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1 
Pedagogiek in de maak: constructie van een 

wetenschappelijke identiteit 
 
 
 
Inleiding 
 
Is de opvoeding van kinderen tot verstandige mensen niet gewoon een kunst, misschien wel 
de hoogste aller kunsten, die zich niet laat aanleren? Deze vraag stelde prof. J.J. Hartmann 
zich in 1916 toen hij geruchten opving dat de universiteit zou worden ‘opgescheept’ met 
leerstoelen in de pedagogiek.1 Het afnemen van examens in de pedagogiek, dat was volgens 
Hartmann een afgrijselijke heiligschennis. Over de kunst van het opvoeden zou men niet 
moeten praten of redeneren, laat staan dat men die kunst in een systeem onderbrengt en 
vervolgens laat nazeggen. Wie zich voor pedagoog uitgeeft en zich niet in zijn gehele wezen 
een vroom man betoont, die is wel de gevaarlijkste aller kwakzalvers, aldus Hartmann. 
Iemand kan nooit een goed pedagoog zijn, het kan pas na vele, vele jaren blijken of hij het is 
geweest. Dat de pedagogiek nu zelfs een hoogleraar dreigde te gaan instellen, was hem een 
doorn in het oog. ‘Er heerscht in de inrichting van ons hooger onderwijs een misbruik, dat 
werkelijk als een kanker om zich grijpt: men “creëert” leervakjes, en gaat dan pas rondzien, 
of er ook menschen zijn, geschikt om den nieuwen leerstoel in te nemen.’2 De auteur sloot af 
met de retorische vraag of er nog een Jan Ligthart te vinden is.3 Een man als Ligthart, die zijn 
sporen had verdiend in het onderwijs, voldeed aan zijn beeld van praktiserend pedagoog. ‘Dat 
zou heerlijk zijn! Men make hem tot professor aan alle Universiteiten tegelijk en late hem vrij 
wat hij wil doceeren, paedagogiek of methodiek’. Volgens Hartmann was pedagogiek een 
kunst die vooral afhankelijk was van aanleg.  
Een anonieme auteur reageerde op deze boutade en stelde dat opvoeden, het uitoefenen van 
geestelijke, zedelijke en verstandelijke invloed op anderen, ‘opdat ze kunnen opstijgen naar 
hogere geestelijke regionen’, weliswaar een kunst is, maar dat deze kunst ook verworven kan 
worden.4 Zoals dat bij alle kunsten het geval is, gaat het daarbij ook om het aanleren van 
techniek. Zoals de kunstschilder verstand moet hebben van ‘hulpwetenschappen’ als 
anatomie, geschiedenis van de kunst en schaduwbepaling, zo had de opvoedkunde volgens de 
auteur hulpwetenschappen nodig als psychologie, sociologie, geschiedenis en wijsbegeerte. 
En voor het onderwijzen van deze hulpwetenschappen is een hoogleraar nodig. ‘Een beetje 
theorie zal werkelijk geen kwaad doen. Voor het verzamelen van die theorie zijn 
centraalopslagplaatsen noodig, en voor de inventarisatie en de behoorlijke distributie ervan is 
een hoogleraar noodzakelijk.’ Hartmann en zijn opponent hielden er in 1916 verschillende 
ideeën op na over de vraag wat pedagogiek was of zou moeten zijn. Impliciet speelde daarbij 
ook de vraag wat wetenschapsbeoefening nu precies inhoudt.  
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Hartmanns conceptie van wetenschap bleek niet verenigbaar te zijn met zijn idee van een 
pedagoog, een kwalificatie die slechts betrekking kon hebben op de resultaten van het eigen 
handelen en niet op de reflectie op het verschijnsel opvoeden zelf. Een pedagoog laat zich 
slechts kennen in zijn handelen en dan nog is hij afhankelijk van de vroomheid van zijn 
motieven. Dit in tegenstelling tot zijn opponent, die wel meende dat er een zinvolle relatie 
bestond tussen de overdracht van een geheel van kennis en het verbeteren van bijvoorbeeld 
de onderwijspraktijk. 
Hoewel de Nederlandse universitaire pedagogiek nog in haar kinderschoenen stond (Casimir 
werd twee jaar later benoemd tot eerste bijzonder hoogleraar pedagogiek te Leiden), maakte 
deze publieke discussie een van de meest fundamentele problemen van de pedagogiek 
duidelijk, namelijk de verbinding van uiterst praktische doelstellingen met wetenschappelijke 
pretenties. Geen hoogleraar na Casimir kon voorbijgaan aan de spanningsvolle verhouding 
tussen de ‘kunst van het opvoeden en onderwijzen’ en de ‘wetenschap der pedagogiek’. In de 
woorden van Stellwag: ‘En heeft niet elke hoogleraar in de paedagogiek tenminste éénmaal 
acrobatische toeren verricht om te demonstreren dat deze Ars een Wetenschap is?’5 Inmiddels 
meer dan een eeuw na de eerste universitaire les, is het wetenschappelijk imago van de 
pedagogiek nog steeds omstreden. De pedagogiek, een van de ‘zwakkere broeders’ onder de 
(ook 'harder' wordende sociale) wetenschappen, dreigde volgens sommigen zelfs een 
curiosum te worden, die 'nur noch die Dummen beflügeln [vermag].’6  
Wetenschappelijke geloofwaardigheid is geen statisch gegeven. Wetenschappelijke 
disciplines kenmerken zich door voortdurende processen van uitbreiding, monopolisering en 
bescherming. De identiteit van een discipline wijzigt zich of wordt juist versterkt op het 
moment dat deze op het spel staat en dat haar grenzen verdedigd dienen te worden. Centraal 
in deze studie staat de vraag naar deze processen van grensvorming van de pedagogiek. Het 
gaat daarbij niet over de vraag wat pedagogische wetenschap is. Veeleer staat de vraag 
centraal hoe pedagogische wetenschap wordt gemaakt of tot stand komt in verhouding tot of 
confrontatie met concurrerende vormen van kennis. Deze studie gaat over de autoriteit en 
geloofwaardigheid van de pedagogiek als wetenschappelijke praktijk. Het handelt daarbij niet 
zozeer over de vanzelfsprekendheid van wetenschappelijke identiteit en autoriteit, maar 
veeleer over de grenzen en dynamiek daarvan in historisch perspectief. Waarom en wanneer 
stond de geloofwaardigheid op het spel? Wie waren daarvoor verantwoordelijk, vanuit welke 
posities en welke belangen? En welke middelen werden daarvoor ingezet? 
Wetenschappers staan voor het verdedigen, handhaven of uitbreiden van hun ‘cognitieve 
autoriteit’ meerdere middelen ter beschikking. Naast ogenschijnlijk vanzelfsprekende 
voorwaarden van wetenschapsbeoefening (financiering, maatschappelijke erkenning van 
deskundigheid, behuizing etc.) zijn het bij uitstek de communicatiemiddelen die de stuwende 
krachten vormen van deze processen van disciplinering. Naast de mogelijkheden van de 
media zelf (boeken, tijdschriften en in toenemende mate het internet) gaat het daarbij om de 
retorische vaardigheden en strategieën die daarvoor worden ingezet. In deze studie wordt in 
het bijzonder nagegaan wat de rol is geweest van deze retoriek in Nederlandse pedagogische 
tijdschriften in het proces van disciplinering en afbakening van de Nederlandse 
wetenschappelijke pedagogiek. Allereerst schets ik de context van de centrale vraagstelling.  
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1.1 Van wetenschapstheoretische legitimering naar empirisch wetenschapsonderzoek 
 
In de Westerse samenleving staat wetenschappelijke kennis voor velen nog steeds voor 
‘waarheid’ en ‘betrouwbaarheid’. De waarde van deze cognitieve en epistemologische 
autoriteit van wetenschap is voor vele wetenschaptheoretici en -historici aanleiding geweest 
om op zoek te gaan naar haar unieke kenmerken. Waaruit bestaat nu de eigenaardigheid van 
wetenschappelijke kennis ten opzichte van andersoortige vormen van kennis? En hoe kan 
haar autoriteit worden afgeschermd en beschermd van minder betrouwbare aanspraken op 
kennis? Bij de beantwoording van deze vraag speelt het begrip rationaliteit vaak een cruciale 
rol, in het bijzonder in relatie tot haar tegenhanger irrationaliteit (bijvoorbeeld begrepen als 
emotie, macht of ‘sociale context’).  
Een dergelijke tegenstelling is ook herkenbaar in het zogeheten contextenonderscheid: de 
context of justification, de context waarin aanspraken op objectiviteit worden 
gerechtvaardigd, en de context of discovery, het feitelijke wetenschappelijke handelen.7 
Traditioneel was de eerste context het terrein van de wetenschapsfilosofie. Het tweede dat 
van de wetenschapssociologen en -historici. Traditioneel werd daarmee ook een onderscheid 
aangebracht tussen de cognitieve, rationele rechtvaardiging van wetenschappelijke kennis en 
de sociale, naar willekeur of irrationaliteit neigende context waarin wetenschappers moeten 
opereren. 
Met een rechtvaardigingscontext wordt gedoeld op een geschikte communicatieve situatie die 
wetenschappelijke taalgebruikers in staat stelt elkaars uitspraken te beoordelen met 
voorbijzien van degenen die ze doen. Een rechtvaardigingscontext gaat meestal hand in hand 
met een duidelijke ‘methodologische stijl’: het gaat om iedere standpuntbepaling van 
academisch geschoolde vakbeoefenaren omtrent de vereisten voor een kwalitatief goede 
uitoefening van het vak.8 In een methodologische stijl uit zich een ‘vakwetenschappelijk 
geweten’. Het gaat om de impliciete en expliciete regels die regulatief zijn voor de 
vormgeving van wetenschappelijke activiteiten op lokaal niveau en waarmee tevens de grens 
tussen wetenschapsintern en wetenschapsextern wordt bepaald.9 Contexten waarin (de 
betrouwbaarheid van) wetenschappelijk onderzoek wordt gerechtvaardigd sluiten de sociale 
processen uit die in de ‘ontdekkingscontext’ een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Voor de rechtvaardiging van wetenschappelijke kennis is het nog steeds zinvol en 
gebruikelijk om sociale, politieke en economische belangen weg te filteren ten behoeve van 
het beeld van geloofwaardigheid en onafhankelijkheid.10 De vraag blijft echter op welke 
wijze de diverse sociale en contextuele invloeden historisch in beeld kunnen worden gebracht 
en of het sociale überhaupt wel gescheiden kan worden van het cognitieve. Neem een 
redactie van een tijdschrift, een forum van wetenschappers waarin beslist dient te worden 
over een inhoudelijke bijdrage. Je kunt eenvoudig stellen dat de uitkomst van het forum de 
grens tussen wetenschap en niet-wetenschap bepaalt. Maar wat is daarbij inhoud en wat is 
context? Behoort het forumkarakter van wetenschap (de voortdurende bewaking en 
beoordeling van wetenschappelijke ‘kwaliteit’ door collega’s) niet gewoon tot de inhoud van 
wetenschapsbeoefening? Om wetenschappelijke dynamiek op adequate wijze in beeld te 
krijgen volstaat het niet om bij voorbaat een onderscheid te maken tussen een wetenschaps- 
interne kern, bestaande uit normen, cognitie of rationaliteit en wetenschapsexterne ‘ruis’, 
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gevormd door belangen, macht, geld, karakterologische eigenschappen, competitie of 
netwerken. 
Onderscheidingen tussen de rechtvaardigingscontext en de ontdekkingscontext, of tussen 
wetenschapsintern en wetenschapsextern hebben hun dienst bewezen waar het gaat om de 
vaststelling dat de ontwikkeling van kennis en wetenschap geen autonoom proces is, maar 
sterk gebonden is aan de sociale omgeving. Mede door het invloedrijke boek van Thomas 
Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962), en mede door de wetenschapshistorische 
casuïstiek in het kielzog van Kuhn, bleek de scheiding tussen cognitief en sociaal, of rationeel 
versus irrationeel kunstmatig en geenszins maatgevend voor de werkelijke ontwikkeling van 
wetenschappelijke kennis. Telkens bleek de context of justification minder rationeel dan 
verondersteld en de context of discovery minder irrationeel dan gedacht. Daarmee heeft zich 
een zekere ‘ontmythologisering’ van de gedistantieerde houding van de wetenschapper 
voltrokken.11 Niet slechts de eindproducten van wetenschap en de wapenfeiten van de 
individuele wetenschapper, maar ook het socialisatieproces van wetenschappers kwam steeds 
meer in het centrum van de belangstelling.12  
Door de meeste hedendaagse wetenschapsonderzoekers wordt dit contextenonderscheid als 
kader dan ook inmiddels als onvruchtbaar van de hand gewezen voor het reconstrueren van 
wetenschappelijke dynamiek. Extreem ‘internalistische’ of ‘externalistische’ posities kunnen  
snel uitmonden in een eenzijdig polaire discussie over de vraag of de wetenschap door eigen 
wetmatigheden wordt bepaald, of juist door maatschappelijke belangen. De daaraan 
verbonden scheidslijn tussen cognitief en sociaal verliest aan verklaringskracht zodra ze 
slechts wordt benut om aan te tonen hoe externe (bijvoorbeeld financiële) of sociale factoren 
van invloed zijn op het eigen karakter van wetenschap.13 In een historisch onderzoek is het 
bovendien problematisch om bij voorbaat te bepalen wat als extern aan wetenschap moet 
worden gekarakteriseerd. Daarbij is het vrijwel onoverkomelijk dat hedendaagse normen van 
wetenschap op het verleden worden geprojecteerd. Of dat de onderzoeker zelf impliciet de 
eigen normen hanteert voor ‘goede wetenschap’. 
Ook blijft de verleiding groot het ‘externe’ te associëren met de ‘sociale context’. Met welk 
conceptueel kader kan ‘het sociale’ echter begrepen worden, zonder dat de wetenschappelijke 
inhouden daarbij ondersneeuwen? Om een voorbeeld te geven: wetenschappelijke 
vooruitgang kan worden begrepen als een proces dat wordt gestuurd door of de resultante is 
van generatie-effecten in wetenschapbeoefening, zoals de socioloog Mannheim dat aan de 
orde stelde.14 Zouden wetenschappelijke vernieuwingen per definitie het gevolg kunnen zijn 
van het afzetten van een jongere tegenover een oudere generatie? En wordt dit mechanisme 
mede beïnvloed door de gelijktijdige ervaringen die een generatie heeft opgedaan en die 
daaruit blijft putten? Beschrijven we de opeenvolging van wetenschappelijke paradigma’s als 
louter het effect van generatieverschillen, dan blijven zowel inhoudelijke afwijkingen als 
continuïteiten buiten beeld.  
In de Nederlandse pedagogiek wisten gezichtsbepalende pedagogen als Gunning, 
Kohnstamm en Langeveld inhoudelijke thema’s en pedagogische aandacht voor het individu 
en karakter- en gewetensvorming te continueren.15 De verdiensten van deze pedagogen 
blijven buiten beeld indien er slechts aandacht is voor het aspect van generatie-effecten.  
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De vraag of het werk van Langeveld bijvoorbeeld een ontzuilende betekenis kan worden 
toegedicht ten opzichte van een meer verzuilde levensbeschouwelijke pedagogiek van zijn 
voorgangers, is een vraag die niet voorbij kan gaan aan het inhoudelijk werk in samenhang 
met de context waarin posities werden ingenomen en waarin de invloed van verzuilde kennis 
aan verandering onderhevig was. Zonder de wetenschappelijke inhoud een rol van betekenis 
te laten spelen, liggen eenzijdig sociologisme of psychologisme (‘elke wetenschapper zet zich 
per definitie af tegen een oudere generatie’) op de loer. Hetgeen uiteraard niet wegneemt dat 
belichting van de verhouding tussen bijvoorbeeld Kohnstamm en Langeveld ook meer inzicht 
kan geven in historisch inhoudelijke ontwikkelingen binnen de pedagogiek. 
 
Demarcaties 
 
Indien we het onderscheid tussen wetenschaps-intern en -extern, of tussen sociaal en 
cognitief afwijzen als explanans en we juist geïnteresseerd zijn in het ontstaan van dergelijke 
onderscheidingen, dus als explanandum, datgene waar we juist een verklaring voor zoeken, 
wordt het accent verlegd naar de wijze waarop de betrokkenen zelf over hun wetenschap- 
pelijke grenzen waakten. De centrale vraag is dan niet meer waaruit de cognitieve of 
normatieve autonomie van de betreffende discipline bestaat, maar: hoe slagen wetenschap- 
pers er in hun domein af te bakenen waarover alleen zij zeggenschap hebben. De aandacht 
verschuift dan naar de vragen wanneer, hoe en waarom wetenschappelijke grenzen worden 
aangebracht en verdedigd. ‘Essentialists do boundary-work; constructivists watch it get done 
by people in society.’16 De vraag naar de grens tussen wetenschap en pseudo-wetenschap, of 
tussen wetenschap en praktijk is niet te beantwoorden aan de hand van een tijdloze 
epistemologische grens. De afgelopen decennia is dan ook vaker de vraag bestudeerd hoe een 
dergelijke grens ontstaat. Waarom wordt een bepaalde theorie of een bepaald 
onderzoeksprogramma uitgesloten als niet-wetenschap, hoe wordt dat gedaan en welke 
consequenties heeft dat?17   
Het theoretisch kader van Thomas Gieryn biedt de mogelijkheid zowel voorbij te gaan aan 
het contextenonderscheid als aan een aprioristisch onderscheid tussen wetenschapsintern en -
extern. Het centrale begrip binnen dit kader is demarcatiearbeid.18 Het heeft in diverse 
recente studies gefungeerd als een van de noties binnen wetenschapsonderzoek dat zich de 
vraag stelt op welke wijze wetenschappelijke autoriteit wordt verdedigd of uitgebreid.19 
Gieryn omschrijft demarcatiearbeid als het met retorische middelen aanbrengen van een 
contrast tussen ‘wetenschappelijke’ activiteiten die men zelf verricht en ‘onwetenschappelijke’ 
activiteiten van anderen. Gieryn onderscheidt drie doelen van demarcatiearbeid, te weten: 1. 
Het streven naar expansie; wetenschappers begeven zich op gebieden die door andere 
disciplines zijn bezet. De retorische stijl die hiermee correspondeert is de activiteiten van 
concurrerende professies in een ongunstig daglicht stellen. 2. Het verwerven van een 
monopoliepositie. Dit kan gedaan worden door van onwelgevallige ‘insiders’ buitenstaanders te 
maken. 3. Bescherming van de autonomie van de eigen discipline of professie. De retorisch stijl 
die hierop aansluit is erop gericht het ‘eigenlijke’ wetenschappelijke werk af te grenzen van 
allerlei vormen van toepassing. 
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Terecht merkt De Wilde op dat disciplinevorming bij Gieryn vooral in het teken staat van 
intellectuele strijd en onderlinge rivaliteit. Wetenschappers lijken daarbij voortdurend in de 
aanval of de verdediging. Een dergelijke nadruk op het militante karakter van wetenschaps- 
beoefening kan het zicht belemmeren op het belang van pacificatie. Nadruk op het handelen 
en de motieven van afzonderlijke wetenschappers kan bovendien onrecht doen aan een 
ideeënhistorische context waarbinnen de afgrenzingen plaatsvinden en ook betekenis 
krijgen.20 Het aanbrengen van wetenschappelijke grenzen is geen kwestie van individuele 
willekeur. Het gebeurt, ‘as people contend for legitimate, or challenge the cognitive authority 
of science - and the credibility prestige, power, and material resources that attend such a 
privileged position.’ Wetenschap is dan ook moeilijk te karakteriseren op grond van een 
bepaalde essentie; ze is te begrijpen als een ‘spatial “marker” for cognitive authority, empty 
until its insides get filled and its borders drawn amidst context-bound negotiations over who 
and what is “scientific”.’21 
Het perspectief van demarcatie is vruchtbaar omdat het niet vastzit aan de standaardbeelden 
van een disciplinaire geschiedenis. Ze kijkt letterlijk naar en over grenzen en biedt dus 
mogelijkheden om thema’s en personen te betrekken die niet in het standaardbeeld passen, 
maar wel degelijk een rol hebben gespeeld in de vorming van een wetenschappelijke 
discipline. Het belicht processen die vanuit een meer ‘internalistisch’ oogpunt sneller buiten 
beeld blijven, laat de betrokkenen aan het woord en toont hen in alle strijdvaardigheid in 
wetenschappelijke controversen. Deze studie toont de argumenten waarmee de disciplinaire 
inhouden en belangen werden verdedigd. Ze wil echter niet de ‘winnaars’ in de geschiedenis 
tonen omdat zij gelijk hadden, maar juist tonen hoe het gelijk tot stand kwam. Daarmee gaat 
het niet slechts om persoonlijke geschillen, maar evenzeer om het eigen karakter van de 
pedagogiek.22  
De Wilde voegt aan Gieryns notie demarcatiearbeid twee andere theoretische noties toe: 
vocabulaire en praktijk.23 De notie 'vocabulaire' verwijst naar de contextbetrokken taaldaden 
waarvan de 'makers' van een discipline zich in hun demarcatiearbeid bedienen. Het is bedoeld 
om oog te krijgen voor het feit dat teksten niet alleen een betekenis hebben maar ook een be-
doeling en een effect.24 Deze bedoelingen of effecten zijn, nogmaals, niet slechts te achter- 
halen aan de hand van individuele motieven (om bijvoorbeeld carrière te maken), maar 
dienen in samenhang te worden gezien met de historische en disciplinaire context. Praktijken 
zijn bij De Wilde ‘omgevingen waarvan men zich niet demarqueert, maar waarop men zich 
oriënteert en waarin [wetenschappelijke] interventies een legitiem karakter kunnen krijgen’.25   
Het afbakenen van een veld of object van onderzoek (als een aspect van de demarcatiearbeid) 
maakt volgens De Wilde toegang tot een praktijk mogelijk, terwijl omgekeerd praktijken het 
mogelijk maken dat afbakeningen en classificaties een stabiel en reëel karakter krijgen.26 
Wil sociale wetenschap praktisch relevant zijn dan dient zij aansluiting te vinden bij 
toepassingspraktijken. In die zin zijn loyaliteiten en allianties van belang. Het punt is alleen 
dat sociale wetenschappers tegelijkertijd moeten kunnen aangeven op welke wijze hun ken-
nis, kunde en interpretatie verschillen van de alledaagse, reeds aanwezige kennis, kunde en 
interpretatie.27 Sociale wetenschappen zijn discursieve wetenschappen. Sociale wetenschap- 
pen leveren kennis en kunde die in het verlengde liggen van wat sociale actoren in hun 
dagelijks leven doen.  
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Dat wil zeggen dat zij hun kennisclaims zowel moeten verdedigen binnen de gemeenschap 
van wetenschappers (het intern-wetenschappelijke discours), als ook voor een meer extern-
wetenschappelijke discours.28 Sociale wetenschappen die praktisch relevant willen zijn - en 
de pedagogiek profileert zich als zodanig - worden dan ook gekenmerkt door een paradox: zij 
hebben de praktijk 'nodig' om hun disciplinaire identiteit vorm te geven; tegelijkertijd moeten 
zij zich op een bepaalde manier van die praktijk onderscheiden.29  Een belangrijke vraag voor 
dit onderzoek is dan ook op welke wijze deze 'demarcatie-paradox' zich vooral in tijdschriften 
manifesteert. 
 
1.2 Pedagogiek en identiteit 
 
Een wetenschappelijke discipline is geen statische entiteit. Het is een veranderlijke 
organisatorische eenheid van kennis en kunde. Iedere discipline kent een zekere mate van 
dynamiek, differentiatie en integratie. Deze processen van disciplinaire differentiatie worden 
niet alleen bepaald door de objecten van onderzoek. Onderzoek naar de morele ontwikkeling 
van het kind is bijvoorbeeld niet het alleenrecht van de pedagoog. Iedere discipline tracht 
voortdurend haar reikwijdte uit te breiden, de grenzen te overschrijden en ook op het domein 
van een andere discipline de vruchtbaarheid van de eigen disciplinaire invalshoek te 
demonstreren.30 Wetenschappelijke disciplines zijn de resultante van historische 
ontwikkelingsprocessen en zijn voortdurend aan verschuivingen onderhevig. 
De ontwikkeling van de moderne wetenschap wordt enerzijds gekenmerkt door een 
differentiatie uit een niet-wetenschappelijke omgeving en anderzijds door een interne 
differentiatie in een veelheid van disciplinaire subculturen.31 Haar emancipatie en verworven 
autonomie plaatst de wetenschap echter niet geheel buiten de maatschappij. Wetenschap- 
pelijke disciplines kunnen relatief nauw met bepaalde praktijkvelden zijn vervlochten. Dat 
geldt in het bijzonder voor sociale wetenschappen wier praktische dienstbaarheid aanvan- 
kelijk juist een beletsel vormde voor de verzelfstandiging van deze disciplines en hun 
institutionalisering aan de universiteiten.32 Dat blijkt ook uit de geschiedenis van de 
pedagogische wetenschap. De pedagogiek emancipeerde zich niet alleen uit een praktijk- 
gerichte context maar probeerde zich tevens staande te houden temidden van diverse andere 
sociale wetenschappen die zich bezighielden met onderwijs en opvoeding, zoals psychologie 
en sociologie.  
Hoe houdt de pedagogiek zich staande ten opzichte van concurrerende perspectieven? Hoe 
handhaaft of bevestigt zij haar identiteit? Dat doet zij onder meer door aandacht te besteden 
aan haar verleden. Kennis van het verleden is een van de middelen voor het verschaffen en 
onderhouden van een (wetenschappelijke) identiteit.33 Aan de hand van personen uit het 
verleden, teksten of symbolische momenten onderhoudt iedere discipline een vorm van 
wetenschappelijke continuïteit. Wetenschapsgeschiedenis heeft een disciplinerende functie in 
tweeledige zin; enerzijds leidt ze in en geeft door. Anderzijds stelt ze impliciet de regels op 
voor wat wel of niet noemenswaardig is, waar wel of niet een belang aan moet worden 
gehecht. Veelal gaat het daarbij om impliciete disciplinering en, in geval van leerboeken, 
vaak ook om een ‘wetenschapspedagogisch’ gezichtspunt: hoe kunnen studenten zo adequaat 
mogelijk worden ingeleid in de historie en in de grondslagen van de discipline?  
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Vanaf de jaren zestig en zeventig is er, mede door invloedrijke boeken van Van den Berg 
(1956), Ariès (1960/1996) en Dasberg (1975), verandering gekomen in een aantal accenten 
van de Nederlandse pedagogische geschiedschrijving en –vorsing. Het historisch pedagogisch 
onderzoek tot aan de jaren zestig was meer gepreoccupeerd met de eigen tijd. Ook bezat de 
historische pedagogiek ten opzichte van de theoretische pedagogiek een meer dienende, met 
name een verhelderende en toelichtende functie.34 Vanaf dat moment werd de rol van de 
historische pedagogiek een minder identiteitsbevestigende ten opzichte van de pedagogiek en 
nam de invloed van de geschiedwetenschap toe.35 Als het gaat om de inleiding in een 
discipline heeft geschiedschrijving echter nog steeds een belangrijke onderscheidende 
functie. Wat dat betreft kan ook een studie naar demarcaties demarquerende invloed hebben.  
Er zijn drie accenten te onderscheiden in de wijze waarop disciplinaire identiteit wordt 
belicht of in het geding kan zijn: 1. op basis van haar maatschappelijke en praktijkgerichte 
functies, 2. op basis van het object van onderzoek of type vraagstelling, en 3. in de 
verhouding met omringende disciplines. In deze studie zullen, met nog enkele nader aan te 
geven inperkingen, het eerste en laatstgenoemde accent centraal staan. Omdat de drie 
aspecten echter nooit geïsoleerd, maar veelal in combinaties voor het voetlicht komen, volgt 
op deze plaats ook van het eerste aspect van wetenschappelijke identiteit een korte typering. 
 
a Maatschappelijke en praktijkgerichte functies  
 
De emancipering en ontwikkeling van wetenschappelijke disciplines is een proces dat nauw 
verweven kan zijn met het ontstaan (of verdwijnen) van beroepspraktijken. De pedagogiek 
begrijpt zichzelf in Nederland meestal als praktijkgericht. Ze is daarmee een discipline met 
spanningen tussen wetenschap en praktijk en moet zich daarvan rekenschap geven. Voor de 
identiteit van de pedagogiek geldt dat die moeilijk kan worden geïsoleerd van praktijkvelden 
waarin van haar kennis gebruik wordt gemaakt. Hoe verhoudt die expertise zich tot verwante 
vormen van expertisen. Wie is bijvoorbeeld voldoende opgeleid voor het afnemen van testen 
bij kinderen? Moet je daarvoor pedagoog of psycholoog zijn? Welke discipline bezit de 
meest adequate kennis over de ontwikkeling en testbaarheid van intelligentie? Met welke 
opleiding kon je een eigen adviespraktijk beginnen waarin kinderen advies kregen over de 
juiste opleiding of een passend beroep? Wie waren werkzaam in de Medisch Opvoedkundige 
Bureaus en hoe werd de onderlinge verhouding bepaald tussen pedagoog, psycholoog en 
psychiater? Welke beroepsgroep kreeg zeggenschap over diagnostische testen? Of, om even 
terug te keren naar het heden, wat zou de taak kunnen zijn van pedagogen binnen de Schools 
of Education: grote kennisinstituten waarbinnen docenten voor alle schooltypen worden 
opgeleid? Het pleidooi voor de noodzaak van universitair geschoolde leraren is bijna zo oud 
als de pedagogiek zelf. Maar hoeveel invloed hebben pedagogen daar zelf nog op? 
Het ontstaan van diverse maatschappelijke praktijken of vragen (zoals de vraag naar 
intelligentiemetingen, de opvang van probleemkinderen of de verbetering van de opleiding 
van leraren) kan ook gevolgen hebben voor de inhouden en afgrenzingen van de betrokken 
disciplines. Het kan echter ook zo zijn dat praktijkgerichte expertise moeilijk is te 
onderscheiden (zoals bijvoorbeeld tussen orthopedagoog en psycholoog), maar dat de 
wetenschappelijke afgrenzing des te nadrukkelijker aandacht krijgt.  
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Dat toont de geschiedenis van de pedagogiek. Zelf min of meer geëmancipeerd ten opzichte 
van theologie en wijsbegeerte heeft de pedagogiek diverse onderzoeksterreinen zien 
verzelfstandigen die binnen het klassieke beeld van de ‘pedagogiek in volle omvang’ nog tot 
pedagogisch terrein werden gerekend. Mede door specialisaties zoals die zich voltrokken 
binnen diverse beroepspraktijken zijn ook onderzoeksterreinen als de ontwikkelingspsycholo- 
gie, onderwijskunde en orthopedagogiek min of meer verzelfstandigd. Deze processen van 
verzelfstandiging hebben in het verleden veelvuldig tot disciplinaire fricties geleid. 
 
b Object van onderzoek en type vraagstelling 
 
Een van de manieren waarop is geprobeerd de identiteit van de pedagogiek te articuleren is 
via het speciale karakter van de onderzoeksvragen.36 In geval van de pedagogiek hangt dit 
veelal samen met het object van onderzoek, dat zich heel algemeen kan laten karakteriseren 
als onderzoek naar opvoedings- en onderwijsprocessen. Pedagogen hebben zich veel moeite 
getroost om het object van onderzoek waarmee ze zich bezig hielden nauwkeurig vast te 
leggen en af te bakenen. Philip Kohnstamm in het bijzonder vroeg zich in de vroege jaren van 
de pedagogiek regelmatig af of het bij de pedagogiek wel om een zelfstandige wetenschap 
ging.37 In uitvoerige besprekingen van Waterinks38 volumineuze Inleiding tot de Theoretische 
Paedagogiek ontwikkelde en wijzigde Kohnstamm zijn denken over de vraag of de identiteit 
van de pedagogiek tot stand kon komen op basis van haar methoden van onderzoek dan wel 
op basis van het te onderzoeken object van onderzoek.39 Nadat Kohnstamm de eenheid van 
de pedagogische wetenschap aanvankelijk zocht in haar methoden, sloot hij nu aan bij 
Waterink door de eenheid van wetenschap te funderen in het object. Een object dat volgens 
Kohnstamm werd gekenmerkt door eigen momenten en relaties.40 
In 1926 schreef Kohnstamm dat hij geen indeling van pedagogische systemen meer mogelijk 
achtte, omdat geen enkel empirisch systeem typologisch zuiver is.41 Toch bleef hij een 
eenheid zoeken op basis van het object van onderzoek, zij het dat hij de pedagogiek steeds 
meer ging zien als een deel van een groter geheel, namelijk de ‘wetenschap van de menselijke 
persoonlijkheid’. Op basis hiervan wees Kohnstamm ook het onderscheid af tussen de 
wetenschap van het kind en die van de volwassene. Deze persoonlijkheidswetenschap werd 
destijds door Kohnstamm zelfs zo breed geformuleerd dat hij meende dat pedagogiek en 
psychiatrie als wetenschap eigenlijk één geheel vormden.42 De identificatie van de 
pedagogiek met de wetenschap van de (vorming van de) menselijke persoonlijkheid is zeer 
invloedrijk, zo niet bepalend geweest voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse 
pedagogiek. Deze wetenschap der menselijke persoonlijkheid was echter zo breed 
geformuleerd dat ze moeilijk te monopoliseren was door een enkele discipline. De door 
pedagogen geformuleerde type vraagstellingen of objecten van onderzoek stonden in het 
verleden dan ook nauwelijks garant voor een disciplinair alleenrecht. Dat riep dan ook 
regelmatig de vraag op hoe men vanuit het eigen disciplinaire kader een deel van de sociale 
werkelijkheid probeerde te begrijpen en hoe dit kader al dan niet verenigbaar was met 
concurrerende perspectieven. Het ging, kortom, om disciplinaire grenzen en om processen 
van demarcatie tussen diverse, soms concurrerende vormen van kennis en kunde.  
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c Verhouding tot andere disciplines 
 
