal zijn voor eiken wenk, die mij den weg zal helpen vinden
naar dit doel.
Ik heb gezegd.
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