De pedagogiek kent een verleden met een sterke afhankelijkheid van en betrokkenheid op 
nabijgelegen disciplines. Een van de meest herhaalde pedagogische slogans wijst op de 
wijsgerige afkomst van de pedagogiek: de pedagogiek zal filosofisch zijn of zij zal niet zijn.43 
Zowel Kohnstamm als een van zijn belangrijkste tijdgenoten, Waterink, koppelde de 
pedagogiek in sterke mate aan de wijsbegeerte. De relatie tussen opvoedingsleer en 
wereldbeschouwing zag Waterink als de afhankelijkheid van de mondige dochter ten 
opzichte van de moeder.44  
Om het praktijkgerichte karakter van de pedagogiek te benadrukken werd de pedagogiek ook 
wel getypeerd als ‘toegepaste wijsbegeerte’.45 Voor Kohnstamm was pedagogiek echter ook 
onmogelijk zonder studie van de theologie. ‘Zonder theologie kunnen wij geen naar de diepte 
afstekende menschkunde, en dus ook geen paedagogiek beoefenen.’46 Geëmancipeerd ten 
opzichte van de wijsbegeerte en de theologie, heeft de pedagogiek in de twintigste eeuw 
vooral ook gebruik gemaakt van ‘disciplinaire tijdgenoten’, diverse (hulp)wetenschappen als 
psychologie, sociologie, geschiedenis, biologie en geneeskunde.  
Een brede oriëntatie op de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid bracht pedagogen 
op vele terreinen van onderzoek. Het ging hen immers om een diversiteit aan vragen, 
variërend van alomvattende speculaties over de opvoedingsdoelen tot kritische reflecties op 
de gewenste en mogelijke opvoedingsmiddelen. Dat hield in: vragen over zingeving en 
doelen van het bestaan (theologie, wijsbegeerte), vragen naar de fundamentele kloof tussen 
wat ‘is’ en wat ‘zou moeten zijn’, vragen over de ontwikkeling van geweten en moraliteit, 
naar het onderscheid tussen goed en fout (ethiek), vragen over de wijze waarop het 
(opvoedende en opgevoede) individu werd gestuurd of beïnvloed door bredere structuren 
(sociologie), vragen over ontwikkeling en psychologie, vragen over hetgeen er allemaal mis 
kon gaan met de ontwikkeling (geneeskunde, psychiatrie), vragen naar het eigen en optimale 
karakter van de pedagogische relatie, naar de precieze invulling van kennisoverdracht en naar 
de eeuwenoude vraag hoe kennis, vaardigheden en houdingen het best zijn over te dragen 
(didactiek, onderwijskunde).  
Een dergelijke, nog verder uit te breiden opsomming, kan het beeld creëren van de pedagoog 
als wetenschappelijke nomade op zoek naar voeding bij de buren, of van een 
wetenschappelijke imperialist, die zich slechts de kennis van anderen toeeigent. Het is echter 
van belang om te beseffen dat de eenheid van de pedagogiek lange tijd werd gezocht in een 
bredere constellatie van diverse wetenschappelijke perspectieven en dat we het verleden dus 
niet kunnen benaderen vanuit de huidige verdeling van disciplinair geordende kennis. 
De meeste thema’s waarover pedagogen zich in het verleden hebben gebogen brachten 
diverse disciplinaire competenties bijeen, of gaven, op het grensvlak tussen disciplines, juist 
aanleiding tot confrontaties. Werd het voor de pedagoog in de loop van de twintigste eeuw 
bijvoorbeeld steeds moeilijker om onwetend te zijn op terreinen van medische, genetische en 
biologische kennis, des te groter was tegelijkertijd de weerstand tegen bijvoorbeeld medici 
die zich op opvoedkundig terrein bewogen en zich daar totaal naïef toonden. Illustratief 
hiervoor was het thema van de seksuele voorlichting, waarvoor eind jaren veertig, begin jaren 
vijftig een groeiende belangstelling aan de dag werd gelegd, maar waarbij artsen zich soms 
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naar de mening van de pedagoog op opvoedkundig terrein volkomen belachelijk maakten.47  
Het toonde de spanning tussen de inhoudelijke kennis (lange tijd het terrein van de 
geneeskunde) en in dit geval de belangwekkende vragen hoe en wanneer deze kennis het best 
kon worden overgedragen. 
De status van disciplines als geneeskunde (en later ook biologie) konden als bedreigend voor 
het eigen disciplinaire perspectief worden ervaren, maar door de relatief grote afstand tussen 
deze disciplines en de pedagogiek (zodat er nauwelijks van grensverkeer sprake was) kwam 
deze bedreiging niet zo vaak aan de oppervlakte als dat met meer nabijgelegen 
wetenschappen het geval was. Meer verwantschap toonde de pedagogiek bijvoorbeeld met de 
sociologie, door pedagogen vaak omschreven als de ‘tweede hulpwetenschap’, na de 
psychologie. Desondanks kwam de terreinverkenning tussen pedagogiek en sociologie in 
Nederland relatief laat op gang.48 In 1955 kon E. Velema nog schrijven: ‘Hoewel de 
grondleggers der Nederlandse paedagogiek de sociologie als hulpwetenschap hebben erkend, 
ontbreekt het tot heden aan een bewuste “terreinverkenning” tussen deze beide 
wetenschappen.’49 Velema sprak over een ontmoeting van beide disciplines, waarbij de 
pedagogiek zich als gastvrouw gedraagt en een selectie toepast die in verband staat met 
opvattingen over wezen en doel van de opvoeding. Van belang was volgens Velema wel dat 
in de ontmoeting tussen beide disciplines, de pedagogiek het laatste woord moest hebben. 
Zoniet, dan dreigde de ‘wetenschappelijke liquidatie van de gastvrouw!’ Pedagogen die zich 
inlieten met andersoortige disciplinaire perspectieven waren vrijwel altijd op hun hoede voor 
een dergelijke liquidatie van de gastvrouw. Het verschijnsel opvoeding kon dan vanuit 
diverse wetenschappen worden belicht, pedagogen waren er niet altijd gerust op dat de 
pedagogische situatie ook daadwerkelijk als uitgangspunt werd genomen of waren bevreesd 
dat de pedagogische relevantie zou verdwijnen in de wetenschappelijke retoriek van 
schema’s, systemen of getallen. ‘De paedagogiek als normatieve en als empirische 
wetenschap zal daarom de gegevens, die de sociologie haar verstrekt steeds weer moeten 
toetsen op hun paedagogische merites, anders doet ze afstand van haar wetenschappelijke 
karakter en raakt op den duur verstrikt in sociologisme.’50 
 
Twee demarcaties 
 
Deze twee beknopte voorbeelden illustreren de afhankelijkheid en betrokkenheid van een 
discipline ten opzichte van omringende terreinen van onderzoek. De vraagstelling in dit 
onderzoek concentreert zich hier in het bijzonder op twee, voor de pedagogiek fundamentele 
demarcaties: die ten opzichte van de psychologie en ten opzichte van de onderwijspraktijk. 
De keuze voor de psychologie hangt samen met de grote verwantschap met de pedagogiek. 
Mede vanwege grote overeenkomsten in herkomst, hebben beide disciplines veel strijd 
geleverd over de grenzen van hun expertise. Aandacht voor de verhouding ten opzichte van 
psychologie is wat betreft de aard en omvang van demarcatieconflicten de meest logische 
keuze. De keuze voor de afgrenzing ten opzichte van de onderwijspraktijk is evenzeer voor 
de hand liggend. Als geen andere universitaire discipline is de pedagogiek verbonden met 
praktijkvelden. Dat lijkt bijna op een soort dubbele handicap.  
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Haar praktische instelling doet soms afbreuk aan wetenschappelijke geloofwaardigheid. 
Dezelfde praktische doelstelling om invloed te kunnen uitoefenen op sectoren waar een 
pedagogische visie gewenst is, confronteert de pedagoog ook met de complexe vertaling van 
wetenschappelijke inzichten naar praktische implicaties. Soms ervaart een pedagoog daarbij 
de incompatibiliteit van een wetenschappelijk en een praktijkgericht discours.  
Wetenschappelijke inzichten in de gelaagdheid en vormbaarheid van menselijke intelligentie 
kunnen bijvoorbeeld op vele manieren botsen met een schoolpraktijk waarin sneller en 
massaler moet worden geoordeeld en getoetst dan vanuit een wetenschappelijk perspectief 
wenselijk zou zijn. De practicus die spreekt over de aanleg, talenten of intelligentie van een 
kind, kan dat doen met een volstrekt ander en onverenigbaar referentiekader dan dat van de 
wetenschappelijk onderzoeker op het terrein van ogenschijnlijk dezelfde fenomenen. Het zou 
zo kunnen zijn dat vanuit beide beroepsgroepen (binnen wetenschap en onderwijs) een 
systeemdwang werkzaam is die slechts voeding geeft aan een dergelijke verwijdering. In 
twee hoofdstukken staan de wortels van deze spanning centraal, in de veronderstelling een 
aantal sporen te kunnen traceren van deze spanningsvolle verhouding tussen ‘wetenschap’ en 
‘praktijk’. Mede door de gekozen bronnen wordt de pedagogiek hier gebruikt in de klassieke 
betekenis van schoolpedagogiek en speelt de gezinspedagogiek een marginale rol.51 
 
1.3 Bronnen en vraagstelling 
 
De universiteit is bij uitstek een locatie waar onderzoek plaatsvindt en waar nieuwe 
generaties onderzoekers worden opgeleid en geselecteerd. De onmiskenbare samenhang 
tussen de groei van de universiteit en van de wetenschap geeft dan ook voldoende aanleiding 
om de geschiedenis van een wetenschappelijke discipline, zoals de pedagogiek, op te vatten 
als een geschiedenis van leerstoelen en leerstoelhouders.52 Maar de universiteit is niet de 
enige plek waar wetenschappelijke bevindingen worden uitgewisseld en beoordeeld. Deze 
communicatieve kernprocessen worden ook elders georganiseerd. De verbreiding van 
onderzoeksbevindingen verloopt bijvoorbeeld ook via boeken en nationale en internationale 
congressen. Bovenal is het wetenschappelijke tijdschrift het instrument waarmee disciplines 
zichzelf organiseren. Publicaties vormen de elementaire eenheden in de wetenschappelijke 
communicatie binnen een disciplinaire gemeenschap.53 Publicaties kunnen op elkaar 
aansluiten; op publicaties kan voortgebouwd worden; naar publicaties kan verwezen worden 
in andere publicaties. Verwijzingen naar andere publicaties maken het collectieve karakter 
van wetenschapsbeoefening zichtbaar; door middel van citaties kan de identiteit van een 
discipline vorm krijgen.54 Nieuwe bevindingen kunnen op min of meer gestroomlijnde wijze 
op gepubliceerde bevindingen aansluiten. Precies deze structuur laat toe om publicaties als de 
elementaire eenheden van het wetenschapssysteem te beschouwen.55 
Recent empirisch wetenschapsonderzoek vestigt de aandacht op evoluties en kenmerken van 
wetenschappelijke communicatie. Tijdschriften en tijdschriftredacties spelen een belangrijke 
rol in de vraag hoe en wanneer toegang wordt verschaft tot wetenschappelijke fora. Hoewel 
niet de enige ‘gatekeeper of knowledge’, is het tijdschrift (en de redactie) in dit 
communicatieproces van eminent belang.56 Het zijn basiselementen van wetenschappelijke 
communicatie.  
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Analyses van wetenschappelijke tijdschriften kunnen dan ook worden benut om inzicht te 
verkrijgen in de structuur en de evolutie van een wetenschappelijke discipline.57  Daarbij zijn 
diverse invalshoeken mogelijk, zoals onderzoek naar het profiel en de ontwikkeling van 
individuele tijdschriften, naar de rol van tijdschriftredacties of redactieleden, naar de 
institutionele inbedding van tijdschriften en disciplines of naar de reikwijdte van tijdschriften 
(aantal abonnees, aangeboden en afgewezen artikelen, positie in ranglijsten). Ook zijn 
vergelijkingen mogelijk tussen disciplines onderling of tussen nationale wetenschapsculturen. 
Een wetenschappelijk tijdschrift vormt in feite een dubbelzijdige medaille. Een analyse van 
oprichting en ontwikkeling ervan laat toe een blik te werpen op enerzijds de evolutie van de 
discipline waarin het tijdschrift zich beweegt en anderzijds de specifieke positie van het 
tijdschrift binnen het vakgebied.58 
In de vorige paragraaf werd duidelijk gemaakt dat in deze studie de aandacht vooral uitgaat 
naar demarcatie en retoriek. In hoofdstuk drie wordt dit perspectief echter ook aangevuld met 
meer structurele en kwantificeerbare indicatoren van wetenschappelijke evoluties. De 
afgelopen decennia hebben informatiewetenschappers diverse methoden en instrumentaria 
ontwikkeld - zoals bibliometrie, sciëntometrie, citatieanalyse - voor de meting en vergelijking 
van wetenschappelijke ‘kwaliteit’. Deze prestatievergelijkende, meritocratische middelen 
worden gestuurd door computertechnologische mogelijkheden enerzijds en de internationali- 
sering van wetenschappelijk onderzoek anderzijds. Hierdoor groeien de mogelijkheden op 
uniforme en gestandaardiseerde wijze onderzoeksprestaties op globale schaal te meten en 
vergelijken. Een aantal van deze steeds dominanter wordende tendensen wordt in dit 
hoofdstuk in historisch perspectief geplaatst.  
Het tijdschrift Paedagogische Studiën (PS) vormt de centrale, zij het niet de enige bron van deze 
studie. De plaats die PS inneemt in de pedagogische geschiedenis rechtvaardigt deze centrale 
positie. Om het demarquerende handelen van pedagogen zo dicht mogelijk te benaderen, vormen 
ook ‘teksten achter de schermen’ een inzichtrijke bron. Dat geldt zowel voor correspondenties 
tussen redactieleden van PS (vooral gebruikt in hoofdstuk drie), als voor notulen en 
correspondentie rondom het instellen van leerstoelen (zie vooral hoofdstuk vijf). Het gebruik van 
het redactiearchief uit de periode 1923-1954 biedt inzicht in de communicatie tussen de 
redactieleden en daarmee ook in het demarquerende handelen van een aantal van de centrale 
figuren uit de Nederlandse pedagogische geschiedenis. Overigens zullen geciteerde passages 
letterlijk (dus inclusief schrijffouten) worden weergegeven. 
Maar uiteraard is PS niet de enige bron. Waar nodig en van belang voor de vraagstelling zijn 
andere tijdschriften, maar ook invloedrijke boeken of oraties betrokken in de analyse. De aard 
van de bronnen (tijdschriften en correspondentie) wordt met het groeiend belang van 
elektronische communicatie ook steeds meer geassocieerd met iets dat voorbij is en niet meer 
terugkomt.59 Hoewel in de naoorlogse periode het belang van telefonische communicatie 
begon toe te nemen, vormt de schriftelijke correspondentie van toen nog steeds een relatief 
complete bron. Geschiedschrijving van het meer recente verleden naar vergelijkbare processen 
kan echter steeds minder voorbij gaan aan elektronische media.  
Het gekozen en gevonden bronnen- en archiefmateriaal dwingt de schijnwerpers van het 
onderzoek tevens te plaatsen op drie vooraanstaande Nederlandse pedagogen: Gunning, 
Kohnstamm en Langeveld. Zij vervulden alledrie belangrijke rollen binnen het forum van PS. 
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De gekozen historische casuïstiek laat daarmee uiteraard ook perspectieven buiten 
beschouwing. Naast de al eerder genoemde marginale rol voor de gezinspedagogiek, is de 
aandacht voor bijvoorbeeld katholieke en gereformeerde pedagogische zuilen dermate gering 
dat voor wat de pedagogische breedte betreft ook geen volledigheid kan worden 
gepretendeerd. Deze studie wil dan ook geen overzicht geven van ‘de’ geschiedenis van de 
Nederlandse pedagogiek. Aan de hand van een viertal casestudies wil het inzicht geven in de 
dynamiek van de wetenschappelijke pedagogiek, in het bijzonder in processen van afgrenzing 
en uitsluiting die hebben bijgedragen aan de vorming van een disciplinaire identiteit.  
Deze studie bestrijkt de periode vanaf het eind van de negentiende eeuw tot het begin van de 
jaren zeventig van de twintigste eeuw. Verantwoording van de aanvangsperiode wordt 
duidelijk in hoofdstuk twee. Het einde van de periode is zo bepaald omdat vanaf dat moment 
de pedagogiekleerstoelen ‘in volle omvang’ werden opgesplitst in meer specialistische 
leerstoelen. Met deze pedagogisch-interne differentiatie kregen demarcatieprocessen een 
ander gezicht, hetgeen ook vraagt om andersoortige analysen en perspectieven. Hoewel de 
hoofdstukken grotendeels chronologisch van opzet zijn, is de chronologie niet primair het 
ordenend principe. Dat houdt ook in dat de hoofdstukken elkaar deels overlappen in 
tijdspanne. 
 
Vraagstellingen en opzet van het boek 
 
De vraagstellingen van deze studie luiden:  

• Hoe werden pedagogisch-disciplinaire grenzen verdedigd, uitgebreid of ter discussie 
gesteld?  

• Door wie gebeurde dat en ten opzichte van wie en waarvan?  
• Welke middelen werden daarvoor gebruikt?  
• Onder welke omstandigheden werden welke retorische strategieën ingezet om een 

wetenschappelijke positie te verdedigen of uit te breiden?  
• Wat was de invloed daarvan op de disciplinaire identiteit van de pedagogiek?  

 
Er zullen vier momenten uit het pedagogische verleden worden gereconstrueerd die ieder op 
eigen wijze het demarquerende handelen van diverse actoren laten zien. Twee daarvan 
hebben primair betrekking op de verhouding tussen pedagogische wetenschap en 
(school)praktijk (hoofdstuk 2 en 3). De twee andere concentreren zich op de vaak spannings- 
volle relatie tussen pedagogen en psychologen (hoofdstuk 4 en 5). In het laatste hoofdstuk (6) 
wordt samenvattend en afsluitend teruggeblikt op het geheel. 
Hoofdstuk twee gaat over de verhouding tussen de onderwijzerspraktijk en de 
wetenschappelijke pedagogiek bij de totstandkoming van de grenzen tussen wetenschap en 
praktijk. De uiteindelijke (variabele) grens tussen wetenschap en praktijk was het resultaat 
van de confrontatie tussen onderwijzers en in meer of mindere mate geaccepteerde concepties 
van een wetenschappelijke pedagogiek. In de periode rond de voorlaatste eeuwwisseling 
bediende de ontluikende pedagogische wetenschap (en daarmee Gunning) zich van een 
paradoxale manoeuvre.  
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Ze moest (als praktijk die reflecteerde op het onderwijs) in zekere zin afstand nemen van de 
onderwijspraktijk en ook van de bestaande reflectie op het onderwijs. Daarnaast was ze 
afhankelijk van diezelfde onderwijspraktijk en moest er sprake zijn van een alliantie tussen 
wetenschap en praktijk. Aan de hand van een analyse van de eerste Nederlandse tijdschriften 
met wetenschappelijke pretenties op pedagogisch terrein en een tijdschrift van twee begaafde 
onderwijzers wordt geschetst hoe er een einde kwam aan het bestaande (‘herbartiaanse’) 
paradigma en welke demarcatieretoriek bijdroeg aan de uiteindelijke positionering van 
Gunning als pedagogisch pionier. Op twee wijzen sluit het hoofdstuk aan bij de vraagstelling. 
In de eerste plaats geeft het inzicht in de vraag hoe een ‘disciplinair begin’ ontstaat of wordt 
gecreëerd. Waar en hoe trekt men een historische grens tussen pedagogische wetenschap en 
niet-wetenschap? In de tweede plaats gaat het hoofdstuk over wetenschappelijke autoriteit, op 
welke wijze die tot stand kwam en welke retoriek bijdroeg aan de afgrenzing ten opzichte van 
de bestaande autoriteit.  
Ook in hoofdstuk drie staat de verhouding tussen wetenschap en praktijk centraal, zij het dat 
de praktijk hier breder wordt opgevat. Hoe heeft het ontstaan, de ontwikkeling en structuur 
van een pedagogische communicatieve gemeenschap als PS bijgedragen aan de identiteit van 
de pedagogische wetenschap en hoe kan dit tijdschrift worden begrepen tegen de achtergrond 
van meer globale evoluties op het gebied van wetenschappelijke communicatie? Hoe heeft 
een communicatieve gemeenschap zoals PS bijgedragen aan een grotere afstand tussen 
‘wetenschapper’ en ‘leek’? Deze grens tussen wetenschapper en leek ontstaat, zo zal in dit 
hoofdstuk worden getoond, met de ontwikkeling van het tijdschrift PS in samenhang met 
meer algemene wetenschappelijke evoluties met betrekking tot publiceren, wetenschappelijke 
normen (met betrekking tot zowel schrijven als lezen) en wetenschappelijke specialisering. 
Op twee niveaus zal een aantal evoluties van PS worden geschetst die inzicht geven in 
ontwikkelingen van wetenschappelijke communicatie. Het demarcatieperspectief zal in 
breder verband worden belicht op een meer structureel niveau (over de periode 1920-1975) 
aan de hand van indicatoren als publicatie- en citeergedrag. Gekeken zal worden of er sprake 
is van een verandering van de rol van de redactie als belangrijke ‘poortwachter’ van de 
pedagogische wetenschap. Het tijdschrift PS zal dus aan de hand van enkele kwantificeerbare 
indicatoren tegen het licht worden gehouden van meer algemene evoluties en 
communicatiepatronen.  
Naast deze structurele dimensie van communicatie zal de communicatie binnen de redactie 
van PS op lokaal niveau worden beschreven. Hoe verliep en veranderde de communicatie 
binnen de redactie en hoe stond die communicatie in verhouding tot de vorming van PS als 
identiteitsbepalende gemeenschap voor de pedagogiek? Hoe werden de thema’s en inhoud 
van wetenschappelijke pedagogiek gedefinieerd en welke (sociaal-psychologische) dynamiek 
bepaalde mede de uitkomsten van pedagogische kennis? Kortom, hier staat het meer 
alledaagse niveau van redactiewerk, redactionele hiërarchie en toelatingsbeleid centraal. 
Aan de hand van deze vragen komt wederom de verhouding tot de praktijk in beeld, waarin 
een duidelijke ontwikkeling zichtbaar wordt van een fase van deelname en betrokkenheid 
naar meer distantie van de lezers en auteurs afkomstig uit de wereld van het onderwijs. 
Kortweg kan dit worden samengevat als de ontwikkeling binnen PS van ‘de praktijk als 
meedenkend forum’ naar de door PS aan zichzelf opgelegde taak van de ‘opvoeding van de 
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lezer’ (zoals dat wordt uitgedrukt vanaf begin jaren vijftig). Met de ontstane distantie tussen 
auteurs en lezers was een nieuwe ‘pedagogische relatie’ gecreëerd. Deze ontwikkeling wordt 
in verband gebracht met zowel de redactionele dynamiek als met de kwantificeerbare 
evoluties op meer globaal niveau.  
In zowel het vierde als het vijfde hoofdstuk staat de verhouding tussen pedagogiek en 
psychologie centraal, zij het met verschillende actoren onder verschillende omstandigheden. 
Beide hoofdstukken vertonen een wezenlijk onderscheid in de noodzaak tot en wijze van 
afgrenzing. Tijdens het interbellum was de verhouding tussen pedagogen en psychologen nog 
relatief onproblematisch. Psychologie was een hulpwetenschap voor de pedagoog; empirisch 
onderzoek werd opgenomen in een normatieve en levensbeschouwelijke context. Een 
vergelijking van de tijdschriften PS en het Nederlandsch Tijdschrift voor Psychologie (NTP) 
illustreert het ‘interdisciplinaire’ en zelfs meer empirische karakter van PS. Hoewel PS en 
NTP voor een groot deel uit dezelfde intellectuele (meestal Duitse) vijver viste was er in 
termen van disciplinering en demarcatieretoriek sprake van rustig vaarwater. PS en haar 
redactie vormden hierin een speciale rol, deels door de posities van Kohnstamm en Brugmans 
in die redactie (respectievelijk de pedagogiek en psychologie vertegenwoordigend) en deels 
vanwege de rol van PS op het terrein van empirisch psychologisch onderzoek. Een 
confrontatie tussen Luning Prak, pionier op psychotechnologisch gebied, en de redactie van 
PS illustreert de vanzelfsprekendheid waarmee pedagogen hun autonomie behielden ten 
opzichte van wat door psychologen werd ervaren als hun eigen terrein. 
Na de oorlog, waarover meer in hoofdstuk vijf, wijzigden zich de verhoudingen tussen 
pedagogen en psychologen drastisch en daarmee ook de gebezigde demarcatieretoriek op 
betwiste terreinen van onderzoek. De Commissie ‘Opleiding en Titel Psychologen’ bracht 
een aantal sluimerende grensconflicten aan de oppervlakte. Naast de tijdschriften worden 
enkele andere bronnen gebruikt (notulen van de commissie, correspondentie rondom 
leerstoelen) om inzicht te krijgen in processen die in de tijdschriften zelf buiten beeld blijven. 
Ongewoon heftige confrontaties tussen pedagogen en psychologen (zoals die tussen Ph. 
Kohnstamm en A.D. de Groot) kunnen worden begrepen als een verlies van de pedagogiek 
als overkoepelende discipline en daarmee een verslappen van de greep op de claim dat 
psychologie een hulpwetenschap is voor de pedagoog. Met name waar de psychologie zich 
op empirisch terrein (zoals de psychodiagnostiek) als autonome discipline ging manifesteren, 
riep dat binnen de pedagogiek uiterst strijdbare reacties op. Hieraan parallel verliepen 
ontwikkelingen binnen PS. Door een toenemende differentiëring van wetenschappelijke 
disciplines en een verzelfstandiging van de empirische methodologie ten opzichte van de 
diverse disciplines verloor de pedagogiek deels haar ‘interdisciplinaire waarde’ en PS deels 
haar gezichtsbepalende functie. Aansluitend bij hoofdstuk 3 kan het overlijden van 
Kohnstamm als toonaangevende figuur en de daarop volgende dynamiek binnen PS, worden 
begrepen als versnellende factoren van het hier geschetste proces van disciplinaire 
fragmentering en differentiering. In een afsluitende tekst wordt samenvattend en 
concluderend teruggeblikt op de gehele studie.  
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2 
Verhalen van oorsprong: strijd rond afbraak en opbouw 
van een Nederlandse wetenschappelijke pedagogiek rond 

1900 
 

‘Men heeft zich echter ook al afgevraagd, of de lange geschiedenis van het 
pedagogische denken er een is van illusies die wel moeten worden gecreëerd om de 
professionelen het bewustzijn van een beroepsethos bij te brengen, maar die met hun 
concrete beroepswerkzaamheden niets te maken hebben.’1 

 
 
 
Inleiding 2 
 
Zoals iedere wetenschappelijke discipline kent ook de pedagogiek haar verhalen van 
oorsprong. Hoewel iedere historicus weet te vertellen dat historische breuken niet ‘echt’ 
bestaan en er meestal sprake is van geleidelijke verschuivingen, brengt een disciplinair 
ontstaansverhaal op zeer expliciete wijze een onderscheid aan tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Zo 
koestert de Nederlandse psychologie Heymans en diens eerste psychologisch laboratorium in 
1892. Menig historisch pedagogische studie benadrukt dat met de universitaire voordracht in 
1900 van J.H. Gunning Wzn. de Nederlandse academische pedagogiek een aanvang heeft 
genomen. Maar wat betekent een dergelijke markering? Is het slechts een moment van 
institutionele betekenis, louter van symbolische waarde, of kunnen er ook wetenschaps- 
inhoudelijke kwalificaties aan worden verbonden? Uit diverse aanduidingen rijst toch het beeld 
dat er in de periode voor 1900 slechts sprake is van ‘pre-disciplinair amateurisme’ of een 
‘pedagogisch preludium’.3 
Bij nader inzien roept een dergelijk keerpunt onherroepelijk de vraag op, hoe de wortels van 
een wetenschap kunnen worden getraceerd. Waarom is de eer van ‘grondlegger’ bijvoorbeeld 
niet weggelegd voor Kappeyne van de Coppello, die al in 1877 een leeropdracht pedagogiek 
tot zijn beschikking kreeg?4 Of voor R. Casimir die in 1918 het eerste (bijzonder) 
hoogleraarschap in de pedagogiek bekleedde? En waarom wordt nauwelijks nog gerept van 
een persoon als H. de Raaf, die in 1890 met mederedacteur J. Geluk, met veel wetenschap- 
pelijke pretenties het Nieuw Tijdschrift ter Bevordering van de Studie der Paedagogiek 
oprichtte? En wiens werk tot ver over de grenzen bekendheid verwierf?5 
Eén argument voor het belang van ‘1900’ kan worden ontleend aan Gunning zelf. Zo stelde 
Gunning dat zijn voorganger Kappeyne van de Coppello niet zo geslaagd was als hoogleraar. 
Ook wordt wel verwezen naar Gunnings overtuigingskracht en charisma, waarmee hij de 
pedagogiek wetenschappelijke status gaf en de weg baande voor anderen.6 Een dergelijk 
argument laat echter veel buiten beeld en laat de ‘uitkomsten’ van de geschiedenis een 
prominente rol spelen in de verklaring van de processen die er aan ten grondslag lagen.  



     
 
 
 

27    

Vanuit het perspectief van demarcatie wil dit hoofdstuk meer inzicht bieden in het ontstaan, 
maar vooral het beklijven van een dergelijk ontstaansverhaal. Zonder al te veel gewicht te 
willen geven aan het tijdstip van ontstaan als zodanig, staan hier veeleer de vragen centraal 
welke processen, tijdschriften en belangen een rol hebben gespeeld bij de markering van een 
wetenschappelijke pedagogiek.  
In de eerste paragraaf wordt het pedagogisch klimaat rond de eeuwwisseling geschetst, als 
mede de rol die de eerste pedagogische tijdschriften met wetenschappelijke pretenties daarin 
speelden. De tweede paragraaf handelt over De Nieuwe School, een tijdschrift van en voor de 
praktijk, maar op bijzondere wijze in staat de grenzen van de wetenschappelijke pedagogiek 
open te breken. In de derde paragraaf staat de rol van Gunning centraal, de wijze waarop hij 
het belang van de pedagogiek voor de praktijk verdedigde en daarbij haar wetenschappelijke 
pretenties relativeerde. Ook komt zijn eigen historisch overzicht ter sprake en daarmee ook de 
rol van pedagogische geschiedschrijving in de totstandkoming van een wetenschappelijke 
markering. 
 
2.1 Het pedagogisch klimaat omstreeks de eeuwwisseling 
 
Op het breukvlak van twee eeuwen zag het er evenzeer naar lente en vernieuwing uit als naar 
herfst en aftakeling. Rond het fin de siècle heerste veel optimisme, maar de pessimisten waren 
eigenlijk nog het meest optimistisch, want ze dachten dat het nog beter kon. Autoriteiten die op 
traditie en verleden berustten, brokkelden af. ‘De toekomst als autoriteit.’7 De periode tussen 
1886 en 1900 kenmerkte zich door een nieuwe Renaissance; op gebieden als industrie, handel, 
landbouw en ook van wetenschap was sprake van een sterke herleving, en beleefde men een 
‘hoogconjunctuur van het jonge kapitalisme’. De bloei van diverse wetenschappen stond voor 
velen in het teken van maatschappelijke vooruitgang. Het geloof groeide dat het vinden van 
wetenschappelijke wetmatigheden in dienst zou kunnen staan van rechtvaardigheid, sociale 
hervorming en verheffing van de mens.8 Voor Nederland was een extra herleving nodig omdat 
ze op veel gebieden achterbleef ten opzichte van haar omringende landen.  
Ook binnen de wetenschap was sprake van lente en herfst, dacht men zowel in termen van 
vernieuwing als afbraak. Positivistische wetenschapsidealen bloeiden op, maar stimuleerden 
tegelijkertijd de weerstand tegen het vertrouwen in de rationele grondslag van de wetenschap. 
Ook vanuit de wetenschap zelf werd getornd aan het rationele wereldbeeld. Freuds 
Traumdeuting uit 1900 en de élan vital van Bergson zijn slechts enkele van de vele bronnen 
rond de eeuwwisseling waarin de nadruk kwam te liggen op begrippen als intuïtie, 
onderbewustzijn, subjectivisme en vitalisme.9  

Het betroffen veelal brede internationale ontwikkelingen, waarbinnen Nederland nog haar 
eigen gezicht moest zien te vinden. Op het gebied van onderwijs en wetenschappen was sprake 
van een ‘inhaalrace’ van Nederland ten opzichte van de omringende landen. Deze inhaalrace 
verliep voor de diverse wetenschappelijke disciplines echter op geheel verschillende wijze en 
vooral met zeer uiteenlopend succes. Meerdere auteurs wijzen in dit verband op de belangrijke 
rol van de Hogere Burgerscholen, in 1863 ingesteld door Thorbecke. ‘Via deze nieuwe 
schoolvorm kregen groepen uit de burgerij die vroeger hiervan uitgesloten waren, toegang tot 
een geavanceerde opleiding. Men leerde er op solide en degelijke wijze de grondbeginselen 
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van de natuurwetenschappen, van leraren die zelf academisch gevormd waren.’10 Op het 
gebied van de wijsbegeerte en psychologie bezat Nederland in de negentiende eeuw nauwelijks 
een eigen traditie of gezicht. Vooral Duitsland beheerste de ontwikkeling van de Nederlandse 
wijsbegeerte en psychologie. Het waren Nederlandse onderwijzers (onder wie Harm de Raaf) 
die de psychologie vanuit Duitsland introduceerden nog voordat Heymans Vanaf 1890 de 
Nederlandse psychologie oorspronkelijk leven inblies.11  
Met recht kan ook binnen de pedagogiek gesproken worden van een breukvlak van twee 
eeuwen. Het jaartal 1900 is om meer dan één reden een pedagogisch baken. Naast de rede 
van Gunning op drie februari werd in juli 1900 met het kleinst mogelijk verschil de 
leerplichtwet aanvaard (en ingevoerd op 1 januari 1901). Ellen Key bracht in 1900 De eeuw 
van het kind uit (in 1903 verschenen in Nederlandse vertaling), met daarin onder meer de 
bekende uitspraak dat ‘de tijd zal komen, waarin het kind als heilig beschouwd zal 
worden.’12  
Breukvlakken gaan soms echter een eigen historisch leven leiden. De verleiding wordt dan 
groot om 1900 als scharnier te hanteren tussen de (didactische en pedagogische) 
onderwerping en bevrijding van het kind. Met respectievelijk de neo-herbartianen en de 
reformpedagogen als onderwerpers en bevrijders van het kind. Zo eenvoudig is het echter 
niet. Maar omdat door zowel de betrokkenen zelf, als door latere historici wel veel 
gesproken en geschreven is langs deze polariteit is een beknopte schets van deze tegen- 
stelling hier op z’n plaats.13 
 
Johan Friedrich Herbart (1776-1841) was filosoof, psycholoog en een van de eerste 
academische pedagogen die de pedagogiek een wetenschappelijke grondslag probeerden te 
geven. Hij volgde Kant op als hoogleraar in Koningsbergen. Herbart wordt gezien als één 
van de grootste systematici van de Verlichtingspedagogiek. Wetenschappelijke pedagogiek 
moest zich volgens Herbart baseren op ethiek en psychologie. De leerstof diende volgens 
Herbart te worden behandeld op basis van vier formele trappen, de trap der klaarheid, de trap 
der associatie, de trap van het systeem en de trap der methode. Onderwijs bestond uit het 
motiveren, scheppen van klaarheid, associatie met het gekende, synthese en toepassing. Binnen 
deze formele trappen diende de verdieping van kleine delen van de leerstof te worden 
afgewisseld door de bezinning op de systematische samenhang. Kennis en onderwijs stonden 
bij Herbart in dienst van zedelijke opvoeding. Veelzijdige belangstelling was een van de 
doelen van het onderwijs. Het wekken van een brede belangstelling was bij uitstek de taak 
van de pedagoog.  
De psychologisch didactische theorie van Herbart is nogal los komen te staan van dat wat de 
neo-herbartianen er rond de voorlaatste eeuwwisseling mee hebben gedaan. Dat gebeurde 
voornamelijk in Jena, een van de Hochburgen van het herbartianisme. Wilhelm Rein werd daar 
in 1886 hoogleraar (hij volgde Karl Volkmar Stoy op) en gaf Herbart wereldwijde invloed. 
Vanuit de hele wereld kwam men zijn cursussen volgen; Jena werd een soort Mekka van de 
pedagogiek.14 De volgelingen van Herbart gingen verder dan de meester zelf, hetgeen leidde 
tot een vergaande verschoolsing en ‘vermethodieking’ van het onderwijs.15 Herbartianisme was 
lange tijd een scheldwoord en stond voor starheid, dogmatisme en een louter op verstand 
gebaseerde ‘luisterschool’. Het onderwijs was gericht op het niet bestaande ‘gemiddelde kind’. 
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Door de nogal formele uitwerking van Herbarts theorie was de verleiding voor de gebruikers 
ervan groot om geheel voorbij te gaan aan de zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Ondanks de 
latere geringe waardering voor het neo-herbartianisme, hebben Herbarts interpreten bijgedra- 
gen aan een proces van professionalisering van het onderwijs. De theorie gaf het leren en 
doceren meer status en er kwam meer gerichte aandacht voor het belang van ‘opvoedend 
onderwijs’ en meer nadruk op opvoedende verantwoordelijkheden van leraren.16 De laatste 
decennia van de twintigste eeuw is er van een positieve herwaardering van Herbart sprake, 
waarbij in het bijzonder het werk van Asmus een belangrijke rol speelde.17 
Het beeld van de kindonvriendelijke luisterschool is versterkt door de daaropvolgende 
maatschappelijke reformbewegingen, die onder meer de aandacht voor een natuurlijke 
ontwikkeling van het individuele kind (Vom Kinde aus, Child-centered) hoog op de agenda 
zetten. Reformpedagogiek, Progressive Education en New Education zijn brede 
aanduidingen geworden voor een wereldwijde beweging waarin de vernieuwing van 
onderwijs en opvoeding centraal stond. Haar eenheid bestond mede in het afzetten tegen de 
bestaande situatie in het onderwijs. Centrale aandachtspunten van deze reformbeweging 
waren: het voorop stellen van de levende ervaring van het kind, nadruk op aanleg, weerstand 
tegen de dominantie van cognitieve vaardigheden en onderwijs dat ervarings- en 
probleemgericht is. Uiteraard met zeer wezenlijke verschillen in uitvoering en interpretatie 
worden vooral Petersen (Jenaplan), Steiner (Vrije School), Montessori, Parkhurst 
(Daltonplan), Freinet en in Nederland onderwijsvernieuwers als Kees Boeke (1884-1966) en 
Jan Ligthart (1859-1916) met deze beweging geassocieerd. 
Meer recente pedagogische geschiedschrijving erkent dat teveel nadruk is komen te liggen 
op een historische breuk. Dat betekent dat zowel voorbij is gegaan aan de langere 
geschiedenis van reformpedagogische ideeën als aan de langere doorwerking van 
herbartiaanse invloeden.18 De vraag hier is welke rol tijdschriften hierin hebben gespeeld 
binnen de Nederlandse context. In de nu volgende paragraaf staan de meer invloedrijke 
tijdschriften centraal die mede zorg droegen voor de pedagogische constructie van oud en 
nieuw. Na een korte bespreking van enkele voorlopers, is er uitvoeriger aandacht voor de twee 
tijdschriften die zich het meest pregnant op het spanningsveld tussen wetenschap en praktijk  
bevonden. 
 
Pedagogische tijdschriften tussen wetenschap en praktijk 
 
Wetenschappelijke pretenties op pedagogisch terrein ontstonden al eerder dan aan het eind van 
de negentiende, begin van de twintigste eeuw. Pedagogische tijdschriften aan het eind van 
negen- tiende eeuw konden teruggrijpen op meerdere voorgangers, waarvan enkele ook al met 
wetenschappelijke pretenties. Een van de langst overlevende tijdschriften op het terrein van 
pedagogiek en onderwijs waren de Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het 
schoolwezen in het bataafsch gemeenebest. Het verscheen tussen 1800 en 1873, waarna het 
nog even doorging onder de naam Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs.19 Het 
in 1833 opgerichte Tijdschrift voor onderwijzers, en ter bevordering der huiselijke opvoeding 
meldde expliciet dat de inhoud mede zou bestaan uit wetenschappelijke bijdragen met 
betrekking tot de vorming van onderwijzer en opvoeder.  
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Het tijdschrift zou diverse naamsveranderingen ondergaan, waarvan de laatste (van de 35e tot 
de 37e jaargang in 1869) luidde: Pestalozzi. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding.20 Ook De 
Schoolbode. Tijdschrift voor volksopvoeding en volksonderwijs (vanaf 1869 verschenen) stelde 
ten doel aandacht te besteden aan de wetenschappelijke grondslagen van opvoeding en 
onderwijs. 
Het ging deze tijdschriften veelal om de intellectuele verheffing van de onderwijzersstand. 
Om wetenschappelijk ambities kracht bij te zetten werd nogal eens teruggegrepen op oude 
bronnen. Maar de dominantie van het herbartiaans perspectief begon in Nederland vooral 
eind negentiende eeuw op gang te komen. Dat begon nog voorzichtig met een tijdschrift als 
de Paedagogische bijdragen dat in 1893 voor het eerst uitkwam en de voortzetting daarvan, 
verschenen tussen 1901 en 1906, de Nieuwe paedagogische bijdragen. Deze tijdschriften 
combineerden een christelijke invalshoek met de uitgangspunten van Herbart. Ook het 
christelijk onderwijs wist Herbart, ondanks aanvankelijke bedenkingen (‘Wij, christelijke 
onderwijzers in Nederland, hebben nooit met Herbart gedweept’), in te lijven, getuige 
teksten als ‘Een Bijbelsche les met inachtneming der formeele leertrappen’ (van de hand van 
E. Nijland in 1902). Hoewel hier en daar een kritische kanttekening werd geplaatst bij het 
gedachtegoed van Herbart, verscheen hij in een groot deel van de besprekingen als autoriteit. 
Naast veel exegetische teksten over Herbart (met name door W. Jansen) was er ook aandacht 
voor praktische onderwerpen als ‘De verstrooidheid en hare genezing’, of de ‘Behandeling 
van stotteraars’. De theorie van Herbart bood voldoende aanknopingspunten voor zowel 
wetenschappelijke als religieuze bijdragen. Ze appelleerde zowel aan eisen van ‘objectiviteit’ 
en empirie, als aan zedelijke ontwikkeling en morele vorming. De Nieuwe Paedagogische 
Bijdragen voegden zich eveneens in de herbartiaanse traditie, met het accent op de zedelijke 
vorming.  
Het tijdschrift Oud en Nieuw (1896-1902) stond onder redactie van E. Heimans, J. Ligthart en 
C.F.A. Zernike. Ondanks de vernieuwende en neutrale pretenties (‘het heeft geene richting en 
wil geene richting hebben’) droeg het toch bij aan het in stand houden van het bestaande, 
vooral op herbartiaanse leest geschoeide wetenschapsbeeld. Dat uitte zich vooral in de 
uitvoerige Herbart-studiën van Zernike.21 Hierin toonde Zernike zich overigens wel uiterst 
kritisch ten opzichte van de neo-herbartianen en liet hij zien dat niet zozeer Herbart zelf de 
dogmaticus was maar dat hij een veel bescheidener rol toekende aan de wetenschap. Volgens 
Zernike was voor Herbart het kenmerkende van wetenschap overleg, onderzoek en nadenken 
en niet het sluitende systeem dat op basis van zijn leer werd geconstrueerd. 
Rond de eeuwwisseling was het voor een tijdschrift met wetenschappelijke ambities inmiddels 
onmogelijk om geheel voorbij te gaan aan de geschriften van Herbart, of aan één van zijn 
interpreten, zoals Willmann of, in Nederland, De Raaf. Voor de tijdschriften met meer 
praktijkgerichte doelstellingen lag dat anders. Daarmee werd dan ook direct een onderscheid 
duidelijk tussen wetenschappelijke georiënteerde tijdschriften en meer op praktijk en advies 
gerichte bladen. Het bekendste tijdschrift op adviesterrein was Het Kind: veertiendaagsch blad 
voor ouders en opvoeders, verschenen tussen 1901 en 1955.22 Tijdens de eerste jaren bestond 
de redactie uit Gunning, M.E.H. Sandberg en J.H.F. Ritter. Gunning noemde het tijdschrift zijn 
pedagogische spreekkamer. Hij publiceerde over een groot aantal praktische opvoedings- 
problemen en toonde zijn kennis en autoriteit op een breed scala van aan opvoedings- 
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gerelateerde thema’s. Zo schreef hij over ‘alcoholgebruik bij kinderen’, ‘klikken’, ‘liegen’23, 
‘over opvoeding voor arbeiderskringen’ en over de invoering van handenarbeid. Het tekende 
een praktisch georiënteerd tijdschrift als Het Kind dat wetenschappelijke autoriteiten elkaar 
niet bestreden met aanspraken op wetenschappelijkheid, of openlijk aan hun twijfel uiting 
gaven over een eventueel gebrek daaraan. Zeker in een tijdschrift bestemd voor de alledaagse 
opvoedingspraktijk waren de auteurs niet gebaat bij discussies of vraagtekens over 
wetenschappelijke bronnen van hun autoriteit. Een enkele maal was er discussie over de 
juistheid van de adviezen, maar zelden of nooit ging men in deze discussie in op de herkomst 
daarvan. Tijdschriften op het terrein van gezinsopvoeding waren praktijkgericht en 
bevestigden in hun adviserende rol vooral de grens tussen deskundigen en leken. 
 
Het Nieuw Tijdschrift ter bevordering van de studie der Paedagogiek (1890-1908) 
 
Het tijdschrift met de meest expliciete wetenschappelijke pretenties was het Nieuw Tijdschrift 
ter bevordering van de studie der Paedagogiek (NTBP), uitgegeven tussen 1890 en 1908.24 De 
redacteuren Johannes Geluk (1835-1919) en Harm de Raaf (1840-1921) waren weinig 
terughoudend in het uitdragen van hun wetenschappelijke pretenties. Vooral De Raaf, van 
1897-1906 directeur van de Rijkskweekschool in Middelburg, was op dat moment een 
gezaghebbend pedagoog.25 Hij schreef meerdere invloedrijke pedagogische boeken, naast het 
werk over Herbart onder meer over De beginselen der zielkunde (1883)26 en een Theoretisch-
practische handleiding voor het lager onderwijs.27  
Expliciet werd in het ‘Voorbericht’ van het NTBP in 1890 het voornemen uitgesproken zowel 
wetenschappelijk-theoretische als praktische opstellen op te nemen. Hoewel De Raaf aangaf op 
de hoogte te zijn van de weerstand binnen de onderwijzerswereld tegen elk getheoretiseer, 
hield hij desondanks vast aan zijn stelling: ‘eerst de theorie, dan de practijk’.28 Het ging er 
volgens De Raaf om, de theorie uit de talrijke ervaringen van velen te abstraheren, om daarmee 
boven de subjectieve mening van het individu te kunnen staan. Kennis van deze theorie 
legitimeerde volgens De Raaf een gezag, ‘waaraan zich zelfs de koppigste practicus moet 
onderwerpen. Hoe zou er anders ooit eenheid en orde komen in de practijk.’29 De Raaf meende 
dat de waarheid van een wetenschappelijke theorie meer en meer zou worden erkend. In 
diverse bewoordingen maakte De Raaf duidelijk welke (ondergeschikte) positie hij toedichtte 
aan de onderwijzer. Het ‘waarlijk goede’ van het lager onderwijs stak niet zozeer in de 
onderwijzer, als wel in de ‘methodische behandeling der leerstof’. Zeer bewust van de 
minachting die bestond tegen leerplannen, reageerde De Raaf met de opmerking dat de 
oorzaak hiervan gelegen moest zijn in een gebrekkige theorie. Aldus lag er een taak om mee te 
werken aan de opbouw van een juiste theorie van het leerplan.  
Het is duidelijk: leerplannen, theorieën en methodes waren van groter gewicht dan de 
persoonlijkheid van de onderwijzer. De pedagogische wetenschap stond boven de individuele 
onderwijzer. ‘Het bijzondere moet zich buigen voor den regel, vrucht der wetenschap. [...] Ook 
de knapste onderwijzer behoort zich te onderwerpen aan de regelen der wetenschap’.30 In vele 
regels klonk de autoriteit en het gezag van ‘de wetenschap’ door. De term ‘wetenschap’ stond 
gelijk aan ‘ware kennis’, weggelegd voor de echte waarheidszoeker die met minachting 
neerziet op de man die zijn kennis slechts uit de praktijk haalt.  
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‘In onzen tijd gaat de meerderheid der ontwikkelde lieden raad en hulp zoeken bij den man der 
wetenschap; alleen de onkundige, onnadenkende, bijgeloovige menigte houdt het nog menig- 
maal met den “practicus”.’31  
In de vele artikelen waarmee vooral De Raaf en Geluk zelf hun tijdschrift vulden, werden de 
deugden en verdiensten van de ‘man der wetenschap’ veelvuldig bewierookt. De ‘man der 
wetenschap’ schrijft en denkt helder, systematisch en ondubbelzinnig en weet het ware van het 
valse te onderscheiden. Met diverse polaire onderscheidingen werd voortdurend een 
onderscheid aangebracht tussen ‘de leek’ en de ‘man der wetenschap’. Zo zou er sprake zijn 
van een vulgaire en een streng wetenschappelijke opvatting van een begrip.’32 En 
opvoedingswijzen konden aldus worden onderscheiden in een rationele en een naïeve of 
instinctieve. 
De herbartiaans geïnspireerde pedagogiek in Nederland werd gekenmerkt door optimistische 
ideeën over vooruitgang en door een krachtig geloof in de opvoedende kracht van de school. 
Groot was ‘de hoop om door nadenken te komen tot een ideaal van opvoeding, dat met de rede 
overeenstemt en voldoet aan de algemeene behoeften der menschheid.’33 Belangrijk binnen de 
pedagogiek van De Raaf was daarbij het op Herbart gebaseerde onderscheid tussen het doel 
van de opvoeding en de middelen die daartoe kunnen leiden (in het bijzonder de leerstof). Het 
voornaamste doel was de zedelijke vorming van de jeugd. Bij de middelen werd een 
belangrijke plaats ingeruimd voor de zielkunde; bij de doelen voor de ethiek.34 Over de juiste 
doelen en middelen kon, mits op wetenschappelijke grondslag gebaseerd, volgens De Raaf 
weinig misverstand bestaan. ‘Want eene wetenschappelijke paedagogiek, die de praktijk moet 
voorlichten, verlangt eene zodanige omschrijving van het doel, dat hieruit volgt: 1. welke 
leerstoffen gekozen moeten worden, 2. van welke waarde zij zijn voor de opvoeding, 3. welke 
daarvan men na en naast elkander moet onderwijzen, en 4. welke methode men hierbij dient te 
volgen.’35 
De pedagogiek zou het volgens De Raaf verdienen om met andere wetenschappen in rang 
gelijkgesteld te worden. Naast de grote rol die hierbij werd toegedicht aan Herbart werd ook 
uitvoerig aandacht besteed aan het pedagogisch verleden. Maar vrijwel altijd ging de aandacht 
die er was voor vooraanstaande pedagogen uit het verleden, zoals Comenius en Pestalozzi, 
gepaard met de wens om van de pedagogiek een volwaardige wetenschap te maken. De Raaf 
en Geluk stonden daarin niet alleen. Hoewel De Raaf de kroon spande in zijn epigonistische 
benadering van Herbart, was het ook voor concurrerende tijdschriften nauwelijks mogelijk 
om in deze periode aan dit dominante paradigma voorbij te gaan. De meeste tijdschriften 
rond de eeuwwisseling handhaafden min of meer de status quo. Uitspraken over het gistende 
klimaat van verandering en vernieuwing hebben in eerste instantie dan ook betrekking op de 
onderwijspraktijk.   
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 

33    

2.2 De perceptie van de pedagogische wetenschap door de onderwijspraktijk 
 
Onderwijzers hadden veel om voor te strijden, rond de eeuwwisseling. Men streed voor 
kleinere klassen, een betere opleiding en salariëring, schoolvoeding en kleding van staatswege, 
kosteloos onderwijs, een democratische school en gelijke beloning voor man en vrouw. Naast 
materiële belangen als salaris, rangenstelsel, opleiding, positie van de klassenonderwijzer (en 
de verhouding tot de hoofden en hun organisatie, het Nederlands Onderwijzersgenootschap), 
streden in het bijzonder de Sociaal-democratische Onderwijzers Vereniging (SDOV; de eerste 
generatie socialistische onderwijzers die zich in 1890 organiseerden) en de Bond van 
Nederlandse Onderwijzers (BvNO) voor de belangen van het volkskind en het openbare 
Volksonderwijs.36 Binnen de bond bestond een voorkeur voor verplicht neutraal onderwijs. 
Alleen die onderwijzers konden lid worden die niet werkzaam waren aan scholen met een 
kerkelijke kleur. Hiermee werd bijgedragen aan een scheiding naar levensovertuigingen. Deze 
strijd belette een eensgezinde organisatie van onderwijzers aan zowel neutrale als bijzondere 
scholen. De emancipatiestrijd van onderwijzers was mede hierdoor nogal traag op gang 
gekomen (vergeleken met andere professies), omdat veel tijd en energie verloren was gegaan 
in de schoolstrijd tussen openbaar en bijzonder onderwijs. 
Ook de strijd tussen hoofden van scholen en onderwijzers bereikte eind negentiende eeuw een 
hoogtepunt. Onderwijzers ervoeren dat zij niet voor vol werden aangezien. Naast de grote 
verschillen in salarissen waren het rangenstelsel en het zogeheten ambulantisme een grote bron 
van frustratie. Niets, aldus Van Det, heeft zozeer de strijd tussen hoofden en onderwijzers 
verscherpt als het ambulantisme.37 Het ambulantisme hield een situatie in stand waarin de 
onderwijzer min of meer in dienst was bij het hoofd van een school. Hiermee werden ook de 
bestaande sociale en economische tegenstellingen gehandhaafd. Deze verhouding was nog 
overgebleven uit de tijd dat kleine schooltjes particuliere onderneminkjes waren. De hoofden 
waren op deze wijze ook vrijgesteld van onderwijs geven en zagen hierin een teken van 
waardigheid, aldus Van Det. Er was een situatie ontstaan waarin de hoofden trachtten hun 
bevoorrechte positie te handhaven en waarin de onderwijzers streden tegen hun miskende 
positie. Eind negentiende eeuw culmineerde deze strijd en werd een voorstel aangenomen om 
het ambulantisme op kleine scholen af te schaffen. 
De weerstand tegen het rangenstelsel en de daaraan gekoppelde diploma’s en examens was 
ook gekoppeld aan salariskwesties en een roep om meer zelfstandigheid. Er bestond een 
rangenstelsel op basis van diploma’s, zonder dat er voorschriften bestonden over de overgang 
van de ene rang naar de volgende. Het aantal dienstjaren kon evenmin  perspectief bieden voor 
verbetering (van rang en daarmee salaris). Het rangenstelsel, kortom, droeg bij aan de 
handhaving van een onwenselijke gezagsorde. 
De omstandigheden binnen het onderwijs waren dusdanig dat de voedingsbodem voor 
theoretische reflectie op het onderwijs en op de leerprocessen op z’n zachtst gezegd niet 
vruchtbaar was. Dat versterkte de achterstand in ontwikkeling van de Nederlandse pedagogiek 
ten opzichte van het invloedrijke Duitsland. Tot aan de eeuwwisseling bestond de Nederlandse 
pedagogiek veelal uit het vertalen en integreren van buitenlandse bronnen. Binnen de praktijk 
bestond een grote afkeer tegen deze pedagogiek, die volgens de onderwijzers slechts goed was 
voor examens en het in stand houden van het verstarde rangenstelsel.  
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Het waren bij uitstek de leerkrachten, die een sterke discrepantie ervoeren tussen de opleving 
op het gebied van diverse maatschappelijke terreinen enerzijds en de door hen genoten 
opleiding en toegedichte status anderzijds. Van Det drukte deze spanningsvolle situatie als 
volgt uit: 
 

‘De opvoeding van de schoolmeester [was] er op ingesteld, hem buiten het gewone 
maatschappelijke leven te houden, hem een geringe algemene ontwikkeling mee te 
geven, hem op te vullen met een meestal oudbakken en altijd traditionele kennis, welke 
de naam van wetenschap niet mocht dragen. De grote geestesbewegingen voltrokken 
zich meestal buiten hem om, zijn eigen vakwetenschap bleef hem een gesloten boek. De 
pedagogiek, de wetenschap par excellence voor de onderwijzer, was voor hem een serie 
oudbakken wijsheden, op de vervelendste wijze opgediend en zo smakeloos, dat hij zijn 
eigen vakwetenschap verachtte en er zich in de praktijk zover mogelijk van 
losmaakte.’38 

 
Een gedegen opleiding werd gezien als een eerste noodzakelijke stap om leraren op te nemen 
in het maatschappelijke leven. Het verwezenlijken van een dergelijke opleiding werd echter 
sterk tegengewerkt. Vooral de volgelingen van Herbart stonden voor methodiek, gezags- 
getrouwheid, conservatisme, onderworpenheid en eerbied voor het bestaande.  
Tijdschriften vormden voor onderwijzers een belangrijk medium voor de strijd om 
zelfstandigheid. In 1898 verscheen het Vaktijdschrift voor Onderwijzers, opgericht door de 
onderwijzers L.C.T. Bigot, J.C. Holtzappel en A..J. Schreuder. Later kwamen ook C.F.A. 
Zernike, B.J. Douwes en J. Klootsema in de redactie. In dit tijdschrift ging het om de 
bestudering van de vakwetenschap, om daarmee de ontwikkeling van onderwijzers op een 
hoger peil te brengen. Het tijdschrift stelde de persoonlijkheid van de onderwijzer centraal en 
bood weerstand tegen de bestaande methodieken. Het tijdschrift wilde afstand doen van het 
starre dogmatisme van het klassikale onderwijs. Het verscheen elf jaargangen, maar had een 
beperkte invloed op het onderwijs. In zekere zin was het daarvoor ook te braaf; een uitspraak 
die echter pas kan worden begrepen in de relatie tot de invloed van De Nieuwe School. 
 
Invloed en programma van De Nieuwe School (1905-1917) 
 
Pieter Jacob Bol (1878-1947) en Johannes Theodorus Thijssen (1879-1943) ontmoetten elkaar 
tijdens hun opleiding aan de Rijkskweekschool in Haarlem.39 Rijkskweekscholen waren over 
het algemeen ouderwetse ‘drilscholen’, waarop vooral begaafde volkskinderen een opleiding 
genoten. Volgens Harmsen werd het kwekelingenleven gekenmerkt door de grote intellectuele 
honger die er bestond. Een zekere vervreemding ten opzichte van het ouderlijk milieu 
veroorzaakte zowel isolering als een gevoel van elitebesef. Deze isolering werd versterk omdat 
de (aankomende) onderwijzers ook niet geaccepteerd werden in de kringen ‘der gegoede 
burgerij’.40 Het waren de ‘proletariërs onder de intellectuelen’.41 ‘Een groep intellectueel boven 
het eigen milieu uitgetilden, daarbij min-of-meer ontwortelden, - met een sterk saamhorig- 
heidsbesef.’42 Volgens Karsten was de negentiende eeuwse volksonderwijzer steeds een 
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zwerver tussen twee werelden: tussen opvoeding en politiek, tussen twee ‘tijdgeesten’ en 
tussen twee kulturen. ‘Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken.’43  
De sfeer van saamhorigheid, vernieuwing en opstandigheid vormde de juiste voedingsbodem 
voor de oprichting en populariteit van diverse tijdschriften. De oprichting van Baknieuws in 
1897 maakte onderdeel uit van een jeugdbeweging die zich liet leiden door socialistische 
idealen. Thijssen was hoofdredacteur van het krantje, bedoeld voor aankomende onderwijzers. 
Op vijf rijkskweekscholen waren plaatselijke redacteuren en er werd gedreven geschreven over 
literatuur en onderwijs. Bol schreef jaren later: ‘Baknieuws was meer dan een krantje, 
Baknieuws was een leuze, het was een organisatie’.44 Ook de jonge Rob Casimir was vaste 
medewerker en schreef in 1898: ‘Wij bakkelingen van heden zijn de mannen van morgen, die 
dan zullen vormen de kern van ‘t onderwijzerscorps.’ Dit kweekelingen-blad kan worden 
gezien als een wegbereider van een autoriteitsconflict, dat uiteindelijk in De Nieuwe School 
meer inhoudelijke vorm zou krijgen.  
Zowel Bol als Thijssen waren tijdens hun opleiding aan de Rijkskweekschool in Haarlem sterk 
beïnvloed door de vele methoden-schrijvers uit die tijd. Ze waren beiden onderwijzer in 
Amsterdam toen ze besloten hun afkeer tegen de enorme overdaad aan, wat zij consequent 
aanduidden als ‘papieren paedagogiek’, kenbaar te maken in een nieuw op te richten tijdschrift. 
De oprichting van het tijdschrift De Nieuwe School. Tijdschrift voor practische paedagogiek 
(DNS, verschenen tussen 1905-1917) door Bol en Thijssen dient te worden bezien vanuit de 
hiervoor beschreven context. Het tijdschrift vormde een belangrijk onderdeel van deze context, 
waarin de zelfstandigheid en mondigheid van de Nederlandse onderwijzers voortdurend aan de 
orde werd gesteld. Om een breed vertrouwen te winnen, was het volgens de onderwijzers 
noodzakelijk veel ‘oude rommel op te ruimen’. Hieruit bestond ook de voornaamste functie 
van DNS.45 De term ‘papieren pedagogiek’ was tijdens het twaalfjarig bestaan van DNS 
belangrijk en omvatte, of werd geassocieerd met, een breed scala aan negatieve verschijnselen 
die diende te worden bestreden. Een aantal hiervan, zoals het ambulantisme en het toezicht, 
kwam al eerder ter sprake. Onderwijzers uit de periode rond de eeuwwisseling misten vooral 
zelfstandigheid, maatschappelijke en financiële waardering.  
In de inleiding van het eerste nummer constateerde Bol een toenemend streven van buitenaf de 
onderwijzer te controleren, ‘terwijl die voorschriften en die controle zich verschansen achter de 
papieren paedagogiek.’46 Lesroosters (‘een wanproduct uit het diepst van de hel’) werden door 
onderwijzers ervaren als een controlemiddel en daarmee ook een middel om de machtspositie 
van de hoofdonderwijzer te kunnen versterken. De ‘papieren paedagogiek’ stond diametraal 
tegenover de zelfstandige ontwikkeling van de onderwijzer. De onderwijzer als uitvoerder van 
lesmethoden en leerplannen was een andere dan de onderwijzer als individuele persoonlijk- 
heid, die Bol en Thijssen voor ogen hadden. ‘In zooverre is “De Nieuwe School” zelfverweer’. 
Dit zelfverweer richtte zich tegen auteurs met wetenschappelijke pretenties, vaak hoofden van 
scholen, in het tijdschrift doorgaans aangeduid als ‘papieren pedagogen’ of ‘strebers’. Tegen 
het door hen gebezigde intellectualisme bestond een enorme weerstand bij onderwijzers. Deze 
weerstand was zowel politiek als inhoudelijk van aard; een onderscheid dat na verloop van tijd 
nauwelijks meer te maken was.  
Rond 1905 werd het begrip ‘wetenschappelijk’ alleen maar laatdunkend gebruikt. Pedagogiek 
was slechts een wetenschap waarmee je op examens ver kwam en waarover je tijdschriften kon 
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volschrijven, maar die in de praktijk van generlei waarde was, zo schreef de latere 
redactiesecretaris van het belangrijkste pedagogisch wetenschappelijke tijdschrift, Diels in 
DNS.47 Deze kloof tussen theorie en praktijk werd ervaren als een ‘leugen in de vakpers’. De 
pedagogiek werd, kortom, door de praktijk nauwelijks serieus genomen als wetenschap. Zeker 
niet de ‘geïmporteerde pedagogiek’ uit Duitsland. Desondanks verschenen in dezelfde periode 
vele boeken, leerplannen en methodieken, bestemd voor het onderwijs. Volgens Bol en 
Thijssen bestond er voor deze situatie slechts één uitweg: een niets- en niemand ontziende 
kritiek en een volledig wantrouwen ten opzichte van elke vorm van autoriteit of 
wetenschappelijke pretentie binnen de pedagogiek.  
Karsten noemt vijf inhoudelijke stellingnamen die kenmerkend waren voor DNS: 
vooropstellen van de persoonlijke waarneming door de opvoeder, afwijzen van de leerstof die 
boven het bevattingsvermogen van het kind ging, ageren tegen zedelijke beïnvloeding van het 
kind, pleiten voor een heterogene klas en waarschuwen tegen kwakzalverij.48 Vooral het 
laatstgenoemde punt bleef een belangrijke drijfveer. De felheid, ironie en taalvaardigheid 
waarmee gevestigde autoriteiten werden aangevallen, waren vooral in de beginjaren de 
grootste strijdwapens. Invloed van de Tachtigers, in het bijzonder de verwantschap met Van 
Deysel, was duidelijk en werd expliciet aangegeven door Bol en Thijssen zelf (‘V. Deysel en 
Kloos, wat ons een wonderlike openbaring werd in taal en literatuur’).49 De titel De Nieuwe 
School verried zowel verwantschap met de Tachtigers, die met hun tijdschrift De Nieuwe Gids 
een platform boden aan een nieuwe generatie, als met het revolutionaire tijdschrift De Nieuwe 
Tijd, het wetenschappelijk maandblad van de SDAP. Reeds tijdens de Baknieuws-periode werd 
de kwekelingen voorgehouden ‘zoo’n beetje Nieuw Gidserig’ te zijn.50 Waar beginnende 
schrijvers in De Nieuwe Gids afrekenden met de ‘domineesliteratuur’ waarmee zij waren 
grootgebracht, daar moest in het tijdschrift van Bol en Thijssen met een generatie pedagogen 
worden afgerekend. De methode-schrijvers (‘methode-zwijntjes’) kregen het meeste kritiek te 
verduren, onder wie Kleinbentink en De Vries en hun veelgebruikte taalmethode. Een 
opsomming van een aantal ‘slachtoffers’ geeft aan hoe compromisloos Bol en Thijssen te werk 
gingen. 
Vrouwen werden daarbij niet gespaard. ‘Het knoei-beweginkje van hyper-sentimenteel-
modern-dilettant-paedagogischen aard waaraan de laatste jaren eenige vrouwen zooveel 
“doen”.’ (1905) Over Ida Heyermans: ‘U verstaat de kunst, alle logica aan uw dameslaars te 
lappen.[...] Heel die opzettelijke opvoederij in school, waar u en andere dames zoo graag over 
spreekt, daar voelen wij zoo weinig voor; daar worden we een beetje onpasselijk van’ (1906). 
Over M. van Vliet, publicerend in het tijdschrift “School en Leven”: ‘Daar is nou zoo’n 
achtste-rangs denkertje en die gaat daar aan het opbouwen.[...] Het is tusschen ons en u 
eenvoudig een machtskwestie. Wij hopen, u gewoonweg het zwijgen op te leggen. Uw geleuter 
moet de vakpers uit, uw kwaadaardig geleuter en uw goedaardig geleuter’ (1906). Over M.H. 
Lem: ‘Was het den schrijver ernst met z’n wetenschappelijke zuiverheid, dan zou hij z’n 
woorden niet verduisteren met beeldsprakige termen [...] Maar ik ontzeg hem het recht, te doen 
alsof-ie arme onwetenden in-leidt in het rijk der paedagogische wetenschap, door groote 
woorden, holle phrasen, door stoplappen, taalkunsten. [...] Als de paedagogiek een wetenschap 
is, dan is het bedrijf van den heer Lem beunhazerij.[...] Want dit bleeke boek is typisch voor 
onze hedendaagsche Hollandsche leuterpaedagogiek.[...] Paedagogiek heeft onder de school- 
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meesters den naam van het kletsvak.[...] Spelenderwijs hang je deze sukkels op’ (1907). Over 
H.F. Holthuizen: ‘U is een veel te erg prul om als leider van onderwijzers op te treden, en uw 
heele optreden wekt het vermoeden, dat u bezig is, een kleine duitenpletterij op te richten’ 
(1907). Over G. Kielder: ‘De man is nòch talent nòch genie, hij is een schoolmeester. Laat-ie 
nu probeeren dàt zoo goed mogelijk te zijn. In de schrijverij is ‘t voor hem niets gedaan, dat 
kan Ligthart wel opknappen’ (1907). Over Bavinck: ‘Fabrikant van worst-met-de-bijbel’ 
(1913). ‘Het is even lastig prof. B.’s artikelen te bespreken, als palingen te regeeren. Je kunt ze 
de kop afbijten desnoods, maar daar worden ze niet minder glibberig en bewegelijk onder’  
(1914).51 
 
Het zal niet verbazen dat DNS zelfs met schijnbare medestanders in conflict kwam. Zoals met 
het tijdschrift De Volksonderwijzer, dat in 1891 werd opgericht als verlengstuk van het SDOV. 
Ook in De Volksonderwijzer werd de onderwijzer opgeroepen te handelen, ‘dat wil zeggen 
openbaar maken, hoe allerellendigst slecht het met ons onderwijs en de onderwijzer gesteld is. 
Handelen dat wil zeggen de autoriteiten staat op staat naar het hoofd slingeren, waarin hun 
eigen broddel- en knoeiwerk in kleur en geur (stinkend) staat uitgewerkt.’52 De doelstellingen 
kwamen sterk overeen met die van Bol en Thijssen. Desondanks werd in De Volksonderwijzer 
zeer kritisch gereageerd op het verschijnen van DNS en werd bijvoorbeeld de bekritiseerde 
taalmethode van Kleinbentink en De Vries verdedigd. De grondslag van dit conflict verklaarde 
Bol door de meer wantrouwende opstelling die DNS kenmerkte ten opzichte van de sociaal-
democratische doctrine. Vooral Bol keerde zich tegen het socialisme als systeem. ‘Personen 
willen we zijn, menschen met een eigen wil en eigen idealen en eigen domheden erbij, en niet 
jullie volmaakte stelselstukjes.’ De genoemde taalmethode was volgens Bol eveneens een 
uiting van ‘koning Systeem’ en zou op die grond worden omarmd door De Volksonderwijzer.53  
De gebezigde stijl doet wellicht vermoeden dat de kritieken niet al te serieus werden genomen, 
of eenvoudig terzijde konden worden geschoven. De heren waren immers zelf ‘slechts’ 
onderwijzer. Dit is echter een onjuist beeld. Diverse gegevens wijzen op een toenemende 
invloed, zowel binnen de onderwijzerspraktijk als binnen de vakpers. Over de groeiende 
oplagecijfers berichtten Bol en Thijssen geregeld in hun eigen tijdschrift. In 1909 kreeg DNS 
een ‘wat weelderiger uiterlijk’. De oplage van het tijdschrift steeg van 200 in 1905, 350 in 
1906, naar 500 abonnees in 1908 en 700 abonnees in 1909. In datzelfde jaar schreef een 
plattelands-onderwijzer: ‘Ja, er is heel wat aan ‘t veranderen: ‘t is een lust om nu te lezen, 
tenminste als je schoolmeester bent, de duvel hebt aan geleerde bovenmeesters en 
hoofdonderwijzers, en... de “Nieuwe School” je op de abonnementenlijst heeft. [...] Maar nog 
veel meer ben ik in m'n schik, als ik zie hoe ze school maken, hoe in menigen schoolmeester 
leven komt, hoe-ie met souvereine minachting op ingenaaide en ingebonden 
bovenmeesterswijsheid neer begint te zien.’54 Deze suggestie van ‘het school maken’ komt 
overeen met de beschrijving van A. Pleysier die iedere verschijning van het tijdschrift een 
‘gebeurtenis’ noemde. ‘De hautaine ironie en het bijtend sarcasme, waarmee De Nieuwe 
School de hooggezeten, boekjesproducerende en compileerende ambulantici op den beganen 
grond sleepte, had zeer veel van Multatuliaanse beeldenstormerij en dus was de verschijning 
van ieder nummer een gebeurtenis, waarover op alle scholen dagenlang en met de grootste 
animo werd gedebatteerd.’55 
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In 1911 werd melding gemaakt van de duizendste abonnee. Toen een zekere Feberwee in het 
‘Schoolblad’ opmerkte dat 1000 abonnees nog geen 4% van ‘‘t korps’ bedroeg, reageerde 
Thijssen dat het hier ging om betalende abonnees en dat het aantal lezers geschat kon worden 
op minstens 6000, ‘zowat het vierde deel van ‘t korps. Inderdaad een beangstigend record in 
pedagogische kwaadwilligheid!’ Het verdwijnen van diverse noodlijdende tijdschriften 
(waaronder dat van De Raaf in 1908) werd telkens als overwinning gemeld. 
De groeiende invloed van DNS bracht ook de Bond van Nederlandse Onderwijzers enigszins 
in verlegenheid. Veel leden van de bond waren trouwe lezers van DNS. Het dwong de Bond 
na te denken over zijn rol, en over de vraag of men (formele) aansluiting moest zoeken met 
DNS. In 1911 werd aan alle afdelingen gevraagd te rapporteren over de vraag hoe de Bond 
op de beste wijze de pedagogische en wetenschappelijke zelfstandigheid van de onderwijzers 
kon propageren. In De Bode werd over de hierop volgende vergadering verslag gedaan. 
Enkele afdelingen pleitten voor oprichting van een nieuw tijdschrift of steun aan DNS. Mede 
omdat men vreesde voor een vorm van ‘Bondspedagogiek’ kreeg geen van de voorstellen 
een meerderheid. Wel besloot men dat De Bode meer aandacht aan DNS zou besteden.56 
Over de invloed en reikwijdte van DNS kan dus meer dan gespeculeerd worden. Dat bleek ook 
uit het toenemend aantal reacties in het tijdschrift zelf, ook van pedagogische autoriteiten.57 
Deze reacties kenmerkten zich aanvankelijk door eenzelfde felheid en grote verontwaardiging. 
Een zekere E. Boneschanser dreigde zelfs met een rechtszaak. Zorgen werden geuit over het 
gebrek aan respect voor oudere meesters en gebrek aan bescheidenheid. Men miste de piëteit; 
de toon was ongepast. In de kritieken op Bol en Thijssen werd vaak gewezen op het eenzijdige 
afbreken en op het gebrek aan opbouwen.  
De kritieken op Bol en Thijssen logen er niet om, maar het leek de positie van DNS alleen 
maar te versterken. Zeker wanneer aangevallen autoriteiten niet inhoudelijk ingingen op de 
argumenten tegen hun werk, maar slechts verwezen naar hun autoriteit (als wetenschapper). 
Prof. Varendonck, van de Paedologische Faculteit Brussel, vroeg Thijssen als ‘vertegenwoor- 
diger van de intellectueele stand’ te reageren op een psycho-pedagogisch enquêteonderzoek 
naar meerbegaafden. Thijssen drukte de enquête af en liet deze volgen door een inhoudelijke 
kritiek op de door Varendonck gevolgde methode. Het belangrijkste manco verwoordde 
Thijssen als volgt: ‘Doch wat in deze oproep het aller-onbehoorlikste is voor iemand die 
pretendeert, de wetenschap te willen dienen, dat is dat de vrager alvast dikteert, in welke geest 
hij beantwoord wenst te worden.’58 Daarnaast plaatste Thijssen vraagtekens bij de door 
Varendonck geselecteerde doelgroep die werd aangeduid als ‘meerbegaafd’. Thijssen 
bespeurde in het werk van Varendonck een modieuze poging om mee te doen aan vanuit 
Amerika overgewaaid pedologisch onderzoek. In een ingezonden reactie diende Varendonck 
Thijssen van repliek. Hierin weigerde Varendonck inhoudelijk te reageren, omdat Thijssen 
voor een kritiek op zijn werk ‘niet bevoegd’ zou zijn. Zijn tijdschrift zou ‘bij de bevoegden’ 
niet de minste autoriteit hebben en ook niet gelezen worden. ‘In wetenschappelijke middens 
heeft de heer Thijssen niet eens “raadgevende stem”. Ik acht hem daarom niet minder: aan 
ieder zijn rol. Maar laat ons toch de oude Vlaamsche spreuk niet vergeten: “Schoenmaker, blijf 
bij uwen leest”.’59  
Thijssen ving zijn antwoord op vertrouwd ironische wijze aan: ‘Een prof! Een heuse prof! Wel 
ietwat nieuwbakken, wel wat Belgies ook, maar tòch een prof! Een pròf in De Nieuwe School! 
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[...] Zó erg is hij prof, dat-ie het zelfs niet vergeet bij ‘t zetten van z’n handtekening...’60 Maar 
ondanks de ironische afstand die hij creëerde, onthield hij hem zijn raadgevende stem niet. 
Thijssen gaf nogmaals aan sterk te twijfelen aan het wetenschappelijke gehalte van de enquête. 
‘Een enquête waarbij de konklusie reeds vaststaat, en waarbij de enquêteur de antwoorden 
suggereert [...] heus meneer, wetenschappelik kan dat niet door de beugel. [...] Laat de heer V. 
zich nu niet voorstellen, alsof zijn befaamde “psycho-pedagogiese middens” van die 
ontoegankelijke geheimterreinen zijn voor profanen als een schoolmeester - ik volg die zaakjes 
aardig geregeld, en weet juist daardoor precies, hoe ‘n blamage voor de jonge wetenschap deze 
lawaaiige enquête-komedie van m’n breed-gebarige zuiderbroeder is.’61 De Belgische 
vertegenwoordiger van een opkomende wetenschap zocht aansluiting bij de praktijk maar 
wenste zich expliciet van diezelfde praktijk te distantiëren zodra aan zijn wetenschappelijke 
autoriteit werd getwijfeld. Varendonck was niet de enige die terugviel op zijn autoriteit als 
wetenschapper (in plaats van in te gaan op inhoudelijke argumenten) om de kritiek van Bol en 
Thijssen te ‘neutraliseren’. 
Toen Bol en Thijssen in 1917 besloten te stoppen, was het ledental nog stabiel boven de 
duizend en werd het tijdschrift door Thijssen nog ‘zeer bloeiend’ genoemd. De reden lag niet 
in externe omstandigheden, maar werd ingegeven door de gedachte dat het doel (‘zichzelf 
overbodig te maken’) was bereikt. ‘De Hollandse schoolmeester heeft geen pedagogiese 
voogden meer, zelfs niet meer in schijn’, aldus Thijssen in het laatste nummer. Bol meende 
bovendien dat de maatschappelijk situatie van onderwijzers dermate verslechterd was, dat ook 
de drang naar wetenschappelijke pedagogiek finaal uit was. De schoolmeesters waren 
weliswaar ‘opgevoed tot zelfverdediging’, maar de materiële situatie was niet veel verbeterd. 
Bol noemde in 1917 de ‘stoffelijke zaken’ inmiddels belangrijker dan pedagogische kwesties. 
‘We zijn armoedzaaiers geworden.’ Maar wel armoedzaaiers met invloed. Een invloed die al 
vroeg een van haar hoogtepunten beleefde, namelijk met de afrekening van De Raaf in 1905. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Thijssen (links vooraan) als kwekeling na het eindexamen aan de Rijkskweekschool in Haarlem 
(1898) (bron: archief Theo Thijssen Museum) 
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Gedeelte van een persiflage op een beoordeling van een wetenschappelijk boek in De Nieuwe School 
(Einach, 1906, 117-120), met in voetnoot 5 opmerkelijke definities van ‘paedagogiek’ en ‘paedagoog’. 
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De Nieuwe School en het ‘geval-De Raaf’  
 
Zoals duidelijk werd bij de karakterisering van het Nieuw Tijdschrift ter bevordering van de 
studie der Paedagogiek waren de redacteuren Geluk en De Raaf helder in het uitdragen van 
hun wetenschappelijke pretenties. De positie van onderwijzer was ondergeschikt aan de 
methodische behandeling van de leerstof. Pedagogische wetenschap, in de vorm van leer- 
plannen, theorieën en methodes, was van groter gewicht dan de individuele onderwijzer. De 
gezagsorde tussen schoolhoofden en onderwijzers weerspiegelde zich in de interpretaties die 
De Raaf gaf aan de geschriften van Herbart. Hij legde elke onderwijzer de plicht op een 
‘waarheidszoeker’ te zijn. ‘Wie dit nalaat, hoe zal hij ooit een verkondiger van de waarheid 
kunnen worden.’ Als geen ander vertolkte De Raaf ‘de waarheid’ van de schoolhoofden, die 
ook het merendeel van de lezers van zijn tijdschrift uitmaakten. Toen Thijssen en Bol in 1894 
naar de Rijkskweekschool in Haarlem gingen, werden zij echter geconfronteerd met een andere 
‘waarheid’, die elf jaar later tot eruptie kwam. Aan het einde van de eerste jaargang van DNS 
(1905) verscheen een nummer dat in het geheel hieraan gewijd was, om ‘onwederlegbaar de 
onwaarde van De Raaf als paedagoog aan te tonen.’  
Na het lezen van een aantal vertalingen van het werk van Herbart, legde Bol het 
oorspronkelijke Duits er eens bij en kwam al snel tot de conclusie dat de vertaling van De Raaf 
veel te wensen over liet. Maar Bol deed meer dan slechts het ‘afbreken’ waarvan hij en 
Thijssen bij voortduring van werden beschuldigd.62 Bol pretendeerde een beter kenner te zijn 
van Herbart, beter op de hoogte te zijn van zijn teksten en bovenal, een beter beheerser van 
zowel de Duitse als Nederlandse taal. Aanvankelijk was het oordeel van Bol nog relatief mild. 
Na het bestuderen van een aantal publicaties van De Raaf in het Nieuw Tijdschrift ter 
bevordering van de studie der Paedagogiek hield Bol het nog op ‘érge, érgerlijke 
slordigheden’. Meestal ging het hier om slordige, of onjuiste vertalingen; in een enkel geval 
ging het in de ogen van Bol om enorme blunders. Van een kolossale blunder sprak hij 
bijvoorbeeld toen De Raaf enkele verklarende woorden van een andere Herbart-interpreet 
(Willmann) vertaalde, als zouden dat de woorden van Herbart zelf geweest zijn. De Raaf 
veranderde hiermee de betekenis van een stuk tekst van Herbart en liet bovendien na op juiste 
wijze naar Willmann als - veelgebruikte - bron te verwijzen. Na deze ontdekking besloot Bol 
Herbart’s Paedagogiek (1903) van De Raaf aan een grondige analyse te onderwerpen. Ook 
deze publicatie werd volgens Bol gekenmerkt door slecht en onduidelijk taalgebruik en zou 
volgens hem vol staan met ‘onnodige en absoluut misplaatste’ toevoegingen van De Raaf zelf. 
De fouten en slordigheden in de vertaling van De Raaf wezen volgens Bol op meer dan slechts 
een gebrekkige kennis van de Duitse taal. De kritiek van Bol richtte zich ook op gebrekkig 
Nederlands taalgebruik en het naar zijn idee onvoldoende inzicht in de uitgangspunten van 
Herbart.  
Als voorbeeld citeerde Bol de volgende passage van De Raaf: ‘Wie daarentegen de 
“transcendentale wilsvrijheid” huldigt en dus de meening toegedaan is, dat het wilsvermogen 
absoluut vrij is in zijn keuze [cursivering van Bol], die ontneemt aan de opvoeding eveneens 
hare waarde, daar zij [‘zíj’ bij De Raaf, IvH] uitgaat van het denkbeeld, dat de wil geleid en 
gemotiveerd kan worden.’63 Volgens Bol zou het om een uiterst onlogische gedachte gaan; 
opvoeding impliceert immers eerder wilsvrijheid dan wilsbepaaldheid.  
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Bol meende dat wanneer de wil absoluut vrij is, hij juist wèl geleid kan worden en opgevoed 
kan worden. De Raaf zou transcendentale en persoonlijke wilsvrijheid ‘op een gruwelijke 
manier’ door elkaar halen.64 Het citaat geeft echter ook direct iets weer van de selectieve 
werkwijze van Bol. Zo liet hij na in de geciteerd passage een voetnoot van De Raaf op te 
nemen, waarin hij bij het begrip ‘transcendentale wilsvrijheid’ naar Kant verwees.65 
Met een deel van de kritiek had Bol inderdaad een punt en waren diverse citaten van Herbart 
zoniet foutief, dan toch zeker zeer slordig en haastig vertaald. De zware retoriek die Bol 
gebruikte bij de interpretaties van slordigheden getuigde echter van een volstrekt onwelwil- 
lende bejegening van De Raaf, waarbij het breken van De Raafs reputatie van groter belang 
was dan eventuele wetenschappelijke principes als hoor en wederhoor. In een aantal gevallen 
leek er inderdaad sprake van een vorm van slordigheid bij De Raaf. Zo vertaalde hij ‘Credo 
quia absurdum est’ (‘ik geloof het, omdat het absurd is’) als: ik geloof, wat absurd is en 
‘schlaffe [kinderachtige, IvH] Neugier’ werd door De Raaf vertaald als: ‘laffe nieuws- 
gierigheid’. Vaak suggereerde Bol dat er sprake zou zijn van bewuste weglatingen of 
wijzigingen in de tekst. Zoals in de volgende zinsnede: ‘de verrichtingen van de geest, die 
men door het onderwijs [alleen leiden en bespoedigen kan]’, waar bij Herbart te lezen was: 
‘niet scheppen, alleen maar bespoedigen wil’.66 
In andere gevallen was er met een wat meer welwillende attitude meer begrip geweest voor 
slordigheden die mogelijk veroorzaakt waren door het wegvallen van een woord of door een 
foutieve lezing van de uitgever. Zo viel Bol over de volgende vertalingen: ‘eine Art von 
Sparsamkeit’ in ‘eene wijze spaarzaamheid’, ‘das spätere Leben’ in ‘het betere leven’ en ‘der 
Erzähler’ als ‘de vertaler’. In deze gevallen is het mogelijk dat respectievelijk ’van’ is 
weggevallen, en De Raaf toch ’latere’ en ’verhaler’ of ’verteller’ neerschreef. 
Nog zwaarder waren Bols aantijgingen tegen De Raafs vertaling van cruciale herbartiaanse 
begrippen als Wohlwollen, Regierung, Zucht en Sinnlichheit.67 De Raafs vertalingen van 
deze begrippen in welwillendheid, regeering, tucht en zinnelijkheid zouden volgens Bol geen 
recht doen aan de nuances van Herbart. Bol wijdde bijvoorbeeld meerdere pagina’s aan de 
verschillen tussen de herbartiaanse begrippen Wohlwollen en Uebelwollen en De Raafs 
invullingen daarvan in de begrippen welwillendheid en kwaadwilligheid.68 Onjuist gebruik 
van deze centrale concepten was een zware beschuldiging die feitelijk een nog grondiger 
analyse van beide werken zou vereisen, inclusief aandacht voor de context waarin de 
begrippen van betekenis werden voorzien. Het gros van de lezers van DNS zal het echter ook 
zonder een meer inhoudelijke tekstanalyse graag hebben geloofd. 
 
Bol ging nog een stap verder en constateerde zelfs vormen van plagiaat. Nadat Bol met een 
overvloed aan voorbeelden (waarmee hij meer dan veertig pagina’s vulde) duidelijk had 
willen maken dat De Raaf tekort schoot als vertaler, richtte hij zijn kritiek op het volgende. De 
ondertitel van De Raafs boek luidde: ‘toegelicht en aangevuld uit andere geschriften van den 
Schrijver’. Hier zowel als in de inleiding wekte de schrijver nogmaals de indruk dat de tekst 
werd verklaard en aangevuld uit andere geschriften, die De Raaf zelf bestudeerd had en van 
belang achtte voor een beter begrip van Herbart. De zogeheten ‘aanhalingen uit andere 
werken’ bleken echter voor een groot deel voetnoten van Willmann te zijn. Deze werkwijze 
nodigde Bol uit tot predikaten als ‘leugens!’ en ‘zwendel!’  
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Toen bleek dat De Raaf zelfs bewust in de tekst van Herbart veranderingen had aangebracht, of 
zinsneden had weggelaten die hem niet aanstonden, heette het: ‘deze paedagogische oplichter 
wordt nu walgelijk.’ Bol concludeerde: ‘De heer De Raaf houdt zich daar, waar Herbart’s 
woord hem niet Herbartiaansch of modern genoeg is, - of waar het niet met zijn eigen ideetjes 
strookt, onledig met tekstvervalsching.’69 
De kapitteling van De Raaf besloeg het gehele nummer (ruim veertig pagina’s) van De Nieuwe 
School, het laatste in de eerste jaargang. Bol sloot af met een totale afrekening met De Raaf. 
Aan het slot volgde nog een uitnodiging tot reactie. 
 

‘Mijnheer H. De Raaf, paedagogische autoriteit in Nederland! Ge mist de capaciteiten, 
Herbart te bewerken, daar ge niet voldoende universeel ontwikkeld zijt, niet genoeg 
Duitsch verstaat en geen Hollandsch kunt schrijven. Ge hebt Willmann’s boek gebruikt, 
om een Herbartspecialist te kunnen schijnen en U een belezenheid in diens werk toe te 
eigenen, die ge nooit hebt bezeten. Ge hebt U een gestolen air van ontwikkeld mensch, 
van geleerde, gegeven door Willmann en Herbart te plagieeren. Ge zijt dus: geen 
Herbartspecialist en geen paedagogisch autoriteit, maar een domme paedagogische 
oplichter! [...] Nu, dan sommeer ik U hier, òf, te bewijzen dat ik gelogen heb - niet door 
een mogelijk foutje, maar door mijn betoog te weerleggen, òf, U uit de paedagogische 
wereld ten spoedigste terug te trekken, en U te doen vergeten! [...] Ik zou U raden, zoo ge 
lid zijt van de paedagogische vereeniging, daarvoor ook maar te bedanken, eer een 
voorstel tot royement wordt ingediend. Ik zie voor U, daar ge een geweten bezit, geen 
anderen weg.’70  

 
De retorisch stijl die Bol hier bezigde was een combinatie van de eerste en derde door Gieryn 
genoemde strategie. Enerzijds liet Bol niets na om De Raaf in een ongunstig daglicht te stellen. 
Daarnaast deed Bol in feite het omgekeerde wat Gieryn bedoelde met de bescherming van de 
autonomie van wetenschap, waarbij Gieryn vooral strategieën van wetenschappers op het oog 
had om het ‘eigenlijke’ wetenschappelijke werk af te grenzen van allerlei vormen van 
toepassing. In dit geval werd de aanval vanuit het veld van toepassing geopend, met als doel, 
niet zozeer zelf het wetenschappelijk veld te betreden, maar wel de bestaande grenzen te 
beslechten. Grenzen moesten niet zozeer worden verschoven (in termen van, blijf bij je leest en 
kom niet op ons erf), nee, met een volledige twijfel aan zijn gehele werk en intenties was Bols 
opzet er op gericht iedere grens tussen de wetenschap van De Raaf en het gebruik dat er van 
werd gemaakt door de onderwijzer op te heffen. Bol wilde deze autonomie doorbreken, onder 
andere door aan te tonen dat er van toepassing helemaal geen sprake kon zijn, en dat er in feite 
niets ‘eigenlijks’ aan het wetenschappelijk werk van De Raaf was. Geen paardenmiddel werd 
geschuwd om schade toe te brengen aan de wetenschappelijke geloofwaardigheid van de Raaf. 
 
In 1906 reageerde G. Meijer, voorzitter van de Vereeniging voor Paedagogiek, in DNS.71 
Meijer vond het ongepast hoe Bol schreef over een zeer verdienstelijk man, die reeds lang zijn 
sporen op het gebied der pedagogiek had verdiend. In een naschrift sprak Bol van een 
‘historisch verschijnsel’ dat De Raaf door de Vereeniging voor Peadagogiek werd verdedigd 
en nodigde ook Meijer uit het tegendeel van zijn beschuldigingen te bewijzen. Het bleef echter 
bij de verwijzing naar de ‘onbehoorlijke wijze’ van behandeling en de toon van de aanval. 



     
 
 
 

44    

Reacties op deze frontale aanval sterkten Bol en Thijssen slechts in hun overtuiging door te 
gaan, zonder enige eerbied of ontzag voor traditie. De felheid en het volledige gebrek aan 
piëteit waarmee De Raaf werd neergezet, was een ontlading van de wens vrijwel alle 
traditionele pedagogiek, wier autoriteit doorgaans gebaseerd was op traditie en maatschap- 
pelijke positie, volledig op te ruimen. De Raaf zou vanaf dat moment een deel van zijn gezag 
hebben verloren.72 Van 1906 tot 1908 was De Raaf nog enig redacteur van het Opvoedkundig 
Tijdschrift. In 1907 ging Thijssen nog even tekeer tegen een artikel van De Raaf over 
Psychologie voor den onderwijzer. Thijssen schreef: ‘De Raaf’s boekjes zijn vertaald, tot in het 
Roemeensch toe, geloof ik; ze hebben hun vijf- en twintigjarig bestaan gevierd – laten we nù 
maar vergeven en vergeten. […] Vijf-en-twintig jaren is hij al bezig – en wat is hij voor den 
Nederlandschen onderwijzer geworden? De vogelverschrikker in de paedagogiek.’73 In de 
laatste jaargang in 1908 deelde De Raaf mee dat het tijdschrift zou ophouden te bestaan, onder 
invloed van de ‘mode’ en ‘de zucht naar verandering’. ‘Wat voorheen goed was, blijkt later 
niet meer te voldoen.’74 
De afgebrokkelde autoriteit van De Raaf heeft ook (eveneens invloedrijke) volgelingen als 
Lem, Douma, Straatman en Zernike mede ertoe bewogen andere wegen in te slaan. Bij Lem 
werd de meest duidelijke ‘bekering’ geconstateerd. Eerder onderschreven methoden, zoals het 
zaakonderwijs van Douma, werden door Lem nu afgekeurd. Lem zei terug te zijn gekomen 
van 'de dwalingen mijns weegs', en verwees daarbij naar alle kritiek die 'als alle critiek ook 
haar sporen achterliet. Het meest ben ik echter tot bezinning gekomen, toen anderen mijn eigen 
beginselen nog gingen overdrijven.’75  
De ‘doodstrijd’ van het herbartianisme dwong diverse pedagogische auteurs nieuwe wegen in 
te slaan. Die weg werd mede vorm gegeven in wederom een nieuw tijdschrift van de oude 
garde. Ditmaal onder de titel ’t Paedagogisch tijdschrift, orgaan der Vereeniging voor 
paedagogiek, onder redactie van W. Jansen, J. Stamperius en dezelfde M.H. Lem. Het 
verscheen van 1909 tot 1919. De redactie wilde geen bepaalde richting voorstaan of uitsluiten, 
hetgeen tot uiting kwam in een artikel als dat van Zernike met de veelzeggende titel ‘De 
paedagogiek der absolute neutraliteit’. Ook het gebruik van een nieuwe term als ‘reaal-
paedagogiek’ wilde iedere associatie met het verleden verbreken. Het tijdschrift was 
voorzichtig in aanpak en ook in het gebruik van de term wetenschap. ‘Opvoeden is in de eerste 
plaats kunst, in de tweede plaats eerst wetenschap.’76 
Iedere associatie met herbartianisme zou nog lange tijd verdacht blijven en de weerstand er 
tegen invloed hebben op het onderwijs. Met het didactisch en denkpsychologisch onderzoek 
uitgevoerd binnen het Nutsseminarium (zie volgende hoofdstuk) ontstond volgens enkele 
betrokkenen pas werkelijk een wetenschappelijk gefundeerde pedagogiek en didactiek. 
Hieraan is onmiskenbaar de naam van Kohnstamm verbonden. Desondanks heeft, mede door 
de aanval op de reputatie van De Raaf, de periode rond de eeuwwisseling de connotatie van 
keerpunt in het wetenschappelijk denken over de pedagogiek behouden. Daaraan is de naam 
van Gunning verbonden. Op welke wijzen Gunning zelf daarin een belangrijke rol heeft 
gespeeld, staat centraal in de volgende paragraaf.  
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2.3 Demarcatie en alliantie; Gunning, DNS en de constructie van ‘oude’  en ‘nieuwe 
pedagogiek’  
 
Zonder twijfel zijn de verdiensten van Gunning voor de pedagogiek groot te noemen. Duidelijk 
is ook dat zijn inhoudelijke werk minder systematisch, meer essayistisch van aard is geweest 
dan bijvoorbeeld het werk van Kohnstamm. Hij was een invloedrijk verwoorder van 
pedagogische stemmingen, schreef op de meest uiteenlopende pedagogische terreinen en putte 
daarbij op erudiete wijze uit zijn kennis van klassieke bronnen. Casimir noemde Gunning een 
Nederlander in merg en been. Hij had een zeldzaam kunststuk volbracht, namelijk door in 
geheel Nederland een geëerde persoonlijkheid te zijn, zowel bij politiek links als rechts en 
zowel bij openbaar als bijzonder onderwijs.77 
Gunning noemde zichzelf in pedagogische materie een eclecticus van het zuiverste water. Hij 
schreef dan ook geen pedagogische handboeken of pedagogische stelsels. Zijn aandeel in de 
ontwikkeling van empirisch of experimenteel onderzoek was gering. De vraag of Gunnings rol 
van pedagogisch wegbereider en pionier daarmee minder wetenschappelijk is, is hier niet van 
belang. Dat geldt wel voor de vraag hoe deze rol tot stand kwam, meer in het bijzonder hoe 
zowel het slechten van grenzen als het aanbrengen van grenzen daarin van betekenis waren. In 
het nu volgende meer over een drietal rollen in het totstandkomen van het keerpunt rond 1900, 
namelijk als deelnemend pionier van de pedagogische geschiedenis, als bondgenoot van de 
praktijk en als schrijver van de pedagogische geschiedenis. 
 
Gunning als pionier van de pedagogische geschiedenis 
 
Drie februari 1900 hield Dr. J.H. Gunning Wzn. zijn openingsrede, getiteld De Paedagogiek 
aan de Universiteit. Hiermee begon hij zijn colleges als privaatdocent aan de Universiteit te 
Utrecht. In 1904 bracht Gunning het privaatdocentschap over naar Amsterdam, waar hij in zijn 
openingsrede sprak Over de Verantwoordelijkheid van den Leeraar. In beide redes zei 
Gunning nog expliciet dat de pedagogiek (nog) geen wetenschap kon worden genoemd. Met 
zijn nadruk op een pedagogisch wetenschap die nog niet was, preludeerde Gunning op een 
pedagogische wetenschap die nog moest komen. Zijn openingsrede geeft hij duidelijk de stijl 
mee van een aanloop naar iets nieuws, een pedagogiek die het predikaat wetenschappelijk 
mogelijk wel zou verdienen.  
Bij zijn openbare les in 1900 ging Gunning in op het belang van de pedagogiek binnen de 
universiteit. De retorische stijl die Gunning hierbij gebruikte, getuigde van een grote affiniteit 
met de pedagogische praktijk. Wat Gunning deed was op de eerste plaats beschrijven wat de 
functie van de universiteit was, of zou moeten zijn. Vervolgens waardeerde hij de 
maatschappelijke functie van leraar op en noemde die zelfs belangrijker dan die van arts, 
rechter of advocaat. Logisch volgde uit de argumentatie van Gunning dat er duidelijk sprake 
was van een lacune en bijgevolg van een noodzaak de opleiding voor leraren meer inhoud en 
status te geven door een plaats binnen de universiteit. 
Volgens Gunning diende de universiteit te beantwoorden aan wezenlijke behoeften van de 
maatschappij. Universiteiten waren volgens hem geboren uit sociale behoeften.78 Van zijn 
vader kreeg Gunning het inzicht mee dat de waarde van de wetenschap bestond uit de 
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‘diensten, die het aan het maatschappelijk leven kon bewijzen.’79 Hij wees herhaaldelijk op de 
maatschappelijke betekenis van de universiteit. Naast vooruitstrevendheid benadrukte Gunning 
ook het belang van de autonomie en van een zeker conservatisme binnen de universiteit. Het 
ging er om het karakteristieke te bewaren, en bewust te zijn waarin de ‘akademisch gevormde 
staatsdienaren zich onderscheiden van alle andere categorieën’.80 
Gunning zocht het karakteristieke van een academische pedagogiek in de noodzakelijke 
behoefte van elke maatschappij aan voorgangers en leidslieden en aan diegenen die ‘voor de 
moeilijke taak gesteld werden om verworven kennis dienstbaar te maken aan de moreele en 
intellectuele belangen van medemenschen’.81 Dit gezegd hebbende, constateerde Gunning dat 
rechters, advocaten, artsen en zielzorgers hun opleiding wel aan de universiteit genoten en 
leraren, ten onrechte, niet. Sterker nog, leraren zouden de beste aanspraken op een volledige 
academische opleiding moeten hebben. ‘Van alle academische ambten is het hunne het 
gewichtigste en vertoont het zuiverst het Universitair karakter’.82 Leraren komen immers in 
langdurig, regelmatig en onmiddellijk contact met leerlingen en dat gebeurt in een stadium, 
waarin zij het meest vatbaar zijn voor de invloed van leer en voorbeeld.  
Gunning plaatste de leraar op een voetstuk, vertrouwde hem zelfs de allerhoogste belangen der 
natie toe. Gunning creëerde daarmee een afscheiding met andere, wel universitair geschoolde 
beroepen, op basis van een unieke verantwoordelijkheid die zich uitstrekte tot het geestelijk en 
verstandelijk welzijn van de hem toevertrouwde individuen. Ook onderscheidde Gunning de 
positie van leraar expliciet ten opzichte van die van onderwijzer van de lagere school. De leraar 
kon niet opleiden tot hogere studiën zonder zijn vak op wetenschappelijke wijze beoefend te 
hebben. De gevolgtrekking uit het betoog kon geen andere zijn, dan dat het wat betreft de 
opleiding voor leraren bedroevend was, gegeven de maatschappelijke verantwoordelijkheid die 
Gunning hen toedichtte. Zonder dat er een onvertogen woord viel over de reeds bestaande 
‘wetenschappelijke pedagogiek’, wist Gunning hiermee een duidelijke scheiding aan te 
brengen door de pedagogiek op geheel andere wijze te legitimeren. 
Gunning gaf in 1900 duidelijk aan dat de pedagogiek op een nieuwe leest geschoeid moest 
worden, maar vermeed daarbij in te gaan op bestaande pedagogische visies. Naast de 
opwaardering van de positie van leraar, liet Gunning echter niet na de pretenties van een 
wetenschappelijk pedagogiek vooral af te zwakken en relativeerde hij ook zijn eigen rol 
daarin: ‘Wat ik U geven kan is weinig’. ‘Maar hoe weinig ook, toch is dat weinige iets, wat 
op dit oogenblik niemand anders U geven kan.’83 Gegeven zijn autoriteit op dat moment, 
versterkte Gunning hiermee de gedachte dat de pedagogiek tot aan 1900 al helemaal niet 
noemenswaardig, noch wetenschappelijk was.  
Gunning wist op handige wijze te manoeuvreren in het pedagogische spanningsveld tussen 
praktijk en theorie. Met zijn academische positie vertegenwoordigde hij in feite de ‘reflexieve 
specialist’, waartegen in het algemeen binnen het onderwijs heftige sentimenten bestonden. In 
de ogen van de onderwijzer was de theorie de praktijk bijna per definitie vijandig gezind. Hoe 
dan toch die theorie te verdedigen? Dat deed hij door vooral te wijzen op het belang voor de 
praktijk, maar ook door tegenstelling op te heffen en te wijzen op de innige samenhang tussen 
theorie en praktijk. In zijn rede bij de opening van de cursus pedagogiek aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht in 1900 (Theorie, praktijk en systeem in opvoeding en onderwijs) 
probeerde hij opnieuw het bestaande wantrouwen tegen theorie weg te nemen.  
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Theorie, aldus Gunning, is het krachtigste wapen tegen de drie ergste vijanden: bekrompen- 
heid, onnadenkendheid en eigenwaan.84 En in dezelfde rede sprak hij de volgende woorden, 
die in de pedagogische geschiedenis nog in vele gedaanten terug zouden keren om het belang 
van de verbondenheid tussen theorie en praktijk te onderstrepen: ‘Theorie zonder praktijk is 
voor de genieën, praktijk zonder theorie is voor gekken en schurken, maar voor het gros der 
opvoeders is de innige onverbrekelijke vereeniging van beide.’85 
 
De term ‘wetenschap’ bleef echter beladen en werd allesbehalve eenduidig ingevuld. Het 
moest nog worden ontdaan van haar herbartiaanse associaties. Desondanks werd het ook in 
de periode rond 1900 gebruikt waar het eventueel wel van toepassing kwam. Zeker bij een 
essayistisch auteur als Gunning waren de connotaties divers. Zo schroomde Gunning in 1901 
niet om ‘in onzen feministischen tijd met waren wetenschappelijken heldenmoed uit te 
spreken, [dat vrouwen] in het algemeen minder natuurlijke begaafdheid voor het werk der 
opvoeding hebben dan de man.’86 De heldenmoed werd in dit geval gesteund door de 
‘wetenschappelijke’ herkomst van zijn visie. Maar sprekend over de pedagogiek achtte 
Gunning een wetenschap desondanks onmogelijk. 
Ook bij zijn openingsrede in 1904 benadrukte Gunning dat de plaats van de pedagogiek binnen 
de universiteit niet kon worden gelegitimeerd door het wetenschappelijke gehalte ervan. 
Volgens Gunning was de pedagogiek geen zuivere wetenschap. Dit uitgangspunt grensde 
Gunning af tegenover hen die wel een ‘wetenschap der paedagogiek verkondigen’, namelijk de 
herbartianen. Om echter niet de aanspraak op een wetenschappelijke pedagogiek geheel uit 
handen te geven, maakte Gunning een handig retorisch onderscheid tussen de wetenschap der 
paedagogiek en wetenschappelijke paedagogiek. De eerste term gebruikte Gunning voor de 
zuivere wetenschap, waarin hij dus niet geloofde. Bij de tweede dacht Gunning aan ‘een 
wetenschappelijke behandeling van het meer theoretische gedeelte der professioneele opleiding 
van toekomstige docenten, en als ik dáár niet aan geloofde, zou ik hier niet staan.’87 Een 
retorische truc, waarmee Gunning op subtiele wijze aanspraak behield op het beoefenen van 
een - zij het begrensde - vorm van wetenschappelijke pedagogiek. 
Bij de door Gunning voorgestane wetenschappelijke pedagogiek ging het echter niet om het 
zoeken naar algemene wetmatigheden of het formuleren van bindende voorschriften. Deze 
vorm van wetenschapsbeoefening strookte niet met het beeld dat Gunning had van de 
pedagogiek en was volgens hem ook strijdig met de alledaagse praktijk. Hiermee keerde 
Gunning zich nogmaals tegen het wetenschapsbeeld van de herbartianen, dat in zijn ogen 
deterministisch was en strijdig met het spontane karakter van de mens. Het kind mocht niet 
‘opgeofferd worden aan de leer’. Gunnings onverzoenlijke afkeer tegen alle napraten, dat hij 
de aan de kweekscholen docerende herbartianen verweet, strookte ook niet met de 
maatschappelijke functie die hij de universiteit toedichtte.  
Het was Gunning te doen om een academische, professionele opleiding van leraren en om hun 
een hoge dunk te geven van hun ambt. Omdat onderwijs een bij uitstek conservatieve macht is, 
een ‘gewrocht van traditie’, deed Gunning een soort oproep aan het onderwijs hierin zelf 
verandering te brengen. Wil het onderwijs niet een remschoen zijn voor de ontwikkeling der 
natie, aldus Gunning, dan moet het aan een voortdurende opzettelijke kritiek onderworpen en 
steeds weer door opzettelijke pogingen op peil gebracht worden.  
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Daarvoor was het absoluut nodig dat zij, die met dat onderwijs belast worden, zich door 
opzettelijk nadenken van tevoren rekenschap geven van bestaande en mogelijke verbeteringen. 
Het is verleidelijk om deze oproep in 1904 te zien als een motivatie en belangrijke steun in de 
rug voor Bol en Thijssen om te besluiten tot oprichting van De Nieuwe School.88 
 
Alliantie tussen De Nieuwe School en Gunning  
 
De Nieuwe School vulde een deel van de leemte die Gunning constateerde bij het onderwijs dat 
voortdurend aan opzettelijke kritiek onderworpen zou moeten worden. Expliciete waardering 
voor Gunning als pedagoog kwam vanuit DNS echter pas in 1909. Gunning werd voor het 
eerst genoemd bij de bespreking van zijn Verzamelde Paedagogische opstellen uit 1908. Onder 
de titel Frisse Pedagogiek schreef Thijssen een zeer lovende kritiek op deze opstellen van 
Gunning: ‘Het boek van de heer Gunning is een goed boek; eigenlijk het eerste boek van een 
Hollander over pedagogiek dat ik lezenswaard vind. Men voelt bij ‘t lezen, dat de schrijver wat 
te zeggen heeft, en dat hij de techniek van ‘t zeggen verstaat.’89 Gunning werd geprezen om 
zijn brede kijk op het vak van onderwijzer en om zijn steun aan de strijd voor emancipatie. Zijn 
boek werd min of meer ingelijfd binnen de doelstellingen van DNS, zelfs wanneer hun visies 
duidelijk uiteen liepen. Hoewel Gunning zich al in 1899 genuanceerder uitliet over de functie 
en het noodzakelijk bestaan van rectoren en hoofden van scholen, lazen Bol en Thijssen in zijn 
werk juist een pleidooi voor het afschaffen van dergelijke functies.90  
Duidelijker waren de overeenkomstige visies over het toenemende gebruik van methodieken 
binnen het onderwijs. Ook Gunning keerde zich expliciet tegen het ‘vermethodieken’ van het 
onderwijs. Zoals al enige jaren voordat het door Bol en Thijssen werd verkondigd, legde ook 
Gunning een verband tussen de ‘methodefabrikanten’ en het schrijven van boeken louter 
vanuit financiële motieven.91 Het vertrouwen dat Gunning wist te winnen had ook invloed op 
de wetenschappelijke heroriëntering van DNS. In de latere jaren van DNS ontstond duidelijk 
meer openheid ten opzichte van een op andere leest geschoeide wetenschappelijke pedagogiek. 
Daarmee maakten ze ook het onderwijs rijp voor onder andere een meer experimentele 
pedagogiek.  
De door Gunning aangeprezen ‘natuurlijke opvoeding’ (met verwijzing naar de ‘moderne’ 
kinderpsycholoog Stanley Hall en de pedologie) werd door Thijssen herkend als de ‘leerwijze 
van het gewennen’, waarover in DNS werd geschreven. Gunning werd als geestverwant 
herkend door Thijssen, die in 1913 al hoopvol schreef: ‘de eerlijkheid groeit, de onderwijzer 
kijkt naar het kind; steeds meer gaat de kinderaard de pedagogiek bepalen.’92 Tegelijkertijd 
begon het wantrouwen tegen de opkomende pedologie af te nemen. Mede door toedoen van 
Gunning begon DNS meer te zien in de mogelijkheden van de psychologische wetenschap ten 
dienste van het onderwijs. 
Gunning trad in DNS zelfs enigszins vaderlijk op toen hij richting probeerde te geven aan de 
gewekte wetenschappelijke belangstelling voor de psychologie. Diverse malen werd gevraagd 
om een psychologisch boek voor opvoeders dat hen ook werkelijk van nut kon zijn. In 1915 
gaf Otto Barendsen het probleem aan van deze ‘jonge en zich zo krachtig ontwikkelende tak 
van wetenschap.’ Tussen 1900 en 1911 verschenen meer dan 1100 werken op het gebied van 
de psychologie. 'Met wie moeten we mee?', vroeg Barendsen zich af.93  
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In een ingezonden brief gaf Gunning antwoord aan Barendsen en beval hem een aantal 
psychologische boeken aan (waaronder William James) die aan de gestelde - praktische - eisen 
konden voldoen. De visie van Gunning dat de experimentele psychologie niet noodzakelijk 
vanuit Duitsland hoefde te komen, werd uitbundig ontvangen. Het advies om een, op dat 
moment veelgebruikt (en veel weerstanden opgeroepen), boek van Meumann (‘dorre 
geleerddoenerij, onleesbaar’) te laten liggen ten gunste van meer toegankelijk werk werd met 
beide handen aangegrepen. Gunning was hiermee niet alleen de enige pedagoog van naam die 
de onderwijzers in hun eigen kroniek van inhoudelijke raad voorzag, maar wist tevens meer 
krediet te verwerven voor de experimentele psychologie en haar nut voor het onderwijs. 
Dat ook Bol ging geloven in de mogelijkheden van de pedologie, bleek uit een kritisch 
commentaar op een ingezonden onderzoekje van B.J. Douwes. Dit onderzoek, getiteld: 
Vergelijking van de intelligentie bij 12-jarige meisjes en jongens. Een bijdrage tot de 
experimentele paedagogiek, werd door Douwes uitgevoerd met behulp van de Binet-Simon 
tests.94 In zijn commentaar ging Bol eerst in op de vraag waar het aanvankelijke wantrouwen 
tegen een wetenschappelijke pedagogiek vandaan kwam. Tegelijkertijd omhelsde hij wel de 
pedologie. ‘De Duitse dorre degelikheid is een gevaar voor onze jonge pedologie.’95 Het 
onderzoek dat Douwes uitvoerde naar 160 kinderen vond Bol nog te beperkt om daaruit 
conclusies te trekken voor een praktische toepassing. Toch ging het hiermee volgens Bol de 
goede kant op. ‘Het is nog dilettantisme, maar van de goede soort. Het is nòg 
onwetenschappelijk, maar het wijst de goede kant uit.’96 
Voor het eerst werd er vanuit de gelederen van DNS een grens getrokken in expertise ten 
opzichte van (te) wetenschappelijk ogende activiteiten. Deze vorm van wetenschap moest 
volgens Bol niet aan onderwijzers overgelaten worden. 'Wij schoolmeesters [moeten] niet op 
ons eigen houtje aan pedologiese experimenten doen. We zijn er niet knap genoeg voor. We 
weten er te weinig van.’ In een naschrift onderschreef Douwes deze stelling van Bol, echter 
met een reserve die een andere strijd betrof, namelijk tussen de pedagogiek en de psychologie: 
‘Maar waar het er op aankomt, de intelligentie door middel van de schoolprestaties te weten, 
daar moeten wij klasseonderwijzers ons het werk niet door de psychologen uit de handen laten 
nemen.’ 
 
Gunning als schrijver van de pedagogische geschiedenis 
 
Onderwijshervorming hing sterk samen met de pedagogiek die werd onderwezen. Deze 
hervorming kon echter niet slechts door Gunning zelf teweeggebracht worden, maar moest 
vanuit de praktijk tot stand worden gebracht. Voor deze hervorming waren echter radicale 
omwentelingen vereist, zoals die ook op andere terreinen plaatsvonden. Gunning had de steun 
vanuit de praktijk nodig. Hij kon weliswaar zijn visie geven op de pedagogiek die op dat 
moment werd onderwezen, maar was niet in de positie om personen ‘af te breken’ zoals dat 
door Bol en Thijssen zou worden gedaan. In een later stadium zou Gunning echter wel 
dankbaar gebruik maken van de invloed van De Nieuwe School en in het bijzonder van Bols 
veroordeling van De Raaf, om daarmee te illustreren dat de pedagogiek van vóór 1900 weinig 
voorstelde. 
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Sprekend over de pedagogiek tussen 1898 en 1938 en de ontluiking der wetenschappelijke 
pedagogiek in Nederland in het jaar 1898, vroeg Gunning zich af waarom dit tijdstip niet 
vroeger was, omdat Nederland ‘toen immers toch minstens twee paedagogische kopstukken 
rijk was, Harm de Raaf en Jan Versluys.’ Nadat hij Versluys kort neerzette als een slordige 
werker die zeker geen wetenschappelijke voorganger genoemd kon worden, ging Gunning 
uitvoeriger in op de plaats van De Raaf in de geschiedenis van de Nederlandse pedagogiek. 
Hier maakte Gunning dankbaar gebruik van het ‘afbreekwerk’ van Bol. Met het volgende 
citaat over De Raaf kon Gunning zichzelf als ‘grondlegger’ situeren: 
 

‘In 1898 was zijn reputatie nog onaangetast; weinige jaren later zou hij door Bol in “De 
Nieuwe School” onbarmhartig tot op de huid toe uitgekleed worden en thans gedenkt 
niemand hem meer. [...] De Raaf ontdekte dat Duitschland een bloeiende 
“wetenschappelijke paedagogiek” rijk was, [...] Deze heilleer naar Nederland over te 
brengen, hier als haar gezaghebbend interpreet op te treden en haar receptie op de 
Nederlandsche school tot stand te brengen, ziedaar de grootsche taak, die De Raaf, 
volkomen te goeder trouw, maar in tragische zelfoverschatting op zich genomen had.’97 

  
In dezelfde tekst dateerde Gunning het keerpunt in de Nederlandse pedagogiek in 1898, omdat 
Gunning toen het recht werd verleend als privaatdocent colleges te geven in Utrecht (waaraan 
hij in 1900 pas begon omdat hij eerst naar Jena ging om bij herbartiaan Rein te studeren). 
Gunning schreef, kortom, zijn eigen geschiedenis en werd hierbij gesteund door latere 
historisch pedagogische geschriften die deze omslag overnamen. Wel toonde een tijdgenoot als 
Van Det zich bewust van het al te opzichtige karakter van zijn eigen positionering. Zo citeerde 
Van Det (1939) de gehele beschrijving van Gunning over het keerpunt in de pedagogiek in zijn 
eigen studie over de geschiedenis van de Bond van Nederlandse onderwijzers. Volgens Van 
Det was deze datering echter bijzaak: ‘Deze scherpzinnige en uiterst belezen schrijver wil de 
herleving van de pedagogiek dateren van 1898. Men kan hierin van gedachten met hem 
verschillen, maar dat is tenslotte een bijzaak. We herinneren er alleen aan, omdat hij daarvoor 
noodzakelijkerwijs moet aantonen, dat H. De Raaf en J. Versluys, wier werk reeds van voor 
1898 dateerde niet behoorden tot de voormannen van die Renaissance.’ 
 
Een pioniersrol komt niet slechts tot stand op basis van een wetenschapsinhoudelijke 
omslag. Die omslag moet ook als zodanig worden herkend en bevestigd door latere 
generaties. Geschiedschrijving speelt daarbij een belangrijke rol. Pedagogische 
geschiedschrijving heeft ook een disciplinerende (en: demarquerende) functie. De historische 
terugblik maakt in dit geval een onderscheid in meer en minder wetenschappelijke verdiensten. 
Saillant is het feit dat Gunning hiermee zijn eigen rol weergeeft. Maar ook dat we de term 
wetenschap in relatie tot pedagogiek bij Gunning zien mee ontwikkelen met het toenemende 
vertrouwen dat ontstond in de mogelijkheden van een dergelijke wetenschap. In de volgende 
drie citaten van Gunning uit 1901, 1923 en 1938 zien we respectievelijke de twijfel aan een 
wetenschappelijke pedagogiek, het gegroeide vertrouwen in de mogelijkheden van een 
wetenschappelijke pedagogiek en tot slot het projecteren van hetzelfde vertrouwen op het 
verleden om daarmee tevens zijn eigen aandeel daarin kracht bij te zetten.  
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In 1901 schreef Gunning: ‘Ik mag als bekend veronderstellen, dat ik mij niet schaar onder 
degenen, die de paedagogiek als een wetenschap beschouwen of althans hopen en vertrou- 
wen, dat zij zich mettertijd daartoe zal ontwikkelen.’98 Gunning associeerde deze wetenschap 
te zeer met een op Herbart gebaseerde streng wetenschappelijke pedagogiek met de 
pretenties bindende voorschriften te kunnen geven.  
In Pro Domo, zijn rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht (15 oktober 1923), stelde Gunning dat wat destijds – rond 1900 dus 
- een aanmatiging was (namelijk het proclameren van een wetenschappelijke pedagogiek) nu 
pas bereikbaar is geworden en wel als gevolg van de ontwikkeling van de moderne 
psychologie (kinderstudie of pedologie).99 Zoals Herbart dat voorstelde vormde de 
psychologie dus de wetenschappelijke grondslag voor de pedagogiek, maar de ‘dogmatische 
en barokke mathematische’ psychologie van Herbart zelf was daarvoor volgens Gunning 
ongeschikt. De nieuwe pedologische inzichten zouden daartoe inmiddels wel geschikt zijn. 
In zijn historisch werk uit 1938 schreef dezelfde Gunning dat in 1898 het getij begon te 
veranderen ‘toen juist in dat jaar het uitzicht geopend werd op een andere, minder 
dogmatische, minder houterige, maar daarom niet minder wetenschappelijke paedagogiek 
van eigen bodem.’100 Verder schreef Gunning nog over zijn eigen rol: ‘Wat Gunning in 1893 
begon was dus wel degelijk iets nieuws en hij stond er geheel alleen voor.’101 Het uitzicht dat 
volgens Gunning in 1898 door hem werd geopend was echter voor een groot deel het uitzicht 
in 1938. Rond 1900 was het vooral zaak openlijk te twijfelen aan de pretenties van een 
wetenschappelijke pedagogiek. 
Met het handig aangebrachte onderscheid tussen de wetenschap der paedagogiek en 
wetenschappelijke paedagogiek behield hij echter aanspraak op een vorm van wetenschap die 
het wel goed voor had met de leraren. Gunnings proclamatie van een wetenschappelijke 
pedagogiek was daarmee niet aanmatigend. Het onderscheid kon de bestaande negatieve lading 
rond de eeuwwisseling wegnemen. Hij behield zo met de nodige reserve en voorzichtigheid 
aanspraak op een ‘academische’ behandeling van de pedagogiek. Met het verdwijnen van die 
lading in de jaren twintig en dertig verdween ook het belang van het gehanteerde onderscheid 
uit 1904. In 1938 kon hij, zonder wetenschappelijke slag om de arm, met terugwerkende kracht 
zijn rol opeisen voor het uitzicht dat hij opende op een ‘niet minder’ wetenschappelijke 
pedagogiek.  
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Tot slot 
 
Dit hoofdstuk wilde inzicht gegeven in de creatie van een disciplinair begin. Daartoe werd een 
historische ontwikkeling geschetst waarbinnen pedagogische tijdschriften tornden aan de 
grenzen van wetenschappelijke geloofwaardigheid en aanleiding gaven tot nieuwe 
constructies. Ook werd geschetst hoe Gunning meehielp aan het opbouwen van nieuwe 
pedagogische geloofwaardigheid. Hoe is deze pioniersrol van Gunning binnen de Nederlandse 
academische en wetenschappelijke pedagogiek te begrijpen vanuit het perspectief van 
demarcatie? De discussies rond 1900 verschaffen inzicht in diverse noties van wetenschap die 
in het geding zijn, maar het is problematisch om de aanvang van een pedagogische discipline 
te legitimeren louter op basis van wetenschapsinhoudelijke overwegingen. De periode rond 
1900 is gekenmerkt door het bestaan van diverse (taal)gemeenschappen met eigen belangen. 
De periode voor 1900 wordt gekenmerkt door de dominantie van een herbartiaans vocabulaire; 
een vocabulaire dat duidelijk een gezagsorde legitimeerde. Het doorbreken van deze 
gezagsorde (die van schoolhoofden en pedagogen ten opzichte van onderwijzers) diende 
gepaard te gaan met het ‘afbreken’ van een traditioneel en het aanbieden van een nieuw 
vocabulaire.  
Voor Gunning bleek het van groot belang dat hij zich distantieerde van de bestaande 
pedagogiek, op basis van de alliantie die er was met de pedagogische praktijk. Teveel binnen 
de onderwijsstructuur opererende pedagogische autoriteiten wekten al gauw wantrouwen bij 
onderwijzers. Onderwijzers misten zelf echter de autoriteit en macht om inhoudelijk iets aan de 
situatie te kunnen veranderen. De Nieuwe School en Gunning vonden elkaar op de golven van 
vernieuwing en in de constructie van het ‘oude’ ten opzichte van het ‘nieuwe’. In de processen 
van onderwijsvernieuwing maakten zij uiteraard deel uit van een veel groter, zowel nationaal 
als internationaal, geheel. In de constructie van een pedagogisch keerpunt in Nederland 
vormden zij echter twee belangrijke partijen. Met de praktijk creëerde Gunning een alliantie 
door de betekenis van een universitaire pedagogische opleiding te beschrijven vanuit de 
maatschappelijke verantwoordelijkheden van leraren. Met dit uitgangspunt begaf Gunning zich 
grotendeels in de lijn van De Nieuwe School. Bovendien kleefde aan Gunning niet de 
verdenking van het gebruik van wetenschappelijke autoriteit ten behoeve van sociale status of 
stijging. Dit in tegenstelling tot, op dat moment pedagogische autoriteiten als Geluk en De 
Raaf, die vanuit hun eigen methodische kader aangaven, waarin leraren zich moesten 
bekwamen en daarmee de rol van onderwijzers juist marginaliseerden. Het was immers slechts 
een kwestie van het juist aanleren van de middelen die de wetenschap hen aanreikte; methodes 
die uiteindelijk wel zouden leiden tot de doelen die door anderen geformuleerd werden. 
Er bestond rond de eeuwwisseling weliswaar consensus over de noodzaak van een 
institutionalisering van de pedagogiek binnen de universiteit. De motieven van de oudere 
generatie waren echter van fundamenteel andere aard dan die waarmee Gunning de noodzaak 
van een academische pedagogiek legitimeerde. Het was zelfs zo dat auteurs als Geluk en De 
Raaf al in 1890 spraken over het bestaan van een wetenschappelijke pedagogiek, terwijl 
Gunning in 1900 tijdens zijn openingsrede stelde dat hij niet geloofde aan een wetenschap der 
pedagogiek en, al bestond zij, haar niet zou begeren. In zekere zin was het op dat moment dus 
zinvol een duidelijke scheiding aan te brengen tussen wetenschap en academisch.  
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Academisch stond niet noodzakelijk gelijk aan ‘zuiver wetenschappelijk’. Veeleer werd het 
dienstbare karakter aan het onderwijs benadrukt. Deze vorm van legitimeringsretoriek, die het 
accent legt op de maatschappelijke belangen die de wetenschap diende, was in de negentiende 
eeuw ook bij natuurwetenschappers gemeengoed.102 Het paste binnen een dominant moreel 
vocabulaire aan het eind van de eind negentiende eeuw, dat werd gekenmerkt door begrippen 
als burgerzin, naastenliefde en plichtsbesef.103 Gunning wist op deze wijze krediet te winnen, 
en zowel een grens aan te brengen als te overbruggen. Daarmee hanteerde hij de paradox van 
de pedagogiek en wist hij met theoretische en wetenschappelijke middelen de betekenis van 
diezelfde middelen te relativeren. Zo wist hij de status van leraar te accentueren, ‘door middel 
van’ het creëren van een nieuwe beroepsgroep, namelijk ‘wetenschappelijk pedagogen’ en wist 
hij zelfs het eigen belang te relativeren (‘wat ik u geven kan, is weinig’) en tegelijkertijd een 
eigen positie aan de universiteit te creëren om het belang van anderen te kunnen dienen. 
 
Naast de vragen waarom er grenzen op het spel stonden, wie deze grenzen ter discussie stelden 
of verdedigden en waar en hoe deze werden uitgevochten speelt ook altijd de vraag welke 
gevolgen deze conflicten hebben gehad. Eenduidige interpretaties hierover bestaan niet. Feit is 
wel dat de hier geschetste historische markering nog decennialang een rol heeft gespeeld 
binnen het pedagogisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland. In het bijzonder het 
empirisch didactisch en denkpsychologisch onderzoek kon er niet omheen recht te doen aan de 
pioniers op dit terrein. Daarbij moest men zich wel rekenschap geven van het werk van 
Herbart, maar ook van diens interpreten en van hetgeen er op pedagogisch terrein gebeurde 
vanaf 1900. 
De autoriteit van De Raaf was na 1905 behoorlijk aangetast, maar het was niet zo - mede door 
een gebrek aan alternatieven - dat zijn werk direct werd vergeten. Zo maakte H. Nieuwenhuis 
in zijn dissertatie uit 1939 nog uitvoerig gebruik van een aantal boeken van De Raaf. Een 
hernieuwde aandacht in die periode voor Herbart had echter ook te maken met een meer 
neutrale opstelling tegenover zijn werk, los van het ‘misbruik’ dat er van was gemaakt.104 
Ook de invloed van DNS heeft nog wel enige tijd doorgewerkt als het ging om de appreciatie 
van pedagogische wetenschap binnen het onderwijs.105 Volgens Diels is de invloed van 
Thijssen en Bol zelfs zo groot geweest dat bij vele onderwijzers zelfs iedere vorm van 
methode in diskrediet was geraakt.106 Vanwege de heftigheid van de tegenreactie ontstond 
zelfs een gebrek aan methodiek binnen het onderwijs. Volgens Diels gingen vooral nieuwe 
onderwijsmethoden hieraan mank. Zo sprak hij over de ontstellende berichten over 
Montessori-kinderen, die op zevenjarige leeftijd nog niet konden lezen of nooit hadden 
gerekend, omdat het vak hun niet aanstond.107 
Zelfs jaren nadat het Nutsseminarium het didactisch onderzoek was begonnen (zie volgend 
hoofdstuk) wees Nieuwenhuis nog eens op de doorwerking van zowel het herbartianisme als 
de reacties daarop.108 Juni 1941 wijdde PS een geheel nummer aan de betekenis van de 
denkpsychologie in verband met onderwijsvernieuwing. Het bevatte twee artikelen, van H. 
Nieuwenhuis en F.W. Prins. Nieuwenhuis meende dat Thijssen en Bol met DNS goed werk 
hadden gedaan, maar ook hadden nagelaten aan iets nieuws te werken.109 Dat had volgens hem 
nadelige gevolgen. Hij verwees hierbij naar Kohnstamm die in PIW opmerkte dat de reactie op 
het herbartianisme in Nederland tot grote scepsis heeft geleid.  
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Daar waar in andere landen nieuwe studie volgde nadat het herbartianisme verdween, raakte 
Nederland door de aanhoudende scepsis achterop.110 Mede door het uitblijven van nieuwe 
studie zou het herbartianisme ook nog ongewild hebben doorgewerkt, onder andere in het 
taalonderwijs. Het sterkte Nieuwenhuis en ook Prins in 1941 in hun verdediging van de 
denkpsychologie. Nieuwenhuis sprak hoopvol over de hernieuwde wetenschappelijke 
fundering van de didactiek. 
Het is niet geheel toevallig dat in datzelfde jaar ook Langeveld afrekende met een herbartiaans 
verleden.111 Niet alleen werd dat jaar herdacht dat Herbart honderd jaar eerder overleed, ook 
hield inmiddels een nieuwe generatie pedagogen zich bezig met gelijksoortige vragen als 
veertig jaar ervoor, zij het met hernieuwd wetenschappelijk vertrouwen en inzicht. Het is wel 
opvallend hoezeer Langeveld inging op de beperkingen van Herbart, los van de bestaande 
interpretaties van Herbart in Nederland. Ook zweeg hij over de processen die een nieuwe 
pedagogische weg hadden mogelijk gemaakt. G. van Veen deed dat niet. In het Woord Vooraf 
bij deze lezing van Langeveld schreef Van Veen, op dat moment directeur van het 
Nutsseminarium: ‘Wij aarzelen niet te zeggen, dat „De Nieuwe School“ met deze arbeid het 
Nederlandse onderwijs ten zeerste aan zich heeft verplicht. Tot diep in de rijen van de 
bijzondere school was zijn invloed merkbaar.‘112 
Het formalisme en de vermethodieking die uit hem waren voortgekomen weet Langeveld 
voornamelijk aan de onjuiste vooronderstellingen van Herbarts leer. In het bijzonder zijn 
psychologie zou te speculatief en mechanistisch zijn. Het betrof een tot formalisme aanleiding 
gevende metafysica van de ziel. Op basis van de psychologie van Wundt en van Brentano wees 
Langeveld op het pseudo-metafysische karakter van Herbarts wijsgerige en volkomen 
onhoudbare elementenpsychologie. Wel gaf hij Herbart krediet voor het feit dat hij voor het 
eerst het leerproces systematisch probeerde te ordenen en het didactische probleem als 
probleem had opgeroepen. Nederland hoefde zich volgens Langeveld niet over de omvang van 
het neo-herbartiaanse formalisme te beklagen, omdat de invloed van De Raaf en Geluk pas 
groot werd op het moment dat machtige tegenstromen al begonnen te groeien. 
Binnen het Nutsseminarium concentreerde het pedagogisch onderzoek zich inmiddels op een 
combinatie van empirische en wijsgerige perspectieven. Het verschafte de pedagogische 
wetenschap op dat moment in ieder geval een superieure status ten opzichte van het verleden. 
Een tweede generatie pedagogen gaf de status van wetenschap eveneens enige glans in de 
spiegeling aan het verleden. De betekenis van een academisch startpunt was op dat moment 
enigszins verbleekt bij het streven om zich te kunnen meten met internationale ontwikkelingen. 
Maar ondanks gegroeid wetenschappelijke vertrouwen bleef de verhouding tot de 
onderwijspraktijk een heikel thema. In hetzelfde Woord Vooraf wees Van Veen erop dat het 
wetenschappelijke werk op geen enkele wijze het geloof van de onderwijzer in het eigen werk 
en in de school mocht aantasten. Van Veen wilde dat de practicus en wetenschapsman zich 
gezamenlijk met de problemen gingen bezighouden. Dat ook deze samenwerking na het 
afscheid van Herbart echter niet geruisloos zou verlopen en gepaard ging met een worsteling 
tussen betrokkenheid en distantie van het onderwijs, wordt duidelijk in het volgende 
hoofdstuk. 
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3 
Grenswachters van de pedagogiek 

 
‘Overal waar mensen zijn, zijn grenzen. Waar grenzen zijn, worden deze 
overschreden en daar worden mensen kwaad over. […] Grenzen ontstaan dikwijls als 
reactie op dreiging van buitenaf: het vreemde en het andere moet buiten de deur 
worden gehouden en om zeker te weten wie de “anderen” precies zijn, is het handig 
een sterk besef van je eigen identiteit te ontwikkelen.’1  

 
 
 
Inleiding 2 
 
Prominente grenswachters van de huidige wetenschappelijke praktijk worden gevormd door 
de redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Tijdschriften zijn al geruime tijd hét 
medium om zowel een specifieke lezerskring te bereiken en uit te breiden als om grenzen op 
te trekken rondom een wetenschappelijk domein. Om inzicht te krijgen in een aantal wortels 
en evoluties van deze afgrenzende rol van tijdschriften staat in dit hoofdstuk een deel van de 
geschiedenis centraal van een invloedrijke redactionele gemeenschap op het terrein van de 
pedagogiek. Zowel inhoudelijke, contextuele als kwantitatieve analyses van Paedagogische 
Studiën (PS) werpen licht op de bemoeienis van vooraanstaande pedagogen met de 
popularisering en verwetenschappelijking van hun tijdschrift.  
Gezien de rijke historie van dit tijdschrift, leent PS zich bij uitstek voor dit onderzoek. Het is 
één van de eerste Nederlandstalige pedagogische periodieken met uitdrukkelijk 
wetenschappelijke pretenties.3 Al in het eerste nummer werd gesteld dat ‘deze studiën van 
echt wetenschappelijken geest doortrokken moeten zijn’.4 Naderhand heeft het tijdschrift een 
toonaangevende positie in het wetenschapsveld behouden, zoals herhaaldelijk in herinnering 
is gebracht. Als geen andere periodiek heeft PS aandacht besteed aan haar eigen verleden.5 
De periode loopt vanaf 1919 (het moment van oprichting) tot omstreeks 1960, wanneer PS 
haar gezichtsbepalende functie sterk ziet veranderen. 
In de eerste paragraaf staan de rol en de samenstelling van de redactie (met uiteenlopende 
belangen en achtergronden) centraal. Uitvoerige correspondenties van de redactieleden van 
PS bieden inzicht in hun rol en werkwijze. Samenstelling, werkwijze en taakverdeling 
worden in verband gebracht met de inhoudelijke koers van PS. Kohnstamm in het bijzonder 
positioneerde PS op zeer brede wijze en maakte een grote diversiteit mogelijk onder de 
paraplu van een breed geformuleerde ‘wetenschap van de menselijke persoonlijkheid’. Deze 
opvatting weerspiegelde zich in de diversiteit in taken en opvattingen binnen de redactie. De 
vraag is op welke wijze PS als pedagogisch tijdschrift met wetenschappelijke pretenties, dat 
tegelijkertijd van praktische betekenis wilde zijn voor het onderwijs, worstelde met grenzen 
tussen wetenschappelijke geloofwaardigheid en praktische relevantie. Zowel inhoudelijke 
discussies over de inhoud van de pedagogiek als redactionele discussies over de verhouding 
tot de onderwijspraktijk geven inzicht in de wijze waarop de redactie haar tijdschrift 
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gebruikte. Dat gebruik balanceerde tussen belangen die een rol speelden in de processen van 
toenadering tot de praktijk en demarcatie tussen verschillende sociale wetenschappen die zich 
met een identieke problematiek bezighielden (vooral op het terrein van onderwijsvernieu- 
wing). Door middel van gekwantificeerde parameters wordt bovendien inzicht gegeven in 
enkele structurele evoluties die van invloed waren op de inhoud van PS en op de koers en 
werkwijze van de redactie. 
Paragraaf twee gaat in op de brug die men moest zien te slaan tussen de sterk wijsgerig 
georiënteerde en de meer onderwijsgeoriënteerde pijlers van PS. Confrontaties tussen 
redactieleden maken duidelijk dat PS vaak moest balanceren op het raakvlak van pedagogiek, 
onderwijs en politiek. In de loop van de jaren dertig groeide de bezorgdheid over het 
dreigende verlies van contact met de (potentiële) lezers, c.q de onderwijzers en leraren. 
Uitdrukkingen als ‘opvoeding van de lezer’ en ‘popularisering van kennis’ waren illustratief 
voor de pogingen die werden gedaan om een brug te slaan naar de steeds vaker afhakende 
onderwijspraktijk. 
Dit proces van verwijdering werd versterkt door de groeiende kennis van de complexiteit van 
denk- en leerprocessen, het toetsen daarvan en het voorspellen van schoolsucces. De selectie 
van leerlingen en de vraag hoe de aansluiting tussen typen scholen het best onderzocht en 
getoetst kon worden, werd lange tijd ervaren als dé pedagogische vraag bij uitstek. De derde 
paragraaf is thematisch van aard en behandelt het aansluitingsprobleem. Opnieuw zorgde 
Kohnstamm hier voor eenheid binnen PS-kringen, nu met zijn onderzoek uitgevoerd binnen 
het Nutsseminarium. De stilleestest werd in PS breed gesteund en uitgedragen. Het onderzoek 
werd vergemakkelijkt door de korte lijnen tussen politieke opdrachtgevers, pedagogische 
wetenschap en de onderwijspraktijk. Kohnstamm en zijn medewerkers integreerden nieuwe 
denkpsychologische inzichten binnen de pedagogiek en redactiesecretaris Diels propageerde 
en populariseerde de stilleestest als toetsmiddel binnen het onderwijs.  
Het thema van de aansluiting vertoonde in de loop van de jaren dertig echter ook de keerzijde 
van een brede pedagogische wetenschap (‘in volle omvang’). Het thema stond bij nader 
inzien vele mogelijke perspectieven toe, hetgeen na de aanvankelijke eensgezindheid de 
interne concurrentie stimuleerde. Deze specialisering ontwikkelde zich omgekeerd evenredig 
met politieke daadkracht. Na de oorlog kenmerkte PS zich dan ook door een verschuiving in 
de richting van een meer politieke oriëntering. De bepaling van de pedagogiek als praktische 
wetenschap kwam in gevaar vanwege het groeiende wetenschappelijke inzicht en de 
complexer wordende transfer van kennis naar toepassing binnen het onderwijs. De vraag is in 
hoeverre de koers van PS, naast structurele en inhoudelijke factoren, ook werd beïnvloed 
door de individuele hoofdrolspelers, in het bijzonder Gunning, Kohnstamm en Langeveld. In 
hoeverre werd inhoudelijke continuïteit gewaarborgd ondanks de zich wijzigende rol van PS 
binnen het forum van Nederlandse pedagogen? De vierde en laatste paragraaf gaat vooral in 
op de persoon Langeveld, zijn publicaties in PS en de problematische  nalatenschap van 
Kohnstamm. 
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3.1 Het tijdschrift Paedagogische Studiën en zijn redactie 
 
In januari 1919 vroeg de firma J.B. Wolters te Groningen een subsidie aan bij de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor de oprichting van een pedagogisch tijdschrift. 
Secretaris Hovens Greve antwoordde dat maximaal fl.250,- beschikbaar zou worden gesteld. 
Als tegenprestatie stelde de Nutscommissie: 'In den titel zal naast de andere subsidiëerende 
lichamen moeten worden opgenomen "Het Nutsseminarium voor paedagogiek te 
Amsterdam".’6 Na verschijning van de eerste jaargang van Paedagogische Studiën was er 
onduidelijkheid over de status van het tijdschrift en over de vraag voor wie het tijdschrift nu 
precies bedoeld was. Vooral de wijze waarop een wetenschappelijk tijdschrift dienstbaar kon 
zijn en blijven aan onderwijzers en leraren zou als een rode draad door de redactionele 
discussies blijven lopen. Voortdurend voelde men spanning tussen wetenschappelijke eisen 
en vragen en eisen vanuit de onderwijspraktijk. Het was niet altijd eenvoudig om zowel voor 
een grote groep toegankelijk te schrijven als tegelijkertijd een wetenschappelijke identiteit op 
te bouwen. Op welke wijze streefde PS nu tussen 1919 en 1960 inhoudelijke en redactionele 
uitbreiding én een uitbreiding van de lezerskring na, en op welke wijze construeerde men 
grenzen rondom het terrein van de pedagogische wetenschap?  
 
Profiel en lezerskring 
 
Vanaf haar aanvang wilde PS voorzien in verschillende – soms tegenstrijdige – behoeften. In 
1923 schreef Zevenbergen namens het hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzers-
Genootschap (NOG) aan de redactie van PS: 'Reeds jaren bestaat in onze vereniging het 
streven naar het uitgeven van een paedagogies tijdschrift, geschikt voor onderwijzers'.7 
Blijkbaar voldeed PS daar op dat moment niet aan. De redactie van PS ondernam pogingen 
om uiteenlopende organisaties uit het veld van het onderwijs bijeen te brengen. Kohnstamm 
gaf de voorkeur aan een samensmelting van bestaande tijdschriften: 'Onze gewone 
Nederlandsche fout van versnippering doet zich ook juist in de paedagogische literatuur 
gelden en we krijgen op die wijze verschillende tijdschriften, die elk op zichzelf te zwak zijn 
om te leven en te sterk om te sterven. Ik denk bijv. aan het nieuwe tijdschrift van Dr. 
Hamaker en ook aan de "Paedagogische studiën", in wier redactie ik zelf zit.’8 De poging die 
werd gedaan om pedagogisch actieve organisaties (zoals het NOG, de Bond van Nederlandse 
Onderwijzers, de Vereniging voor Hoofden van Scholen, de Vereniging voor Paedagogiek, 
het Amsterdamsch Paedologisch gezelschap) te laten samenwerken mislukte echter al snel. 
De belangen en oriëntaties liepen op dat moment teveel uiteen om versnippering tegen te 
gaan. Zelfs het wetenschappelijk nauw verwante Amsterdams Paedaologisch Gezelschap, met 
voorzitter Van Wayenburg en het tijdschrift Kinderstudie als orgaan, voelde weinig voor 
samensmelting met een ander tijdschrift.  
Ook uitgeverij Wolters, in de persoon van Schepman (hij bleef bijna veertig jaar 
contactpersoon namens Wolters9), hield zich bezig met uitbreiding van het bereik van het 
tijdschrift. Dat gebeurde onder andere door voortdurend de representativiteit van de redactie 
in de gaten te houden. In 1923 werd aansluiting gezocht met het lager- en kweekschool-
onderwijs door P.A. Diels en J.G. Nijk op te nemen.10  
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In de eerste periode van PS was vooral de rol van Diels van eminent belang. Diels was een 
zeer geliefde redactiesecretaris tussen 1924 en 1938. Hij zou meer van de theorie weten dan 
iedere practicus en meer van de praktijk dan iedere theoreticus. Met de voorzitter, de 
redactiesecretaris en de uitgever vormde hij de spil van het tijdschrift. In de eerste periode 
waren dat respectievelijk Gunning, Diels en Schepman. Vanaf 1939 ging het om Kohnstamm, 
Nieuwenhuis en Schepman (zie bijlage voor een totaal overzicht van de redactie). 
Ook in latere jaren werd voortdurend strategische uitbreiding gezocht, onder andere door 
redactieleden uit Zuid-Afrika, Indië en België op te nemen.11 Gerrit J. Nieuwenhuis (niet te 
verwarren met Hendrik Nieuwenhuis, de latere secretaris) kwam vanaf 1924 in de redactie als 
gedelegeerde van de Onderwijsraad in Nederlands Oost-Indië. Toen Nieuwenhuis in 1928 
bedankte voor het redacteurschap wilde Schepman zich daar aanvankelijk niet bij neer 
leggen, vanwege de vele abonnees in Indië.12 Redactielid P. Post was vanaf 1939 directeur 
van een kweekschool voor onderwijzers en hoofdonderwijzers te Bandoeng.  Ook de relatie 
met Zuid-Afrika bleef lange tijd van belang voor PS en tot eind jaren zestig werden zelfs 
artikelen in de Zuid-Afrikaanse taal geplaatst. PS was wel een tijdschrift van voornamelijk 
mannelijke signatuur. Cornelia Philippi-Siewertsz van Reesema (1880-1963) was een van de 
weinige vrouwelijke auteurs die in de jaren twintig in PS wist te publiceren. Helena Stellwag 
(1902-1996) was vanaf 1946 het eerste vrouwelijke redactielid.13 
Met enige reserve werd aansluiting en samenwerking gezocht met confessionele collega’s. 
Vanaf 1924 was G. Meima, directeur van de ‘Kweekschool met den Bijbel’ te Groningen, 
toegetreden tot de redactie.14 Ook werd Jan Waterink benaderd; Waterink reageerde echter 
met de mededeling dat hij er geen tijd voor had.15 De uitbreiding van de redactie naar 
protestants-christelijke zijde speelde begin jaren vijftig weer toen het ‘Paedagogisch 
Seminarium vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk’ te Utrecht contact zocht met PS. Dit 
om viermaal per jaar de ‘Mededelingen’ van het Seminarium te kunnen plaatsen in ruil voor 
leden. Er was zelfs even sprake van dat rector-secretaris Dr. G. Kalsbeek hiervoor ook een 
plaats in de redactie zou krijgen.16 Kalsbeek kwam echter niet in de redactie, maar wel werd 
er nog stevig onderhandeld over de strategische ruil. Nell schreef Langeveld met de vraag 
hoeveel abonnees Wolters noodzakelijk achtte, om eens per kwartaal 4 bladzijden van 
Paedagogische Studiën af te staan voor mededelingen van het Hervormd Seminarie. In 1952 
verschenen de eerste vier pagina’s met Mededelingen van het Seminarium. 
Met katholieke pedagogen ging PS minder in discussie. De verhouding met katholieken was 
lange tijd gespannen en inhoudelijke discussies bleven dan ook uit. Voor de Paedagogische 
Conferentie (24 en 25 oktober 1924 in Amsterdam, met Kohnstamm als voorzitter en Van 
Veen als secretaris) werden verschillende sprekers van R.K. zijde uitgenodigd, maar geen van 
hen was bereid te komen spreken.17 PS besteedde meer aandacht aan het Duitse Katholieke 
tijdschrift Pharus dan aan het Nederlandse Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer, 
waarin onder anderen Hoogveld de Katholieke pedagogische zuil aanzien gaf.18 
Ondanks het heersende klimaat van zowel een deels verzuilde pedagogiek, als van 
reformpedagogische uitwaaiering, was de wetenschapsinhoudelijke eensgezindheid in de 
redactie van PS gedurende de jaren twintig en dertig relatief groot. Gemeenschappelijke 
belangen in het opbouwen van wetenschappelijke status van de pedagogiek domineerden de 
onderlinge verschillen die er waren binnen de redactie.  
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Onderlinge discussies over de levensbeschouwelijke fundering van de pedagogiek waren 
schaars. Voor Gunning bleef ‘het eigenlijke doel’ van alle pedagogische studie, de opvoeder 
een hoge dunk te geven van zijn ‘ambt als zoodanig’.19 Ook andere redactieleden wezen op 
het belang van een zelfstandige plaats van de pedagogiek als wetenschap. G.J. Nieuwenhuis 
sprak in 1924 zelfbewust dat de opvoedwetenschap niet meer een onderdeel van een andere 
wetenschap is, maar een zelfstandige wetenschap met een eigen doelstelling en eigen 
volwaardige methodes.20 Hoewel ook mederedactieleden zich uitlieten over het 
wetenschappelijk karakter van de pedagogiek, was het vooral Kohnstamm die in PS 
regelmatig en uitvoerig inging op de wijsgerige grondslagen van de pedagogiek. 
 
Op onderwijsterrein werd PS gekleurd door een tamelijk conservatieve koers. Al te 
enthousiast gebrachte nieuwlichterij van reformpedagogische snit werd met gepaste 
nuchterheid en conservatisme ontvangen.21 Diels beriep zich weliswaar meermalen op het 
noodzakelijke idealisme dat de pedagoog eigen moest zijn. In PS verwoordde hij echter het 
perspectief van ‘de’ onderwijzer, die zich niet op zijn gemak zou voelen met veel van de 
nieuwe reformpedagogische denkbeelden. Kritisch volgde hij de ‘lyrische ontboezemingen’ 
vanuit allerlei vernieuwende Montessori- of Vrije scholen.22 Diels vond dat men niet ernstig 
kon ingaan op al de dwaasheden, ‘die van Montessori-zijde worden verteld en de wereld als 
wonder-elixer wordt aanbevolen.’23 Wij blijven hopen op het goede in den mens, aldus Diels, 
maar ‘niemand zal Jean Jacques blindelings volgen.’24 Het conservatisme van de Nederlandse 
onderwijzer werd dan ook geroemd. De Hollandse onderwijzer diende in kwesties van 
pedagogisch idealisme gekenmerkt te worden door ‘welwillende neutraliteit’.  
In het Dalton-onderwijs, geleid door de principes vrijheid, zelfwerkzaamheid en samen-
werking, zag men binnen PS in het algemeen wel een geschikte balans tussen vrijheid en 
dwang. De rol van de onderwijzers verdampte binnen het Dalton-plan niet in methodieken, of 
zoals Diels meende, achter de leerapparaten van Montessori. Ook Kohnstamm stelde zich 
belangstellend en enthousiast op de hoogte van het Dalton-onderwijs in Engeland (met Bigot 
en Diels in 1924) en Nederland.25 PS verweerde zich wel duidelijk tegen elke vorm van 
'mystificisme'. De antroposofische Vrije Schoolpedagogiek van Rudolf Steiner kon derhalve 
rekenen op weinig sympathie binnen de redactie van PS en werd als wartaal afgedaan.26 
Dit oordeel was typerend voor de ‘rationele’ lijn van PS. PS streefde voortdurend een 
integrerende en overkoepelende rol na. Daarbij moest ze zien te schipperen tussen 
vernieuwend en neutraliserend. Pedagogische wetenschap moest in staat zijn politieke en 
religieuze tegenstellingen te overstijgen. Niet alleen kon de redactie hiermee een grens 
trekken tussen wat men nog ‘rationeel’ en ‘wetenschappelijk’ achtte en wat niet, ook 
ondervond men daarbij vaak de medewerking van een sceptische onderwijspraktijk. Deze lijn 
sloot ook aan bij personalistische uitgangspunten, van waaruit het begrip ‘persoon’ als 
funderend werd gezien voor het denken over opvoeding.27 Het kind werd primair gezien als 
een persoon-in-wording, dat wil zeggen in staat zich te ontwikkelen tot een door rede en 
geweten gekenmerkt ‘persoon’.28 Ook in PS stond veelal de redelijke, democratische en 
gewetensvolle ontwikkeling van het individu centraal. 
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Uitbreiding van de redactie en de lezerskring was echter evenzeer een door de uitgever 
gestimuleerde strategie tot overleven. Het ledenaantal en de financiën waren door de jaren 
heen een aanhoudende zorg (tot 1950 waren er niet meer dan 500 abonnees). Een enkele maal 
beïnvloedden de belangen van de uitgever het redactiebeleid en ontstond er onenigheid over 
deze invloed.29 Soms werd sneller een recensie geplaatst, zodat een boek op een lijst van 
schoolboeken kon komen.30 De samenwerking met Wolters bleef echter goed; Schepman 
hield zich ook actief bezig met het werven van auteurs en lezers voor PS. 
Vanaf de jaren vijftig en zestig werd meer de nadruk gelegd op een representatieve bezetting 
van de universiteiten in de redactie. Ook de lezerskring werd steeds meer gezocht binnen de 
muren van de universiteit. Tussen 1950 en 1960 steeg het aantal abonnementen tot 1000. 
Vanaf de jaren zestig werden pogingen ondernomen het lezersbestand uit te breiden, onder 
andere door middel van themanummers. Zo gaf PS begin jaren zestig een speciaal nummer 
uit over het beroepsonderwijs, waarna veel lagere technische scholen zich abonneerden. Het 
lezersbestand bedroeg aan het begin van 1960 1233 abonnementen. Mede door inspanningen 
van voorzitter Idenburg steeg dat aantal flink. In een brief aan secretaris J.H.N. Grandia 
merkte Beumer, namens Wolters, op: ‘Door veel adverteren is het en wordt het in 
onderwijskringen steeds onder de aandacht gebracht, terwijl ook nieuwbenoemde leraren en 
nieuwbenoemde hoofden van scholen werden en worden bewerkt.’ De stijging zou echter 
vooral te danken zijn aan studieabonnementen. ‘Wij trekken hieruit de conclusie, dat de actie 
voor het verwerven van studieabonnementen, mede dankzij de actieve medewerking van 
sommige hoogleraren (met name Prof. Idenburg), goed succes heeft gehad, maar dat, alle 
propagandistische inspanningen ten spijt, het aantal abonnementen op “Paedagogische 
Studiën” bij hen die op pedagogisch terrein werkzaam zijn niet noemenswaard is gestegen. 
Niettemin zullen wij gaarne doorgaan met onze propaganda voor het blad en, overal waar dat 
dienstig schijnt, er de aandacht voor vragen.’31 
Met de wijziging, in 1970, van de subtitel Maandblad voor onderwijs en opvoeding in 
Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde, werd ook besloten het blad te gaan sturen 
in de richting van een wetenschappelijk tijdschrift.32 Als lezerspubliek had de redactie de 
volgende doelgroepen voor ogen: de studerenden voor de middelbare akten pedagogiek, 
studenten psychologie, sociologie en pedagogiek, wetenschappelijke docenten, lectoren, 
hoogleraren en wetenschappelijke bureaus voor het onderwijs. Mede dankzij de toenemende 
belangstelling voor sociale wetenschappen bleef het aantal lezers verder stijgen tot 3930 in 
1971 (waarvan 800 studentenabonnementen). Eind jaren zeventig liep het zelfs op tot bijna 
4300 abonnementen (waarvan 1900 studenten); maar het daalde weer vanaf begin jaren 
tachtig naar rond de 3000 (waarvan 1400 studenten). Die dalende trend heeft zich min of 
meer voortgezet tot op heden. Ondanks het feit dat het aantal lezers onlangs is verdubbeld telt 
PS momenteel 909 lidmaatschappen. Met ingang van jaargang 2001 vond er een 
uitgeverswissel plaats. Na meer dan 75 jaar uitgave door Wolters-Noordhoff werd deze taak 
overgenomen door de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en het Vlaams Forum voor 
Onderwijsonderzoek (VFO). Daarmee is het aantal lezers van PS vermeerderd met de mensen 
die lid zijn van de VOR. Op het moment van overname had PS zelf nog 461 abonnees. 
Dankzij de VOR werden daar 448 abonnementen aan toegevoegd.33 
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Foto boven : Autoriteiten op onderwijsterrein aanwezig op het eerste Nederlandsche Paedagogische congres 
(Amsterdam, 1926). Zittend v.l.n.r. E. Groeneweg, A. Jonkman, Ph. Kohnstamm (voorz.), J.H. Gunning. Staand 
v.l.n.r. A.J. Drewes (te ‘zwaar’ bevonden voor de redactie van PS), R. Casimir, A. Sluis-Slikker, G. van Veen, W. 
van Vliet en M. Ph. Idenburg.  
Foto onder: Ph. Kohnstamm feliciteert R. Casimir met zijn 60ste verjaardag (17 juni 1935). Daarnaast zijn vrouw, 
de fysicus Prof. dr. A. Fokker en de rechtsfilosoof Prof. mr. P. Scholten (bron: G.A. Kohnstamm). 
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Structurele evoluties 
 
Als toonaangevend pedagogisch tijdschrift streefde de redactie van PS na om een 
dwarsdoorsnee te zijn op het terrein van het onderwijs en pedagogisch onderzoek. Maar de 
identiteit van een pedagogische wetenschap is niet louter de uitkomst van individuele 
besluiten (over bijvoorbeeld het accepteren of afwijzen van ingezonden artikelen), of een 
optelsom van individuele expertises. Ook evoluties op een meer structureel niveau bepaalden 
het ontstaan van grenzen rondom het domein van de pedagogische wetenschap. 
Wetenschappelijke communicatie wijzigt, intellectuele invloedsferen wijzigen, de rol van een 
redactie verandert en daarmee evolueert ook de rol van de auteurs zelf. Gekwantificeerde 
parameters brengen enkele van deze evoluties in beeld, waartegen de discussies in de 
daaropvolgende paragrafen beter geplaatst kunnen worden. 
Een eerste structurele verandering van de aard en inhoud van de redactie betreft de 
veranderende ‘verdeling van kennis’ en een wijzigende rol van de gezichtsbepalende figuren  
binnen de redactie van PS. Dit kan worden geïllustreerd met behulp van een figuur en een 
tabel.  

Figuur 1 presenteert, voor de periode 1920-75, de verhouding tussen het aantal publicaties dat 
door redactieleden is geschreven en het totaal aantal artikelen per jaargang. Ondanks enkele 
fluctuaties is duidelijk dat in het begin van de jaren zestig de inhoud van het redacteurschap 
verandert. Begin jaren vijftig droeg de redactie nog zorg voor ongeveer de helft van het aantal 
gepubliceerde artikelen.34 Midden jaren zeventig was deze inbreng gedaald tot zo'n 10% van 
de gepubliceerde bijdragen. Toen was de redactie van PS, zeker in vergelijking met de 

Figuur 1: De productiviteit van redactieleden 
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vooroorlogse periode, minder gezichtsbepalend voor de pedagogiek. Het werd vanzelf-
sprekender dat auteurs in diverse periodieken publiceerden. Zowel concurrerende 
Nederlandstalige tijdschriften als toenemende internationalisering bemoeilijkten ‘tijdschrift-
trouw gedrag’. Bovendien waren redactieleden vanuit carrièreoverwegingen steeds minder 
genoodzaakt om in het eigen tijdschrift te publiceren. De redactie werd in stijgende lijn 
gevormd door hoogleraren (in 1936 4 van de 18 (22%); in 1946 6 van de 16 (37,5%); in 1956 
7 van de 16 (44%); in 1966 10 van de 17 (59%); in 1976 (inclusief redactieraad) 17 van de 27 
(63%); in 1986 7 van de 10 (70%)). In toenemende mate publiceerde een nieuwe, zich 
uitbreidende groep van jonge(re) onderzoekers. De redactie van het tijdschrift kreeg in plaats 
van een tijdschriftvullende taak steeds meer een selecterende taak als ‘grenswachter’ van 
wetenschappelijke communicatiekanalen. 
Verder inzicht in de verdeling van publicaties biedt de analyse van het aantal auteurs dat in 
PS publiceerde en het aantal artikelen dat zij gemiddeld voor hun rekening namen. Schreef 
een select gezelschap het gros van de artikelen of werd het merendeel uitgevoerd door een 
grote ‘anonieme’ groep auteurs die één- of tweemaal publiceerde in PS? Tabel 1 toont deze 
verdeling over de periode 1920-1970.  
 
Tabel 1 

Artikelen auteurs % Cum. %  tot. aantal art. cum.%

1 376 64,4 64,4 376 24,3

2 99 16,9 81,3 574 37

3 36 6,2 87,5 682 44

4 19 3,2 90,7 758 48,9

5 14 2,4 93,1 828 53,4

6 6 1 94,2 864 55,7

7 4 0,7 94,9 892 57,5

8 6 1 95,9 940 60,6

9 1 0,2 96,1 949 61,2

10 3 0,5 96,6 [waaronder A.D. de Groot] 979 63,2

11 3 0,5 97,1 1012 65,3

12 2 0,3 97,4 1036 66,8

14 1 0,2 97,6 J.H. Ringrose 1050 67,7

15 2 0,3 97,9 Brugmans; Philippi-S.van Reesema 1080 69,7

16 1 0,2 98,1 L. van Gelder 1096 70,7

23 1 0,2 98,3 Ph. Idenburg 1119 72,2

25 2 0,3 98,6 P.L. van Eck; G. van Veen 1169 75,4

26 1 0,2 98,8 H. Nieuwenhuis 1195 77,1

27 1 0,2 99 H. Stellwag 1222 78,8

37 1 0,2 99,1 P. Post 1259 81,2

47 1 0,2 99,3 P. Diels 1306 84,3

48 1 0,2 99,5 J.H. Gunning Wzn. 1354 87,3

60 1 0,2 99,7 I. van der Velde 1414 91,2

63 1 0,2 99,8 M.J. Langeveld 1477 95,3

73 1 0,2 100 Ph. Kohnstamm 1550 100

Totaal 584 100%        
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In kolom 1 van deze tabel staat het aantal artikelen waarvoor individuele auteurs 
verantwoordelijk zijn; kolom 2 bevat het aantal auteurs dat het corresponderende aantal 
artikelen heeft geschreven. Kolom 3 en 4 geven de procentuele ontwikkeling aan, terwijl in 
kolom 5 de echte veelschrijvers bij naam worden genoemd. De laatste kolommen vermelden 
het totaal aantal artikelen. Bijvoorbeeld: in de periode 1920-70 zijn er drie auteurs (of 0,5% 
van het totaal) die 10 artikelen publiceerden; 96,6% van de auteurs publiceerde in deze 
periode niet meer dan 10 artikelen, maar deze groep is slechts verantwoordelijk voor 63,2% 
van het totaal aantal gepubliceerde PS-artikelen (in absolute aantallen: 979 van de 1550 
artikelen). Uit tabel 1 blijkt dat enerzijds 64,4 % van alle auteurs die tussen 1920 en 1970 in 
PS publiceerden dat slechts eenmaal deden. Anderzijds tekent 10% van de auteurs voor meer 
dan de helft van de gepubliceerde bijdragen. Acht auteurs schreven samen bijna een kwart 
van alle artikelen. De top drie (Van der Velde, Langeveld en Kohnstamm) was 
verantwoordelijk voor 12,6% van de artikelen. PS werd in deze periode duidelijk gekenmerkt 
door een oligarchisch patroon van wetenschappelijke communicatie.35  
Wel nemen deze percentages drastisch af als ook de periode na 1970 mee wordt gerekend 
(Langeveld schreef na 1970 nog één artikel in PS; Van der Velde schreef nog drie artikelen). 
Anderzijds was de dominantie van een klein aantal auteurs in de vooroorlogse periode nog 
groter. Tussen 1920 en 1941 verzorgden drie veelschrijvers - Gunning (47), Diels (47) en 
Kohnstamm (59) - 24,2% van alle artikelen en schreef de top tien 41,5% van het totale aantal 
bijdragen. Dergelijke verdelingen lijken overigens niet beperkt te blijven tot de pedagogiek. 
Baumert & Roeder (1990) vermoeden zelfs dat er sprake is van een constante in alle 
wetenschappelijke disciplines. Zij vonden vrijwel identieke verdelingspatronen voor de 
productiviteit van de Duitse hoogleraren natuurkunde en pedagogiek.36 Tot na W.O.II kon 
een beperkt aantal individuele auteurs en redactieleden (met hun individuele interesses) hun 
stempel drukken op PS en de Nederlandstalige pedagogiek. Vanaf de jaren zestig werden 
communicatiemogelijkheden vrijer gedistribueerd en trad een grotere wetenschappelijke 
gemeenschap in de tijdschriften naar voren. 
 
Afgezien van individuele auteurs bezit iedere discipline een zekere continuïteit, die voor een 
belangrijk deel wordt gevormd door kernbegrippen. De identiteit van een tijdschrift kan ook 
mede worden bepaald op basis van haar cognitieve inhouden. Op indirecte wijze komen deze 
inhouden mede tot uiting in de titels van gepubliceerde artikelen. Hoewel Kohnstamm eens 
schreef dat hij bij elk tijdschrift het eerst naar de boekbeoordelingen greep37, is de 
veronderstelling aannemelijk dat een ‘gemiddelde’ lezer van een tijdschrift eerst de titels van 
de bijdragen doorneemt. De titel is het eerste contact tussen auteur en lezer. Titels geven op 
grove wijze inzicht in de dominantie van bepaalde kernbegrippen. Voor het tijdschrift PS 
geldt dat de begrippen ‘onderwijs’ en ‘school’ gedurende vijftig jaar in bijna iedere jaargang 
in minstens de helft van de titels werden genoemd. Onderstaande grafiek toont deze 
continuïteit van kernbegrippen in titels, afgezet tegen het totaal aantal artikelen.38 Deze 
dominantie van begrippen legt het profiel van PS in eerste instantie bloot als een 
onderwijsblad. 
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Figuur 2: Begrippen in titels van PS
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Eveneens een indirecte, maar wel betekenisvolle indicatie ter nadere bepaling van het profiel 
van een tijdschrift is het ‘communicatieve veld’ waarin men zich begaf. Met wie ging men in 
debat, wie werd geciteerd, welke boeken en auteurs waren gezaghebbend? Het kwantificeren 
van citatiegedrag kan inzicht geven in deze vragen.39 Hierbij moet echter rekening worden 
gehouden met gewijzigde mores omtrent de zorgvuldigheid bij het benoemen van gebruikte 
bronnen.40 
De evolutie naar het citatie- en verwijsgedrag dat tegenwoordig gebruikelijk is, verliep in PS 
weinig gestroomlijnd. Hoewel literatuurlijsten al in de jaren 1920 voorkwamen, werden deze 
pas gemeengoed in de loop van de jaren zestig. Tot die tijd gebruikte men vooral voetnoten of 
liet men de precieze bron achterwege. Gezien vanuit huidige eisen wat betreft verwijzen, was 
de coulante beoordeling van Gunning in 1933 van een historisch pedagogisch artikel over 
vorstenopvoeding tekenend. Gunning oordeelde: 'Het stuk getuigt van een eerbiedwekkende, 
haast verbysterende, litteratuurkennis, waarvan alleen maar jammer is, dat nergens de bronnen 
zijn opgegeven. “Trotz alledem" ben ik voor opneming, als er plaats voor is. Als iemand in 
Nederland zich de moeite geeft zulk een stuk samen te stellen voor een paedagogisch tydschrift, 
moet men het m.i. dankbaar aanvaarden en voor de gebreken een welwillend oogje 
toedrukken.'41 Zelfs in 1959 kon een auteur nog schrijven: ‘Op originaliteit mag het 
hiernavolgende niet bogen. Aan allerlei publicaties is ontleend, overigens zonder 
verwijzing’.42 In hetzelfde jaar vond een andere auteur het nodig in zijn inleiding de lezer 
expliciet te attenderen op de aanwezigheid van ‘litteratuurvermeldingen aan het eind van dit 
artikel’.43 In de jaren zestig waren bronvermeldingen nog geen echte verworvenheid: ‘Voor 
het ganse artikel geldt dat referenties naar andere auteurs hier onmogelijk is [sic] omdat deze 
nota’s meer uitgebreid zouden zijn dan de tekst zelf’. 44 Wel werden vaker expliciete 
uitspraken gedaan over de verandering van methodische eisen.  
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In een publicatie over Locke en Rousseau schreef Gerdes dat pedagogische schrijvers uit de 
18e eeuw niet of onvoldoende melding maken van hun bronnen, ‘zodat het voor ons moeilijk 
wordt over de mate van oorspronkelijkheid een zuiver idee te krijgen en te achterhalen wie 
eigenlijk de schepper van een bepaald denkbeeld is.’ 45 Vanwege deze verandering 
suggereerde Gerdes dat een werk als ‘Some Thoughts’ van John Locke anno 1962 als 
doctoraal scriptie in wetenschappelijk methodisch opzicht geen genade zou vinden bij zijn 
professor. 
Uiteindelijk trad in de jaren 1969 en 1970 een vrijwel volledige standaardisering op (die tot 
op heden standhoudt). Niet geheel toevallig veranderde in 1970 ook vormgeving, titel en 
ondertitel van P[a]edagogische Studiën. Inmiddels is dan het aantal literatuurverwijzingen 
vertienvoudigd ten opzichte van het aantal in 1946. Dat hing ook samen met de toename van 
het volume van PS (plus 200 pagina’s vanaf 1958). 
De herkomst van bronnen kan inzicht geven in de mate van openheid van een wetenschap ten 
opzichte van bijvoorbeeld andere taalgebieden of aangrenzende disciplines. Een splitsing naar de 
aard van de bron, boek of tijdschrift geeft in geval van PS een opvallende trend te zien. Figuur 3 
geeft een beeld van de bronnen waarnaar verwezen wordt, opgesplitst naar tijdschrift-
publicaties en boeken.  
 

Figuur 3: citaties uit tijdschriften of boeken
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De categorie ‘boeken’ omvat alle zelfstandige publicaties, dus ook rapporten en redes. De 
opvallende dominantie van deze categorie bronnen zegt ook iets over het profiel van PS. In 
PS werd veel aandacht besteed aan actuele onderwijsvraagstukken en beleidsstukken. Het 
aantal verwijzingen naar tijdschriften neemt verhoudingsgewijs veel minder toe dan dat naar 
boeken. Ook het aantal ‘zelfverwijzingen’ – d.w.z. verwijzingen naar andere bijdragen in PS 
– blijft laag.46 Ondanks de vele besprekingen van buitenlandse tijdschriften in PS en de 
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diverse loftrompetten die over de kwaliteit ervan worden gestoken, spelen ook de Duits- en 
Engelstalige tijdschriften in de disciplinaire communicatie slechts een marginale rol.47 Tussen 
1920 en 1970 kenmerkte PS zich door de compilatie en analyse van informatie uit boeken en 
rapporten en door een kritische reflectie op het vigerende onderwijsbeleid. PS vervulde in 
deze periode, naast wetenschappelijk doeleinden, ook een rapporterende en signalerende 
functie (getuige ook de vele aankondigingen en verslagen van conferenties en congressen die 
in het tijdschrift werden opgenomen). 
 
Het citeren van een bron is geen geïsoleerde handeling maar kent een sterk sociale dimensie. 
Bezien vanuit een meer structureel niveau geven citaties bovendien inzicht in de grenzen 
tussen specialismen of disciplines.48 Bekendheid met veelgeciteerde bronnen bepaalt mede de 
identificatie van de lezer met een tijdschrift. Het draagt bij aan het ontstaan van sociale en 
intellectuele grenzen tussen disciplines. Van Strien spreekt in dit verband van de geografie 
van het forum waarmee wetenschappers in discussie treden.49 Het geringe aantal citaties in de 
vooroorlogse periode zegt niet direct iets over een gewijzigde geografie, wel dat de mores 
voor ‘goede wetenschap’ een meer expliciete vorm hebben aangenomen. Zeker wat betreft de 
toonaangevende auteurs was belezenheid veeleer een vooronderstelling. Dat is na de oorlog 
langzaamaan geëvolueerd naar een situatie waarin een meer precieze vorm van belezenheid 
diende te worden aangetoond en waarin de lezer de auteur zijn verwijzing moest kunnen 
controleren. 
Uit figuur 4 blijkt dat dit forum voor PS, gemeten naar de herkomst van citaties, gedomineerd 
werd door Nederlandstalige bronnen.  

 

Figuur 4: taal citaties
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Opvallend - in vergelijking tot bijvoorbeeld de psychologie (zie hoofdstuk 4) - is de vrij 
parallelle evolutie van referenties naar Engels- en Duitstalige publicaties tot het midden van 
de jaren zestig.  
Ook deze grafiek heeft echter een beperkte zeggingskracht. Zo begint ze in 1946, omdat in de 
vooroorlogse periode citatiegedrag nauwelijks een onderscheidend criterium was. Maar 
buitenlandse invloedsferen ontwikkelden zich uiteraard ook zonder een duidelijke wijziging 
in citatiegedrag. Zo was in PS in de jaren dertig duidelijk een afnemende dominantie van 
Duitse pedagogiek merkbaar. Diels schreef in 1936 zelfs dat de Duitse pedagogiek ‘ons als 
leidsvrouw ontvallen is – wie luistert gaarne naar een eensnarig instrument dat slechts één 
toon voortbrengt‘. Diels noemde dit een verheugend verschijnsel, ‘vooral ook omdat wij den 
blik nu eens Westwaarts kunnen richten.’ ‘Maar de Hemel behoede ons voor een toekomstige 
Engelsche of Amerikaansche overheersching.’50 

In een vergelijkbare analyse van het Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie constateerde 
Van Strien een duidelijk dalende lijn van het aantal verwijzingen naar Duitse bronnen en een 
stijgende lijn van Engelstalige citaties.51 De opwaartse en neerwaartse trend kruisten elkaar in 
het begin van de jaren vijftig. De late doorbraak van Engelstalige literatuurreferenties houdt 
wellicht verband met een late ‘empirische wending’ van de pedagogiek. Ook blijft een 
opleving uit van Franstalig bronnengebruik (ondanks de naoorlogse ontwikkelingen op het 
gebied van fenomenologie en existentialisme).  
De omlooptijd van bronnen wordt in de loop van deze periode steeds korter. De boeken van 
Kohnstamm en Langeveld overleefden nog relatief lang. Andere veelgeciteerde boeken, zoals 
Pädagogischer Kontakt und pädagogisches Feld (Winnefeld, 1957), Die skeptische 
Generation (Schelsky, 1957) en Taxonomy of educational objectives (Bloom, 1959/1964) 
werden twee à drie jaar lang veelvuldig aangehaald. Zo ook de dissertaties van Van Gelder 
(1953) en Bijl (1960). In de jaren 1960 vielen de publicaties van De Groot, met name zijn 
Methodologie (1961) en Vijven en zessen (1966), dezelfde eer te beurt. Dergelijke hoekstenen 
waren echter schaars binnen het citatiegedrag van PS. 
Naast continuïteit (in thematiek en kernbegrippen) traden in deze periode belangrijke 
veranderingen op in de rol van de redactie als pedagogische grenswachter. Opvallend was 
bijvoorbeeld de trend van een afnemende dominantie van enkele veelschrijvers ten gunste 
van een ‘grotere verdeling’ van auteurs. Deze en ook andere indicatoren sluiten echter een 
belangrijk aspect van wetenschappelijke dynamiek buiten. Ze hebben namelijk slechts 
pedagogische ‘eindprodukten’ als object van analyse. Wat hierbij niet in beeld komt zijn de 
processen achter de schermen, die het ‘onderhandelingskarakter’ van een pedagogische 
wetenschap onderstrepen. Wetenschappelijke grenzen ontstaan mede bij de gratie van 
persoonlijke en inhoudelijke conflicten. Niet de wetenschappelijke discipline zelf legt de 
grenzen op, deze zijn eerder het gevolg van demarcatieprocessen op basis van bij 
wetenschappers levende opvattingen over ‘goede wetenschap’. Wat deze eindproducten niet 
laten zien is het ‘keuze-karakter’ van wetenschappelijke dynamiek. Hoe werd PS 
bijvoorbeeld ingezet voor de brug die de redactie wilde slaan naar de onderwijspraktijk of de 
politiek? En wat was hierbij de rol die respectievelijk Kohnstamm en Langeveld innamen 
binnen de redactie? Over deze vragen meer in de volgende paragraaf. 
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3.2 Tussen wetenschap, politiek en praktijk 
 
In de regel kwam de redactie van PS eens per maand bijeen. Dat gebeurde op het 
Nutsseminarium (Amsterdam, Herengracht 196) of soms bij Kohnstamm thuis aan de Nieuwe 
Keizersgracht 48. In het algemeen lazen twee redacteuren een artikel en vroegen bij twijfel 
een ander redactielid om een oordeel. Bestond er nog steeds twijfel, dan besliste de 
redactievergadering. De meeste problemen ontstonden bij de beoordeling van artikelen van 
redactieleden zelf. ‘En een redactielid als het ware voor de jury zijner medeleden te dagen, lijkt 
mij ook bedenkelijk’, schreef Gunning in een brief aan mederedactielid G. Bolkestein.52 
Diels coördineerde alle beoordelingen en toezending van alle bijdragen. Irritaties over de 
kwaliteit van beroerde bijdragen werden vaak in niets verhullende bewoordingen aan Diels 
overgebracht. Kwalificaties als 'een onrijpe vrucht van een warrig brein' of 'gezwam in de ruimte'  
bracht Diels op zo correct en diplomatiek mogelijke wijze over aan de auteur. Mederedactieleden 
waren zich bewust van deze ondankbare rol. Zo schreef Nijk aan Diels: 'Me dunkt, amice, dat je 
'n beroerd baantje hebt als je vaak het onaangename werkje van "afpoeieraar" hebt te 
verrichten.’53 Maar welke artikelen nu precies ‘afgepoeierd’ moesten worden en welke niet, 
daarover was uiteraard niet altijd overeenstemming. Over de toegankelijkheid voor het 
onderwijsveld en over politiek geëngageerde artikelen moest in de eerste jaren veel worden 
onderhandeld. Daarbij kwam een praktijkgerichte lijn regelmatig tegenover de meer 
wetenschappelijke lijn te staan. Deze scheiding overlapte nogal eens met de kloof die er 
bestond tussen de beide boegbeelden, Gunning en Kohnstamm, en hun protegees. Gunning 
had meer affiniteit met de ‘onderwijsmensen’, zoals Diels. Kohnstamm waakte meer over de 
wetenschappelijke banden en daarmee over mensen als Langeveld en H. Nieuwenhuis. Als 
secretaris was de rol van Nieuwenhuis echter ook vergelijkbaar met die van Diels. Ook 
Nieuwenhuis bezat het diplomatieke talent dat Diels had en moest vaak bemiddelen tussen de 
belangen van de praktijk en de wetenschap, of tussen Gunning en Kohnstamm. De 
beginperiode van PS kenmerkte zich echter voornamelijk door het aftasten van mogelijkheden 
en in het bijzonder door de aandacht voor de vraag in hoeverre politiek engagement zich kon 
verenigen met haar doelstellingen en haar ‘dubbele agenda’, gericht op zowel praktijk als 
wetenschap. 

 
PS tussen politiek en praktijk 
 
Een pedagogisch tijdschrift met wetenschappelijke pretenties heeft zowel te maken met eisen 
van een wetenschappelijke praktijk als met die uit de onderwijspraktijk.54 Vanaf de oprichting 
van PS waren er discussies en spanningen over het wetenschappelijke karakter van het 
tijdschrift, dat mogelijk ten koste ging van de leesbaarheid voor mensen uit de praktijk. Vanaf 
het begin gingen deze discussies ook over het taalgebruik. Illustratief voor deze spanning 
waren enkele conflicten rondom Gerrit van Veen, medewerker van Kohnstamm op het 
Nutsseminarium voor Pedagogiek en oud-hoofd van een lagere school.55 Van Veen wierp 
zich duidelijk op als vertegenwoordiger van de praktijk. Bij binnenkomst maakte hij direct 
bezwaar tegen de titel van het tijdschrift die hij te abstract en te verstrooid vond en die het 
volgens hem zeker niet zou ‘doen’ binnen de nuchtere schoolmeesterswereld.56  
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Opvallend was de samenwerking met Kohnstamm die door velen juist als dé man van de 
wetenschap werd gezien. Toen een artikel van Van Veen als onwetenschappelijk werd 
gekwalificeerd schreef Kohnstamm dat hij zijn eigen artikel ook met enige schroom inzond. 
‘Ik zie tenminste geen enkele reden waarom het meer wetenschappelijk is, dan dat van den 
Heer van Veen.'57 
Het artikel van Van Veen was nogal polemisch, en richtte zich tegen de reformpedagogisch 
georiënteerde ‘l’art-pour-l’art-opvoeders’ en tegen de idylle van een ‘pedagogisch Arcadië’.58 
Van Veen hekelde de ontplooiingsgedachte welke de kinderziel als tulpenbol ziet, wachtend 
op de juiste levensprikkels. In bloemrijke taal zocht Van Veen het evenwicht tussen 
pedagogische neutraliteit zonder duidelijke pedagogische of sociale doelstellingen en het naar 
zijn idee botte opportunisme bij sommige socialisten die zonder duidelijke pedagogische 
idealen meenden de samenleving te kunnen hervormen. Tweemaal citeerde hij de bekende 
woorden van de socioloog Paul Barth, ‘Erziehung ist Fortpflanzung der Gesellschaft’, om 
daarmee het belang van een evenwichtige samenhang tussen individu en gemeenschap (in het 
bijzonder de school) te benadrukken. 
De reacties van mederedactieleden op het artikel van Van Veen lieten duidelijk de onderlinge 
verdeeldheid zien over de koers van PS. Enkele redactieleden vonden het stuk te politiek en 
propagandistisch van aard. Deze verdeeldheid binnen de redactie stond in nauwe samenhang 
met de politieke onrust die er op dat moment heerste op onderwijsgebied. Deze situatie gaf 
ook aanleiding tot een controverse in hetzelfde jaar tussen Kohnstamm en Hovens Greve over 
de politiek binnen het Nutsseminarium.59 Hoewel de subsidiëring van openbaar en bijzonder 
onderwijs in 1917 was gelijkgesteld, waren er nog steeds grote conflicten over de neutraliteit 
van de scholen en tussen de diverse geloofsrichtingen. Het Nut was geboren uit het streven 
naar verbetering van de slechte toestand van volksontwikkeling en van scholen. Vanaf de 
opkomende godsdienststrijd werd het Nut de verdediger van de eenheidsschool en daarmee 
van het openbaar onderwijs. Eind negentiende eeuw werd het accent binnen het Nut echter 
verlegd naar de bevordering van goed onderwijs in elke schoolvorm. Tijdens de schoolstrijd 
van de eerste decennia van de twintigste eeuw hield het Nut zich min of meer afzijdig en 
bewandelde het een soort ‘humanistische middenweg’.60 
Kohnstamm wilde af van de humanistische levensrichting waar het Nut voor stond. Volgens 
Kohnstamm had de oude, humanistische opvatting van volksopvoeding haar tijd gehad. Het 
humanisme binnen Nutskringen zou verengd zijn tot intellectualisme en naturalisme.61 Het 
humanisme was volgens Kohnstamm een verdwijnende levensbeschouwing; wie uitsluitend 
daarop het Nut wilde bouwen, aldus Kohnstamm, bouwt op drijfzand. Een vruchtbare 
opvoeding moest op de bodem kunnen staan van een scherp omlijnde wereldbeschouwing.62 
Hoewel het Nut volgens Kohnstamm op schoolgebied blijvend partij moest kiezen voor de 
neutrale, liefst de neutrale openbare school, zag hij de taak van het Nut als een soort 
federatieve schakel tussen de diverse geloofsrichtingen.  Dat zou er bijvoorbeeld op neer 
moeten komen dat er zowel Joodse, Katholieke als Protestantse opvoedcursussen voor 
moeders gegeven zouden moeten worden. Maar het ging Kohnstamm ook om de politieke 
implicaties en de gedachte dat een dergelijke federatie meer democratische betekenis zou 
kunnen hebben.  
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Aanvankelijk leken Gunning en de overige redactieleden Kohnstamm hierin te steunen. Maar 
uiteindelijk stuitte Kohnstamm op teveel politieke weerstand en hield de meerderheid vast 
aan de vertrouwde koers van het Nut.63 
Precies in deze periode kwam de politiek sterk geëngageerde Van Veen in de redactie en 
schreef artikelen die door een aantal redactieleden als te propagandistisch werden bestem-
peld. Volgens beoordelaar S. de Vries was het eerder genoemde artikel van Van Veen te 
politiek beladen. Zijn oordeel gaf duidelijk aan hoezeer binnen PS de meningen uiteenliepen 
over de taak van een wetenschappelijk pedagogisch tijdschrift. Diende het slechts 
wetenschappelijke, of juist meer politieke of praktische doeleinden? 
 

'Van de taak, die P.S. heeft te volbrengen, heb ik me blijkbaar een geheel andere voorstelling 
gemaakt, dan de Heer v. Veen. In 't bijzonder de jongeren onder de leerkrachten van het L.O. 
vragen om voorlichting omtrent de methoden & resultaten van de arbeid onzer psychologen 
en de beteekenis daarvan voor ons dagelijksch werk. Aan dat verlangen te voldoen, 
wetenschappelijk en klaar, dat is de allereerste taak van P.S. En moeten we nu al dadelijk hun 
aandacht vragen voor niets minder dan een twistappel? Is de neutraliteit van 't onderwerp ooit 
iets anders geweest? Heeft ooit een ander, dan die politieke wind najoeg, zich ervan meester 
gemaakt?’64 

 
Ook Riemens deelde deze mening. 'Ik meen dat een bespreking van het neutraliteitsbegrip 
zeker op haar plaats is in P.S., mits zij een wetenschappelik, geen propagandisties karakter 
draagt.’ Voor Brugmans was opneming van het artikel zelfs een duidelijke concessie aan het 
wetenschappelijk karakter van PS, maar hij accepteerde desondanks dit offer: 
 

‘Na de laatste redactievergadering, die ik bijwoonde, verwacht ik zulke artikelen. In de hoop 
dat ons tijdschrift plaats zal laten voor de pedagogiek, voor het wetenschappelijk onderzoek, 
waarbij men niets wil en niets najaagt  dan waarheid alleen in paedagogicis en dan waarheid 
in den gewonen objectieven zin, heb ik me er bij neergelegd, dat ook stukken, die niet volgens 
deze waarheidsnorm beoordeeld zullen worden, zullen worden opgenomen. De bestaansmo- 
gelijkheid van het tijdschrift bracht me tot deze concessie, en ook de overweging, dat 
"wetenschap niet alles is", juist ook in verband met de paedagogie.’65 

 
Na afwijzing van het artikel schreef Van Veen aan Diels:  'Ik heb me afgevraagd: Ben ik, die 
in de eerste plaats op de praktijk van 't leven ben ingericht, wat m'n belangstelling betreft en 
die theorie alleen in zoo verre waardeer, als ze dienstig is voor de praktijk, wel in 't 
gezelschap, waarin ik hoor? Zal 't wederzijds geen vergissing blijken?’ Van Veen meende dat 
niemand er mee gedupeerd was als hij opstapte uit de redactie. ‘Gij vindt wel een ander. Ik 
vermoed, dat ik wel een tribune vind van datgene, wat ik te zeggen heb. Ik verzoek u mijn 
toetreding tot de redactie hiermee als niet-geschied te beschouwen. Mijn naam komt dus op 't 
eerste nummer niet voor. En mijn bijdrage is hiermee tevens teruggenomen.' Van Veen bleef 
echter toch in de redactie en zou in datzelfde jaar nog vijf artikelen publiceren in PS.66 
Deze geschiedenis herhaalde zich in 1937. Volgens Gunning vergat Van Veen wederom dat 
PS geen politieke of religieuze spreektribune was, maar gewijd moest zijn aan de studie der 
pedagogiek. Ook G. Bolkestein maakte duidelijk dat in PS niet aan polemiek moest worden 
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gedaan. ‘Het is een staaltje van de uit onderwijsbladen bekende “schoolmeesters”-polemiek, 
waartoe wij ons tijdschrift  niet mogen lenen. Het is jammer dat de schrijftrant van den heer 
Van Veen zulke boze geesten wel eens oproept.’67 
In de woorden van Bolkestein moest PS zich niet bezondigen aan ‘schoolmeesters-polemiek’; 
als wetenschappelijk tijdschrift werd zij geacht boven de strijdende partijen te gaan staan. 
Een scheiding tekende zich af tussen de wetenschappelijke pretenties van PS en het soort van 
‘schoolmeesters-polemiek’ dat zich veelal afspeelde in de vakbladen. Regelmatig zond de 
redactie van PS artikelen door aan het door het Nut uitgegeven tijdschrift Volksontwikkeling. 
In de redactie van Volksontwikkeling zaten onder andere Kohnstamm, Van Veen, Heyermans 
(tot haar 70ste verjaardag in 1936), Gerhard, Hovens Greve, Bigot, Proost en (iets later) 
Idenburg, Bouman en Van Houte. De verhouding tot PS werd tijdens een redactievergadering 
als volgt beschreven: ‘PS leent zich meer voor uitvoerige gedocumenteerde beschouwingen, 
‘Volksontwikkeling’ moet door korte oriënterende artikelen invloed uitoefenen op de 
publieke opinie.’68 
Dat nam niet weg dat nog veel leraren, vaak tevergeefs, een poging waagden zich toegang te 
verschaffen tot het forum van PS. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de vorm van zelf uitgevoerd 
onderzoek. Na afwijzing van dergelijke onderzoekjes waren de volgende verontwaardigde 
reacties typerend: 'waarschijnlijk zullen onze wegen zich op journalistiek terrein niet meer 
kruisen want de paedagogiek is mijn vak niet' (leraar M.O. staatsinrichting, geschiedenis, 
1926). Een zekere H. de Vries reageerde als volgt op een afgewezen stuk over een zelf 
uitgevoerd onderzoek binnen zijn school: 'Men moge bedenken, dat tenslotte de menschen 
van de practijk zullen beslissen over al of niet gebruiken, en dat de daden van den man voor 
de klas nog altijd de kern van onze paedagogiek zijn en vooreerst wel zullen blijven ook.'69 
Na geweigerde toegang tot de wetenschappelijke pedagogiek van PS, was deze ineens niet 
meer de pedagogiek van de man voor de klas. In de loop van de jaren dertig werden deze 
pogingen schaarser. Het volgende citaat van een leraar (uit 1936) illustreert een volledig 
geaccepteerde ‘sociale grens’ tussen de onderwijspraktijk en de pedagogische wetenschap. 
Op bijna nederige wijze excuseert B.H. Peteri zich voor het feit dat het eigenlijk nog 
onmogelijk is om onderwijs te combineren met wetenschap:   
 

‘Ik moge echter opmerken: 1. Van een leeraar, die “vol” zit met uren correctie plus nog veel 
werk meebrengende maatschappelijke functies, kan men moeilijk verwachten, dat hij ook nog 
de wetenschap vooruit zal brengen. Het is al heel wat, als hij tracht “bij” te blijven. Een 
artikel van mij kan daardoor moeilijk een ander karakter hebben dan dat van journalistiek 
werk. Hierdoor bestaat de mogelijkheid, dat het blijft beneden de standing van Paed. Stud., 
dat een wetenschappelijk karakter draagt. Dus: gaarne geef ik U vrijheid, het door mij te 
schrijven artikel, zonder nadere motiveering te weigeren, indien het niet voldoet aan de 
eischen, die men voor een dergelijk tijdschrift mag stellen.’70 

 
Inmiddels was er binnen PS ook een sfeer ontstaan van teleurstelling over het niveau van, 
vooral jonge en aankomende leraren. De opstandige en eigenzinnig sfeer met mensen als 
Thijssen en Casimir, een sfeer die Diels nog kende uit zijn Baknieuws-periode, werd nu 
gemist bij de jonge generatie.  
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In 1898 schreef Rob Casimir ‘Wij bakkelingen van heden zijn de mannen van morgen, die dan 
zullen vormen de kern van ‘t onderwijzerscorps’. Diels, inmiddels behorend tot de kern van het 
corps, kon weinig respect opbrengen voor de passiviteit, het gebrek aan geestdrift en de 
geestelijke vlakheid van de jonge onderwijzer. De echte pedagogische bezieling was volgens 
Diels ver te zoeken. ‘Ze halen op tijd hun diploma’s, maar verder zijn ze zoo dood als een pier. 
Hebben ze denkbeelden over hun eigen vak? Waar is de jonge man (of vrouw), die de visie van 
1934 vertolkt? Sinds jaren kijk ik van mijn wachttoren in Paed. Studiën tevergeefs uit naar de 
jongeren, die toch zoo van harte welkom zijn, als ze maar iets te zeggen hebben. Waar blijven 
ze? Ze kunnen toch niet allemaal in witte matrozenpakjes met gesteven kragen en lieve 
gepommadeerde scheidingen aan de voeten van de oudere paedagogen zitten!’71 Diels noemde 
deze vlakheid en doodse passiviteit zelfs een gevaar voor de toekomst. ‘Als daarin geen 
verandering komt, is de onderwijzer een nulliteit, een angstig benepen kleinburgerlijk geestelijk 
type, dat volkomen onbekwaam is leiding te geven op zijn, zij het beperkt, maar toch hoogst 
belangrijk terrein.’72 
PS worstelde inmiddels met een scheidslijn die ze zelf min of meer had aangebracht, 
namelijk tussen ‘pedagogische wetenschap’ en onwenselijke vormen van ‘schoolmeesters-
polemiek’. Hoewel nog af en toe een oogje dicht werd geknepen als het ging om redactielid 
en medewerker van Kohnstamm Van Veen, werd - ondanks de praktische instelling die men 
nastreefde - de verwijdering aan beide zijden van de grens steeds duidelijker voelbaar. PS 
wilde dienstbaar zijn aan de praktijk, maar werd daarin door diezelfde praktijk gefrustreerd.  
 
De opvoeding van de lezer 
 
Langzaamaan ontstond er een vanzelfsprekende grens tussen twee kennelijk onverenigbare 
activiteiten: lesgeven en onderzoek doen. Desondanks groeide ook de verontwaardiging 
binnen PS zodra literatuur niet werd begrepen of niet werd bijgehouden. Gunning 
constateerde de volgende  twijfels naar aanleiding van een ingezonden artikel van Wielink. 
‘Maar ’t is, dunkt mij, ver beneden onze standings […] veel te huislijk, heelemaal niet 
wetenschappelijk.’ Het verbaasde Gunning dat de leraar uit het middelbaar onderwijs zeer 
weinig bleek te weten van wat op tal van middelbare scholen en instituties gebeurde en de 
literatuur daarover.73 Hij raadde aan om het artikel naar Volksontwikkeling te sturen. 
Ook Kohnstamm uitte zijn zorgen toen hem bleek dat het onderzoek niet altijd meer werd 
begrepen of onjuist werd weergegeven. Maar het waren niet slechts de onderwijzers die niet 
geheel meer op de hoogte waren, ook collega-wetenschappers of andere deskundig geachte 
personen bleken niet meer alle ins en outs van onderzoek te begrijpen. Na lezing van een 
artikel in het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs van de hand van G. 
Bunt schreef Kohnstamm: 'Een vraag, die bij mij gerezen is, is deze. Er verschijnen telkens 
stukken, waaruit blijkt, dat het werk, in de laatste zeven jaren door het Nutsseminarium 
gedaan, in zijn fundamentele betekenis in het geheel niet begrepen wordt.’74 Hoewel hij 
meende dat de lezers van Paedagogische Studiën het binnen het Nutsseminarium uitgevoerde 
onderzoek hadden kunnen zien groeien, stelde hij voor een samenvattend artikel of een 
artikelenreeks over dit onderzoek te schrijven. Dat deed hij dan ook en in 1936 verschenen in 
PS drie artikelen van zijn hand over het werk van het Nutsseminarium in de jaren 1926-1936. 
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Ook uit een brief van Kohnstamm aan Hovens Greve, enkele jaren later, bleek een groeiend 
besef van onbegrip tussen collegae. ‘Ik heb blijkbaar in mijn artikel te veel dingen kort willen 
samenvatten, die voor mezelf zó duidelijk zijn, dat ik de moeilijkheden voor anderen niet 
goed meer zie. Maar ik ben er dan ook juist in dit voorjaar 25 jaar mee bezig. Zo is dus mijn 
stil-lees-tekst klaarblijkelijk een te moeilijk werkstuk geworden. Want Uw proeve van 
samenvatting laat een aantal van de meest essentiele dingen niet tot hun recht komen en geeft 
hier en daar m.i. zelfs een onjuiste voorstelling.’75 
In de jaren dertig en veertig herhaalde de redactie haar pogingen het contact met de 
onderwijspraktijk te herstellen. Maar intussen werd de toon van beide zijden cynischer. PS 
leek te worstelen met het gevaar vlees noch vis te zijn. Het onderwijs werd apathie verweten 
en in het bijzonder Langeveld meende tegelijkertijd dat de kniebuiging naar de praktijk ten 
koste was gegaan van de wetenschappelijke ambities van PS. November 1938 schreef 
Gunning een brief aan alle leden van de redactie over een eventuele reorganisatie van het 
tijdschrift. Hij vroeg zich af wat en wie zij met hun tijdschrift wilden bereiken. ‘Feitelijk 
draait alles om de vraag: in hoeverre moet ons tijdschrift een wetenschappelijk karakter 
(blijven?) dragen? Welk publiek moet het trachten te bereiken? En wat moet het aan dit 
publiek aanbieden?’76 Er werd een koerswijziging van PS voorgesteld voor een verbetering 
van de relatie met de praktijk. Nieuwenhuis hierover: ‘Hierbij werd vooral gedacht aan 
artikelen, waarin de man van de dagelijkse praktijk belang kan stellen. […] Het ligt in de 
bedoeling van de redactie P.St. meer dan tot nu toe in dienst te stellen van de problemen, die 
de schoolman in de dagelijkse praktijk interesseren.’ Meer expliciet werd nu de aandacht 
gevestigd op de gegroeide kloof met de praktijk. In een inleidend woord van de redactie in de 
20ste  jaargang (1939) werd gesteld dat de redactie was uitgebreid met mensen uit het lager 
onderwijs en dat meer aandacht besteed zou worden aan praktisch didactische vragen. Nog 
steeds had het middelbaar onderwijs voorrang in de voorgaande jaargangen. Ook daar wilde 
de redactie nu verandering in brengen.  
Kohnstamm was bang dat de populariserende ambities van PS ten koste gingen van de 
wetenschappelijke pedagogiek. Nieuwenhuis werd nu ook vaker geconfronteerd met het 
bezwaar van het tweeslachtig karakter van PS. Hij vroeg zich af of deze kloof op den duur 
overbrugbaar zal blijven of gedempt zou kunnen worden. Nieuwenhuis schreef zelfs een 
aantal mensen aan uit de wereld van het lager onderwijs, met daarin het volgende verzoek: 
‘Mocht een van U een onderwerp hebben waarover hij gaarne een bespreking zou zien 
verschijnen, of waarover hij zelf mededelingen kan doen, die verhelderend kunnen werken, 
dan zou misschien Paed. Stud. daarvoor een geschikte plaats zijn. Misschien kent U ook 
collega’s die zelf met experimenten bezig zijn, of studie van een bepaald onderdeel hebben 
gemaakt en nu deze ervaringen of studieresultaten wel ter discussie zouden willen stellen.’77 
Er ontstond een ongemakkelijk gevoel bij de redactie zelf over de dreigende specialisering,  
vernauwing en isolering die de keerzijde waren van het nastreven van wetenschappelijke 
normen. De nieuwe koers uitte zich zelfs in grote voorzichtigheid zodra het ging om 
publicaties uit de schoot van de onderwijspraktijk. Nadat Gunning in het tijdschrift van 
Hamaker een recensie las van het boek van Van Det over 60 jaar Bondsleven, vroeg hij zich 
af of PS dat boek niet ontvangen had. Nieuwenhuis meldde dat het boek besproken was op de 
vergadering en vervolgde: ‘Zij, die het gelezen hadden, waren van mening, dat een 
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bespreking niet onverdeeld gunstig zou kunnen uitvallen. En daar de Bond van Ned. Ond. 
nogal trots is op dit werk, zouden hier waarschijnlijk gevoelige tenen geraakt worden. De 
meerderheid was daarom van mening, dat de redactie, gezien de thans optredende 
toenadering tussen onderwijzers en de wetenschappelijke paedagogiek, beter deed het werk 
niet aan te vragen, teneinde onnodige strubbelingen te vermijden. Aldus is toen besloten.’78 
De poging tot toenadering naar het onderwijs deed duidelijk afbreuk aan de wetenschap-
pelijke geloofwaardigheid van de redactie zelf. De eigen kritiek groeide op het wetenschap-
pelijk niveau van PS. Hier en daar begon dat zelfs gepaard te gaan met sarcasme. Schneiders 
schreef: ‘Ik heb het juist zo laag bij de grond gehouden, omdat het een pedagogisch artikel 
moest worden’. Ten Seldam oordeelde over een artikel in dat zelfde jaar: ‘Dit stuk lijkt me 
volgens de nieuwe opvatting geplaatst te moeten worden. De inhoud is gering, de stijl 
bevattelijk, het voor het lezen vereiste IQ. ongeveer 0.80. Iets wetenschappelijks is er niet 
aan, noch wat bouw, noch wat inhoud betreft. Plaatsen!’79 
Maar ook de opstelling vanuit de onderwijswereld verhardde. Typerend voor de gegroeide 
kloof waren de reacties op een stuk van een zekere Van Regteren Altena. Het artikel was 
volgens de schrijver een ‘noodkreet tegenover de elite’. De auteur kwam met een nieuw 
leerboekplan; hij wilde een standaardleerboek voor onderwijsvernieuwing (laten) schrijven. 
Kohnstamm was tegen plaatsing en zag geen reden waarom nieuwe leerboeken beter zouden 
zijn dan de bestaande. Van der Velde vond het beeld dat er van de onderwijswereld werd 
geschetst niet geheel uit de lucht gegrepen, waarbij hij verwees naar de sterk vertraagde 
onderwijsvernieuwing en de vele detailverbeteringen in de modernisering.80 Van der Velde 
was dan ook voor plaatsing van wat hij zag als cri de coeur van een meelevend oud-
onderwijsman. Het artikel werd uiteindelijk afgewezen. Hierop reageerde de auteur furieus. 
Ondanks de toenemende activiteit op het terrein van onderwijsvernieuwing constateerde van 
Regteren dat in de verschillende pedagogiekcursussen ‘oud-nieuws’ ten beste werd gegeven. 
Nog wel door iemand ‘van zekere reputatie’. Hij vervolgde: 
 

‘Ook de min of meer talrijke boekjes, brochures etc. die in druk verschijnen vallen niet in de 
smaak, omdat de lezer zooveel “oud-nieuws” moet slikken. […] Mijn ervaring is dat de goede 
onderwijzers dergelijke boeken als “kletsboeken” signaleren, zooals deze laatsten ook al van 
klets-cursussen gaan praten. […] Nu heb ik alleen maar de indruk, dat Uw redactieleden 
(waaronder wellicht eenigen, die als medeschrijvers van ’t leerboek in aanmerking komen) 
het offer, dat hier gevraagd werd, niet willen propageren, omdat zij òf dat offer niet willen 
brengen, òf reeds zoozeer bevangen zijn door de epidemische laksheid, dat zij afkerig zijn van 
elke bewegelijke poging om weer leven te brengen in de doode brouwerij. Misschien ook is 
Uw redactie dupe van haar eigen qualiteit, die op hoog peil staat en die zij nu ook buiten haar 
eigen elite-kring veronderstelt.’81 

 
Tijdens een redactievergadering in januari 1948 werd met instemming van alle aanwezigen 
besloten de aard van PS te veranderen.82 ‘Getracht zal worden wel wetenschappelijk 
verantwoorde, doch meer eenvoudige en vooral kortere artikelen op te nemen, met een 
maximum lengte van ongeveer 8 pagina’s. Vooral zullen vragen behandeld worden, die 
betrekking hebben op de praktijk van het onderwijs.’ Bovendien, zo schreef Nieuwenhuis de 
redactieleden, zal worden getracht het tijdschrift een opvoedende strekking te verlenen.  
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De lezer diende inmiddels dus opgevoed te worden, hetgeen overigens niet zonder risico was 
voor de wetenschappelijke ambities van PS. Daarom werd zelfs overwogen of op den duur 
naast PS een nieuw, ‘zuiver wetenschappelijk tijdschrift’ nodig en mogelijk zal zijn. Naar 
aanleiding hiervan stelde Langeveld een nieuw rubriekje voor van kleine stukjes; ook dit met 
het doel de lezer ‘op te voeden’ in de richting van meer inzicht in de noodzaak van 
wetenschappelijk denken over pedagogische zaken. Inmiddels werd met de directie van 
Wolters ook gesproken over de eventuele oprichting van een nieuw tijdschrift op het terrein 
van onderwijshervorming.83 
Het ongemak bleef, vooral in de toenadering tot het lager onderwijs. Men hoopte nog steeds 
de wereld van het lager onderwijs te winnen voor het tijdschrift. De stof die hen interesseerde 
kon volgens de redactie echter het best geleverd worden door de lager onderwijswereld zelf. 
De verhouding tot het middelbaar onderwijs was overigens niet veel minder kritisch. Zo 
vroeg Van der Velde of Kohnstamm of Langeveld niet eens een stuk kon schrijven over de 
volkomen apathie die in de wereld van het M.O. te bespeuren viel.84 
De diverse functies van redactieleden (binnen het onderwijs, de onderwijsraad of 
onderwijsinspectie) garandeerden een grote affiniteit met het onderwijs. Maar in de loop der 
jaren groeide het besef dat een aantal wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen over de 
hoofden van de leraren en onderwijzers heen gingen. Deels werd dat toegeschreven aan het 
lagere niveau van de (aanstaande) leraar. Maar ook binnen de redactie ontstonden problemen 
met specialisering en met een taalgebruik dat voor collega-wetenschappers steeds moeilijker 
te volgen was. PS zette zichzelf weliswaar neer als wetenschappelijk tijdschrift, binnen de 
redactie zelf was men echter niet eensgezind over de wetenschappelijke waarde van de 
artikelen van redactieleden. Pedagogiek, zo werd door de meerderheid verdedigd, is een bij 
uitstek praktische wetenschap. Toen echter duidelijk werd dat er sprake was van een 
gebrekkige of zelfs afwezige overdracht naar of afname van pedagogische kennis in de 
praktijk, kwamen er twee soorten reacties. Enerzijds werd de praktijk verweten niet 
betrokken of zelfs apathisch te zijn, anderzijds ontstond een vorm van twijfel en kritische 
zelfreflectie: is het eigenlijk wel wetenschappelijk wat we doen? Daar kwam bij dat 
specialisering en wetenschappelijke concurrentie leidde tot steeds meer openlijke twijfel over 
de kwaliteit van het werk van mederedactieleden. Kohnstamm verdedigde een bijdrage van 
Van Veen nog door te zeggen dat wat hij deed zeker niet meer wetenschappelijk was dan wat 
Van Veen schreef. Iemand als Langeveld opereerde vanaf het begin met veel minder piëteit 
ten aanzien van opgebouwde reputaties of onderlinge loyaliteit. Zo kon het zijn dat een bij 
uitstek praktisch en verbindend thema als het onderzoek naar selectie van leerlingen en 
aansluiting tussen scholen binnen de redactie zelf aanleiding gaf tot verdeeldheid. De vraag is 
of een dergelijke interne verdeeldheid niet juist opgeroepen werd door een grotere autonomie 
ten opzichte van de praktijk. 
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3.3 Specialisering en het aansluitingsprobleem 
 
Met een beschrijving van de hoofdrolspelers, hun netwerken, belangen en aantallen 
publicaties is nog geen volledig beeld van de pedagogische wetenschap gegeven. Dat beeld 
ontstaat in samenhang met een inhoudelijke, ideeënhistorische context. Iedere pedagogische 
auteur voegt zich in een traditie waarin thema’s, accenten, populaire bronnen en auteurs 
gegeven zijn. Zo is er in de periode tussen 1920 en 1960 vrijwel geen pedagoog van naam 
geweest die zich niet op een of andere wijze heeft uitgelaten over de selectie van leerlingen 
en de problematische aansluiting tussen verschillende typen scholen. De geschiedenis van PS 
laat zich dan ook onder andere lezen als de geschiedenis van het aansluitingsprobleem. PS 
bevat een schat aan informatie over alle denkbare (pedagogische, denk-psychologische, 
politieke, organisatorische) invalshoeken van het selectie- en aansluitingsprobleem.85 Hoe 
selecteer je leerlingen, op basis van welke kennis, met welk doel en hoe laat je scholen zo op 
elkaar aansluiten dat ze tegemoet komen aan pedagogische en ontwikkelingspsychologische 
eisen? Dergelijke vragen over selectie en aansluiting riepen voor pedagogen belangwekkende 
thema’s op.  
Het ging bijvoorbeeld niet alleen om de juiste selectiecriteria, maar ook om de inhoud van het 
onderwijs (bijvoorbeeld over de relatie tussen ‘inzicht’ en ‘parate kennis’), om de didactiek 
en ook om de vraag naar sociale rechtvaardigheid: kreeg elke leerling wel gelijke kansen en 
waren de scholen in staat alle talenten zo optimaal mogelijk te benutten? Er is geen moment 
in de geschiedenis van PS (en de pedagogiek) waarop deze vragen over aansluiting ongeroerd 
bleven. Het lange tijd uitblijven van concrete politieke resultaten op het terrein van 
onderwijshervorming stimuleerde in feite de ontwikkeling van het pedagogisch onderzoek. 
De geschiedenis van het pedagogisch onderzoek naar het aansluitingsprobleem kenmerkt zich 
ook door groeiende specialisering en differentiering. Bovendien bleek deze specialisering en 
differentiering steeds meer een ‘wetenschapsinterne’ aangelegenheid, waarbij personen en 
onderzoeksinstituten onderling gingen concurreren en de complexiteit van het thema een 
transfer naar de praktijk bemoeilijkte.  
Ondanks problemen met toepassing en actieve betrokkenheid van de onderwijspraktijk zelf, 
groeide het vertrouwen in een pedagogisch wetenschappelijke bijdrage aan een meer 
efficiënte organisatie van het schoolwezen.86 Ook hier zien we echter de tegenstrijdige 
ontwikkeling van een steeds specialistischer wordend vocabulaire en de daardoor opgeroepen 
kloof tussen wetenschappers en de daadwerkelijke uitvoerders van onderwijshervormingen. 
In deze paragraaf zien we aanvankelijk de retoriek van wetenschappelijk optimisme, van 
vooruitgang en doorbraak (op basis van toenemende en nuancerende inzichten in 
denkprocessen en diverse vormen van intelligentie). Dit optimisme contrasteert met 
beschrijvingen van deze periode in onderwijshistorisch perspectief. De gangbare 
onderwijsgeschiedenis verschaft namelijk het beeld dat er met alle pedagogische, didactische 
en psychologische kennis over aansluiting van het onderwijs, grof gezegd, tussen 1903 en 
1968, vrijwel niets is gebeurd en dat veel van de gepubliceerde ideeën pas ingang vond met 
de invoering van de Mammoetwet.87 De vraag is of en hoe PS zowel haar praktijkgerichte 
functie als die van grenswachter wijzigde vanaf het moment (vooral na de oorlog) dat het 
optimisme begon te temperen.  
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Copernicaanse wending of fase van initiatie? 
 
In 1903 stelde het Kabinet-Kuyper de zogeheten Ineenschakelingscommissie in om meer 
eenheid te brengen in het Nederlandse onderwijsstelsel. In 1910 werden de bevindingen 
gepubliceerd en werd het onderwijs beschreven in termen van lager, middelbaar en hoger 
onderwijs en op basis van het onderscheid tussen algemeen vormend en vakonderwijs. In 
1934 verscheen een voorontwerp-Grondslagenwet waarin nogmaals werd geprobeerd eenheid 
te brengen in het onderwijs, zoals al door de Ineenschakelingscommissie werd bepleit. 
Centraal stond een meer ‘organische samenhang’ tussen de verschillende takken van het 
onderwijs, zodat ruimte geboden kon worden aan differentiatie en zodat het onderwijs meer 
in overeenstemming kwam met behoeften en verschillen tussen leerlingen. Ook werd 
gesproken over de mogelijkheid die het middelbaar onderwijs moest krijgen om aan de 
school een voorbereidende klas, ‘de algemene proefklasse’ te verbinden. Kohnstamm had 
veel lof voor dit ontwerp omdat het ruimte bood aan een pedagogisch-psychologische 
voorbereiding van het leraarsambt en ruim baan maakte voor een onderwijsstelsel, gebaseerd 
op de dieper gravende psychologie.88 De gedachte leefde sterk dat hervormingen binnen het 
onderwijs op tamelijk eenduidige wijze gebaseerd konden worden op pedagogisch 
onderzoek. 
De beoogde hervormingen lieten echter lang op zich wachten. Volgens velen had de 
schoolstrijd in Nederland een grote achterstand in het onderwijs veroorzaakt. Diverse auteurs 
wijzen erop dat veel van de in 1910 gepubliceerde ideeën mede daardoor pas veel later 
ingang vonden. Dodde noemt de periode tussen 1898 en 1963 de fase van initiatie (die hij 
onderscheidt van de fasen van implementatie en van incorporatie), omdat vernieuwings-
denkbeelden werden ontwikkeld en gepresenteerd. Maar geen van de vele voorstellen uit 
deze periode haalde de wetgeving (zoals het Schema-Bolkestein in 1946 of het 
Onderwijsplan van Rutten in 1951). Een onderwijsnota van Cals uit 1955 leidde uiteindelijk 
tot de mammoetwet (die effectief werd op 1 augustus 1968). Dodde stelt dat gedurende deze 
hele periode geen pedagogisch-didactische veranderingen of verbeteringen plaatsvonden.89 
Door betrokkenen werd dit, zeker tijdens het interbellum, anders ervaren. Er bestond veel 
optimisme over de mogelijkheid om het pedagogisch voorname (en ‘wetenschappelijk 
aangetoonde’) principe van de opvoedbaarheid van de intelligentie te vertalen naar de 
praktijk, in de vorm van de stilleestest. Dat nam niet weg dat achter de schijnbare 
eensgezindheid van pedagogen over de voorkeur van de stilleestest boven de – te statische – 
IQ-test al veel interpretaties en onderzoeksmethoden schuilgingen. De stilleestest schiep 
vooral eenheid binnen het pedagogisch forum wanneer deze verdedigd diende te worden 
tegenover psychologen die de IQ-test omarmden (zie hoofdstuk 4). Maar binnen het 
pedagogisch forum zelf droeg, in de schaduw van het pionierende werk van Kohnstamm, 
interne concurrentie bij aan conceptuele en onderzoeksinhoudelijke differentiëring. 
In tegenstelling tot het beeld dat wordt opgeroepen in onderwijspolitieke geschiedschrijving 
rechtvaardigde PS haar status van praktijkgericht onderwijsblad voor een belangrijk deel door 
te wijzen op haar bijdrage aan het oplossen van concrete problematiek binnen het onderwijs. 
In de praktijk bleven concrete problemen voelbaar, zoals de grote uitval van leerlingen en het 
grote aantal zittenblijvers. 
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Het onderzoek dat werd gepubliceerd in PS (en als Mededelingen) was, zeker tot eind jaren 
veertig, gezaghebbend binnen onderwijs- en pedagogische kringen en bood inzicht in de 
belangrijkste ontwikkelingen op het onderzoeksterrein van selectie en aansluiting.90 Er waren 
gedurende deze periode ook relatief korte lijnen tussen het onderzoek, PS en verantwoorde-
lijken voor onderwijsbeleid.  
In feite was het interbellum een bloeiperiode van pedagogisch onderzoek, maar deze bloei 
kende ook een duidelijke keerzijde. De Mededelingen van het Nutsseminarium toonden 
weliswaar een groeiend inzicht in de complexiteit en veelvormigheid van het 
aansluitingsonderzoek, maar deze inzichten werden nauwelijks in de praktijk toegepast. In de 
loop van het onderzoek bleek bijvoorbeeld een complex begrip als intelligentie vatbaar voor 
vele tegenstellingen en nuances. De volgende tegenstellingen, afkomstig uit de 
Mededelingen, illustreren deze groeiende complexiteit: was intelligentie bijvoorbeeld erfelijk 
of vormbaar, een vermogen of gedragswijze, was zij van metrische of topologische aard, ging 
het om theoretische of praktische (non-verbale) intelligentie, om de intelligentie in actu of in 
potentia, was zij stabiel of meta-stabiel, was er wat betreft geschiktheid sprake van een 
rangorde of een cesuur, was de stilleestest een toets (diagnostisch of prognostisch) of een 
didactisch middel, ging het om snel of begrijpend lezen, om de denkprocessen of de –
resultaten, het inzicht of de parate kennis? De Mededeelingen en publicaties in PS vertoonden 
voortdurend verschuivingen en nuanceringen, die voor buitenstaanders nog moeilijk te 
volgen waren, laat staan dat alle resultaten direct toepasbaar waren voor het toetsen van 
leerlingen in de praktijk.  
Een kort overzicht van een aantal ontwikkelingen op dit terrein illustreert eveneens deze 
groeiende specialisering. Aanleiding van de eerste onderzoekingen van het Nutsseminarium 
was de grote uitval in het voorgezet onderwijs en een groeiend verzet tegen het 
toelatingsstelsel. Een Amsterdamse delegatie (onder leiding van de wethouder van onderwijs, 
Ed. Polak) bezocht in februari 1926 William Stern in Hamburg, waar veel ervaring was 
opgedaan met het doen van testpsychologisch onderzoek.91 Polak gaf het Nutsseminarium de 
opdracht een rapport uit te brengen over het vraagstuk van de aansluiting van lager naar 
middelbaar onderwijs. Na dit bezoek in Hamburg ontstond een drieledige selectiemethode, 
met behulp van een vragenlijst, een proefklas ter observatie en een intelligentietest. 
Kohnstamm had op dat moment veel weerstand tegen het toetsen van louter kennis, hetgeen 
volgens hem weinig inzicht gaf in de kwalitatieve aspecten van denkprocessen en 
intelligentie.92 
Vanaf 1927 begon het experimentele werk, in samenwerking met Van Veen en Dr. T. Kuiper. 
In deze beginperiode stelde Kohnstamm zich nog op het standpunt dat verstandelijke aanleg 
erfelijk was en niet door de school beïnvloed kon worden. Na onderzoek met behulp van de 
scholastic-tests van Dr. Ballard bleek echter de grote invloed van de onderwijskwaliteiten op 
scholen op de wijze waarop beoordelingen tot stand kwamen (zie Mededeling 3). Op dat 
moment bleef het probleem van de cesuur (tussen ‘geschikt’ en ‘ongeschikt’) nog op de 
achtergrond. Tot Mededeling 24 werd er voornamelijk gedacht in termen van een betrouw-
bare rangorde van leerlingen, waarvan vervolgens een kwart ongeschikten kon worden 
‘afgeknipt’: de omstreden (wanneer toegepast op het onderwijs) maar uiterst eenvoudig 
functionerende wet van Gauss.  
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Mededeling 24 vormde een belangrijk keerpunt in het denken over geschiktheid, waarbij de 
idee van de rangordebepaling werd verlaten en de nadruk kwam te liggen op de 
cesuurbepaling op basis van kwalitatieve kenmerken van denkoperaties. De psychotechnische 
conferentie in Utrecht (sept. 1928) toonde toenemende twijfel aan de betrouwbaarheid van de 
testrangorde. In Mededeling 7 bleek dat bijna de helft van de leerlingen met slechte 
testresultaten toch werd bevorderd. Het verband tussen testresultaten en maatschappelijk 
succes was bovendien gering. Testresultaten zouden vooral een weergave zijn van 
onderwijsmethoden en van milieu-invloeden.  
Van Veen publiceerde in Mededeling 8 voor het eerst over stil-lezen en over het ‘opvoeden 
tot zelfstandig denken’. Deze publicatie was nog gebaseerd op de traditionele invultesten van 
Ebbinghaus. In september 1928 volgde een experiment van Van Veen met een 14 dagen 
durende proefklas. Van Veen publiceerde in Mededeling No. 10 (1930; ook verschenen in 
PS) zijn bevindingen van dit experiment met proefklassen aan het Barleus- en 
Vossiusgymnasium in Amsterdam.93 Niet de bereikte kennis of onveranderlijke aanleg 
stonden hier centraal maar juist de groei en het verwerven van kennis en inzicht onder 
nauwkeurig gecontroleerde omstandigheden. Dit bleek een meer betrouwbare beoordelings-
methode. 
Vooral vragen over de aanleg van het kind en de invloed van de school op de intelligentie 
bleven heikele pedagogische thema’s. Men wilde de aanleg niet ontkennen (‘de geest is geen 
tabula rasa’), maar men wees veelal statische kwalificaties of ontwikkelingsstadia (à la 
Piaget) af. Intelligentie veronderstelde cultuuroverdracht en dus onderwijs. Pedagogen 
mochten graag de polariteit cultiveren tussen leerbaarheid van denken versus het 
kwantificeren van intelligentie. ‘Wat stelt de ‘intelligentie’ voor die men op deze wijze meent 
te ‘meten’’, aldus Kohnstamm, ‘als enkele minuten of zelfs een kwartier van rustige uitleg het 
kind op een geheel ander intelligentie-niveau kunnen brengen?’94  
Na enkele inhoudelijk omzwervingen kwam Kohnstamm met het idee dat intelligentie 
metastabiel is; het is niet iets dat je hebt of niet hebt, maar op het ene ogenblik hebt en op het 
volgende weer verliest. Voor Kohnstamm was dit inzicht revolutionair; de oude 
testpsychologie vergeleek hij vanaf dat moment met het kijken naar ‘Jupiter-manen met 
behulp van pre-Copernicaanse astronomie’. Vooral onder invloed van het werk van Selz werd 
er meer aandacht besteed aan het leren denken en aan de vraag hoe zich bijvoorbeeld meer 
abstracte lagen in het kinderlijke denken vormen.95 Baanbrekend voor Kohnstamm was in dit 
opzicht ook een artikel van Keezer en Dallenbach in The American Journal of Psychology 
(1929), dat handelde over het doorbreken van inzicht. Volgens Kohnstamm waren zij de 
eersten die experimenteel nagingen hoe zinvol woordmateriaal geordend en samengevat 
wordt tot een abstractie onder een naam, die wel bekend was maar nog niet was doorzien in 
zijn abstraherende en generaliserende betekenis.  
In zijn terugblik in PS wees Kohnstamm er nogmaals op dat het onderzoek èn om de veelheid 
der vakken, èn om de gecompliceerdheid der denkvormen, onvergelijkbaar veel 
ingewikkelder en uitgebreider was.96 Desondanks ademde de artikelenreeks een sterk geloof 
in ‘wetenschappelijke vooruitgang’. Enkele jaren later geschreven zou dit overzicht er 
wellicht iets minder optimistisch hebben uitgezien. Dit vanwege het feit dat de moeizame 
weg die Kohnstamm schetste en die had geleid tot een aantal inzichten (over de cesuur op 
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basis van kwalitatieve kenmerken bijvoorbeeld), uiteindelijk niet de gestelde doelen had 
gebracht. De cesuur werd uiteindelijk bepaald bij het groepsgemiddelde, volgens Deen een 
duidelijke demonstratie dat het theoretische ideaal (van een wetenschappelijk onderbouwde 
cesuur) ook inderdaad een ideaal is gebleven.97 
Tegen de achtergrond van deze toenemende complexiteit kunnen we ook beter begrijpen dat 
het onderzoek naar de stilleestest binnen de redactie van PS geenszins een eenheidcreërend 
pedagogisch paradepaardje was. Kohnstamm had een aantal ontwikkelingen geïnitieerd op 
het terrein van de denkpsychologie, waarna een ‘markt’ was ontstaan op onderzoeksterrein en 
op het terrein van schoolboeken. Hoewel de uiteindelijke leesteksten en daaraan gekoppelde 
testen niet zo heel veel onderlinge verschillen toonden, verschilde wel de theoretische 
uitwerking hiervan. De stilleestest fungeerde daarmee ook als concurrerend thema. Langeveld 
kan daarbij als voorbeeld dienen. Langeveld gaf in zijn dissertatie (Taal en Denken, 1934) 
naar eigen zeggen nieuwe interpretaties aan de stilleestest en baseerde deze op nieuwe 
theoretische inzichten, mede gebaseerd op zijn expertise als taalkundige. Hij zette zich af 
tegen het Amerikaanse silent-reading, in Nederland gepropageerd door G.J. Nieuwenhuis. 
Het ging hier volgens Langeveld om niet meer dan technieken om sneller te leren lezen. Ook 
Diels had al vanaf 1929 in PS diverse malen geschreven over (‘de triomf van’) het stil-lezen. 
Langeveld ging hier in zijn dissertatie echter volledig aan voorbij. In het schoolboekje dat 
Langeveld schreef met Palland (Denkend lezen, 1935) werd de indruk gewekt dat de auteurs 
iets nieuws brachten. In de bespreking van dit boekje schreef Diels kritisch dat hij de 
schrijvers de illusie wilde ontnemen dat ze met iets nieuws waren gekomen. Hij sloot zijn 
bespreking af met het advies dat de literatuuropgave over stillezen in een herziening 
uitvoeriger zou moeten worden dan nu het geval was.98 Deze onderlinge irritaties tekenden 
een meer ‘naar binnen gerichte pedagogiek’, met meer oog voor wetenschappelijke 
controversen en ‘wetenschappelijke tekortkomingen’. In de loop van de jaren dertig 
begonnen deze controversen op het terrein van intelligentieonderzoek de bovenhand te 
voeren. In zijn standaardwerk over paedagogische psychologie schreef Langeveld dat ‘stil-
lezen’ inmiddels een verwarrende aanduiding was geworden en men met evenveel recht zou 
kunnen spreken van ‘luid denken’.99 Die verwarring was mede het gevolg van een divers 
gebruik van de stilleestest, namelijk als oefening ter vergroting van de taalbeheersing, maar 
ook als toetsmiddel en als wetenschappelijk hulpmiddel. 
In de loop van de jaren dertig was een duidelijke scheiding ontstaan tussen een 
onderwijspraktijk waar specifieke problemen werden gesignaleerd (zoals het selectie-
probleem) en een (wetenschappelijke) context waarin analysen en beschouwingen werden 
gegeven en mogelijke oplossingen werden aangedragen. Verdieping en nuancering in eigen 
kring verstevigden de autonomie ten opzichte van de onderwijspraktische buitenwacht. PS 
vulde nu een deel van de vrijgekomen ruimte in door onder de noemer ‘popularisering’ een 
brug te slaan tussen beide contexten. Voor complexe problemen, zoals het aansluitings-
probleem bleek te zijn, ontstonden meerdere, concurrerende oplossingen. Dit proces werd 
versterkt op het moment dat het Nutsseminarium haar monopoliepositie verloor op het terrein 
van onderwijsresearch en er een immense groei ontstond van instituten die zich op een of 
andere wijze gingen bezighouden met het onderwijs.100  
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Interne concurrentie droeg bij aan institutionele versnippering van het onderzoek en daarmee 
ook aan een minder eenvoudige transfer van pedagogische kennis naar de onderwijspraktijk.  
Een moeizame aansluiting met de onderwijspraktijk riep binnen PS grote legitimeringsvragen 
op, en dat in tweeledige zin: zijn we wel praktisch genoeg en zijn we wel wetenschappelijk 
genoeg. Het ontstaan en cultiveren van wetenschappelijke controversen (bijvoorbeeld over de 
invulling van het begrip intelligentie) was vooral een ‘interne’ aangelegenheid. Dat proces 
van differentiatie was mede mogelijk bij de gratie van een grotere autonomie ten opzichte van 
de praktijk. Een combinatie van nieuwe inzichten en de markt voor leerboeken versterkte ook 
de onderlinge concurrentie. Grenzen werden daarmee duidelijker. Hoewel de betrokkenen 
zelf (de redactieleden van PS) aanvankelijk zeer optimistisch waren over – in termen van 
Dodde – de implementatie en incorporatie van pedagogisch onderzoek, bleven zij in 
onderwijshistorisch perspectief hangen in de fase van initiatie. Het geeft nogmaals het 
paradoxale karakter aan van een pedagogische wetenschap. Teveel aansluiting met het 
onderwijs riep binnen de redactie van PS twijfel op over het wetenschappelijke karakter van 
het tijdschrift. Maar een periode waarin Kohnstamm nota bene de retoriek gebruikte van een 
Copernicaanse wending in het onderzoek naar denkprocessen, wordt in historisch perspectief 
beschreven als gebrekkig in termen van toepassing en hervorming. 
 
Inspelen op naoorlogse politiek 
 
De functie van PS in het geschetste proces van specialisering veranderde in de naoorlogse 
periode. In de praktijk bleven concrete problemen voelbaar, zoals de grote uitval van 
leerlingen en het grote aantal zittenblijvers. Het bijzondere van thema’s als de aansluiting 
tussen scholen en de invoering van de brugklas was de noodzaak van een nauw contact dat 
onderhouden diende te worden met zowel de onderwijspraktijk als de politiek verantwoorde-
lijken. De hoofdpersonen binnen PS onderhielden goede contacten met het Ministerie van 
Onderwijs. Dat vereiste van hen dat zij flexibel konden manoeuvreren tussen onderwijs, 
wetenschap en politiek. De pogingen om het (lager) onderwijs direct te betrekken bij zowel 
de pedagogische wetenschap, als de plannen tot hervorming van het onderwijs, verloren in PS 
echter langzaamaan terrein ten gunste van pogingen de onderwijspolitiek direct te beïn-
vloeden. Na de oorlog werd PS dan ook vaker gebruikt voor politieke stellingnamen. 
Illustratief voor deze verschuiving was de bemoeienis van PS met de brugklas direct na de 
oorlog. 
Naoorlogse publicaties in PS toonden een mengeling van hoop op onderwijsvernieuwing en 
vrees over de geschonden en gebroken tradities. Nieuwenhuis was niet optimistisch over de 
bestaande situatie op scholen, die nog steeds het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel van de 
leerlingen zouden tegenwerken. De oorlogsjaren hadden de ‘algemeen erkende normen’, de 
‘geschreven wetten en ongeschreven zeden’ weggevaagd. De ‘gemeenschappelijke opvatting 
van fatsoen’ was verdwenen. Weliswaar zweefde volgens Nieuwenhuis het nieuwe ideaal nog 
in de lucht, maar ‘de wegebbende zondvloed laat slijk en drab achter en rotting en stank, en 
het zal heel wat tijd vragen eer weer grote oppervlakten betrouwbaar en bewoonbaar zijn.’ Er 
moest volgens Nieuwenhuis een nieuwe moraal en een nieuwe traditie gevormd worden. ‘En 
daarom klemmen de vragen: Wat voor mensen maken wij van onze leerlingen, en, hoe zullen 
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we dat bereiken, des te meer.’101 Plessner schreef hetzelfde jaar in PS over een toenemende 
vervreemding tussen de generaties. De oudere generatie zou het hogerop zoeken met een 
verdieping van het onderwijs en een sociaal gerichte opvoeding. De jongere generatie die 
zich aan de spanning ontrok, zou reageren met ‘infantiele regressie’.102 
Maar ondanks de zorgwekkende woorden van Nieuwenhuis en Plessner kenmerkte de 
naoorlogse pedagogiek in PS zich door een breed uitgedragen nadruk op ‘onderwijs-
hervorming’. Het belang van onderwijshervorming was aanvankelijk ook duidelijk een 
gedeeld belang van onderwijs, wetenschap en politiek. Thema’s als het aansluitingsprobleem 
en de invoering van de brugklas gaven ook nog tijdens de oorlogsjaren aanleiding tot 
intensieve samenwerking tussen leraren en wetenschappers. Een voorstel over 
onderwijshervorming dat hieruit voortvloeide vormde zelfs een impuls tot heroprichting van 
PS.103 Een werkgroep onder leiding van D.H. Prins hield zich tussen 1943 en 1945 bezig met 
onderwijshervorming, in het bijzonder met het tweeslachtige karakter van de H.B.S. 
(algemene vorming of specifieke voorbereiding voor het hoger onderwijs) en het 
selectieprobleem. De werkgroep bestond uit een mengeling van leraren, conrectoren en 
academici.104 
De besproken grieven in het artikel van Prins betroffen, naast het tweeslachtige karakter van 
Thorbecke’s maatschappijschool, overladenheid van het onderwijs van de H.B.S. en het 
gymnasium, slechte resultaten van het onderwijs (‘menige oud-leerling kan zijn eigen taal 
niet eens behoorlijk hanteren’), slechte studenten (‘hoogleraren klagen over gebrek aan 
begrip bij hun studenten, over een tekort aan kennen en aan kunnen’) en te duur onderwijs 
vanwege slechte selectie. De scholen spraken te gemakkelijk het oordeel ‘ongeschikt’ uit, 
zonder daaraan toe te voegen waar de betrokkene wel bruikbaar voor was. Kortom, het 
vraagstuk van de doelmatige schifting was nog steeds niet opgelost. Een van de voorstellen 
die werd gedaan was de invoering van de brugklas, om uitsluitsel te kunnen geven over de 
geschiktheid van leerlingen. Het onderwijs in dit leerjaar zou in dienst worden gesteld van het 
stelselmatig onderzoeken en registreren van relevante zaken (concentratievermogen, aanleg, 
zelfstandigheid, huiselijk milieu etc.) die inzicht konden geven in het geschikte schooltype 
voor de betreffende leerling. Deze ideeën waren niet nieuw en zouden nadien ook nog vaker 
herhaald worden. De brugklas kende, ook in de benamingen ‘proefklas’ en ‘experimenteer-
klas’, al een lange traditie.105 
De sfeer van vernieuwing en hervorming werd gevoed door de groeiende weerstanden tegen 
het verzuilde onderwijs direct na de oorlog. Er groeide een beweging waarbinnen men oude 
tegenstellingen wilde doorbreken. Deze Doorbraakbeweging werd ook gesteund door de 
oprichting van de Nederlandse Volksbeweging.106 Bolkestein werd in het naoorlogse kabinet 
Drees/Schermerhorn als Minister vervangen door Van der Leeuw.107 Van der Leeuw was ook 
een vernieuwer. Hij behoorde tot de gangmakers van de personalistische gemeenschaps-
gedachte en voelde zich sterk verwant met fenomenologische denkers.108 Hij benoemde Ph. J. 
Idenburg (op dat moment directeur van het CBS, tevens schoonzoon van Kohnstamm) tot 
directeur-generaal voor het onderwijs. De ambtelijke top van het departement was nu geheel 
in handen van PVDA-ers en aanhangers van de ‘nationaal-christelijke’ visie.  Kohnstamm, 
Langeveld en ook G. Bolkestein waren belangrijke adviseurs van de Minister. Al snel werden 
de hervormingsplannen en initiatieven echter geblokkeerd door de opvolger van Van der 
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Leeuw, de KVP-er Gielen. Veel hervormingsgedachten kwamen onder invloed van politieke 
verschuivingen weer in de greep van verzuilde belangen. Een aantal vernieuwingsgezinde 
topambtenaren werd ontslagen, onder wie Idenburg in de functie van directeur-generaal. De 
linkse pers zag hierin een duidelijke en te betreuren breuk met zijn voorganger. Door Gielens 
reorganisatie was de invloed van de ‘vernieuwers’ afgenomen en het ministerie kwam weer 
meer in de greep van de verzuiling.109 
Politieke verschuivingen hadden ook duidelijk invloed op de koers van PS. De naoorlogse 
eensgezindheid over herstel en hervorming van het onderwijs werd binnen PS-kringen weer 
snel gefrustreerd toen hun politieke invloed verminderde en concrete resultaten uitbleven. 
Kohnstamm schreef Nieuwenhuis over de zijns inziens bedroevende opstelling van het 
departement: ‘Hebt Gij reeds gehoord, hoe aan onze verwachtingen voor onderwijs-
vernieuwing de bodem dreigt te worden ingeslagen? Geheel in strijd met de toezeggingen in 
de troonrede. Het is mijn bedoeling in begin september een redactie-vergadering te beleggen 
om onze houding tegenover deze afbraak te bepalen.’110 Gielen was nog geen drie maanden 
werkzaam als Minister toen Kohnstamm een artikel van Langeveld naar Nieuwenhuis 
stuurde. Het artikel ging over de lerarenopleiding en hield direct verband met de politiek van 
Gielen. Kohnstamm schreef dat het een spoedgeval was en dat het stuk snel geplaatst moest 
worden. Het artikel moest ‘zijn invloed kunnen oefenen op de behandeling van de 
onderwijsbegroting.’111 Wel diende nog een belangrijke wijziging te worden aangebracht. 
Kohnstamm wilde dat Langveld duidelijker aangaf dat Gielen ten onrechte de functie van 
Idenburg had opgeheven. 
Langeveld greep de taak om de onvrede te uiten over de nieuwe politiek van Gielen met 
beide handen aan. Op een met Van Veens aanpak vergelijkbare wijze – een aanpak die in het 
geval van Van Veen altijd ongenoegen opriep - uitte Langeveld zijn ongenoegen (hij zou dat 
in PS ook blijven doen op een dergelijke polemische - zoniet: ‘columnistische’ en agressieve 
- wijze dat het wel vragen móest opwerpen over de wetenschappelijke ambities van PS. Zie 
de volgende paragraaf). Langeveld pleitte in De leraarsopleiding als nationale eis voor een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, in het bijzonder met betrekking tot de opleiding 
van leraren. ‘Wij zijn in nalatigheid en door een te zeer in zichzelf verschanste schoolwereld 
in een gevaarlijke toestand van vervreemding van onze nationale opvoedingsgrondslagen 
geraakt.’112 Volgens Langeveld leek het er op dat de Staat deze vervreemding van onderwijs, 
school- en gezinsopvoeding goedkeurde. Hij vreesde de invloed en verbreiding van een 
‘nationaal-ontrouwe gedachtengang’. 
Ook wees hij op een tekort aan didactisch inzicht, een inzicht dat zou moeten berusten op 
‘systematisch gezuiverde ervaring en onderzoek’. Maar de problemen bleken nog banaler; er 
was namelijk een ernstig tekort aan onderwijskrachten. De onderwijzers uit het L.O lijken 
wel uit te sterven, schreef Langeveld. Vooral mannen kozen steeds minder voor het slecht 
gehonoreerde beroep. In alle plannen van hervorming werd volgens Langeveld de plaats van 
de leraren ernstig tekort gedaan. Het was hem duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was. 
‘Zal het een trots en een vreugde zijn, dit beroep te kiezen in de allernaaste toekomst? Blijft 
alles bij lappen en flansen? Prutsen we wat hier en daar? Sleuren talloze commissies zich in 
moeizame arbeid voort en blijft het departement, behalve traag, behalve klein van geestelijk 
formaat, ook nog de boedelbewaarder van de liquidatie?’113  
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Aan het eind van zijn artikel kwam Langeveld, op advies van Kohnstamm, toe aan de vraag 
over de zin van het opheffen van de functie van directeur-generaal. Die opheffing stond 
volgens Langeveld gelijk met het prijsgeven van de gedachte dat onderwijs een nationale 
opvoedingstaak is.114 
PS kreeg, gebruik makend van haar relatief snelle verspreiding, een meer signalerende 
functie. Hoewel PS altijd wel aandacht voor onderwijspolitieke kwesties had, was deze 
interesse in de naoorlogse periode nooit eerder zo direct en uitgesproken (zo werd in 1947 
een geheel nummer gewijd aan het Schema Bolkestein). Directe beïnvloeding van onderwijs-
politieke zaken via PS bleek bij Langeveld hoger op de agenda te staan dan het nastreven van 
bijvoorbeeld methodologische eisen. Een sterk polemiserende wijze van publiceren, waarin 
vooral Langeveld bedreven bleek, deed niet onder voor het soort van ‘schoolmeesters-
polemiek’ dat in een eerder stadium niet verenigbaar werd geacht met een wetenschappelijk 
pedagogisch tijdschrift. Langeveld schreef veel korte artikelen, in een stijl die tegenwoordig 
slechts in een opiniërende column zou worden getolereerd. Nog meer dan daarvoor verlegde 
hij het wetenscháppelijk accent naar zijn boeken en buitenlandse publicaties. 
Met de onderwijspolitieke oriëntering groeide ook de kritische houding ten opzichte van het 
eigen tijdschrift. Langeveld had steeds minder fiducie in het wetenschappelijke karakter van 
PS. Het tijdschrift leende zich wel voor het uiten van zijn onvrede over toestanden in het 
onderwijs en over de status van de pedagogiek. In 1951 deed Langeveld nogmaals een 
voorstel voor verandering van PS. Wat hij miste was een kroniek van de belangrijkste 
pedagogische initiatieven, wetsontwerpen, pedagogische voorstellen, opgerichte verenigingen 
en instellingen. Langeveld wilde PS een meer directe betekenis geven ter documentatie en 
oriëntatie van de lezer.115 Liet deze voorgestelde verschuiving in de richting van een meer 
politiek georiënteerd tijdschrift nog enigszins open wat dat zou betekenen voor de 
wetenschappelijke status van PS, anderhalf jaar later liet het oordeel van Langeveld geen 
enkele twijfel bestaan over zijn visie op de wetenschappelijk pretenties van PS. Toen 
Langeveld eind 1952 stond op plaatsing van een Franstalige voordracht, die hij hield in 
Parijs, was zijn oordeel ontluisterend:   
 

‘Ik voelde het wat als een blamage, wanneer wij moesten zeggen: dat kan de Nederlandse 
lezer niet lezen. […] Laten we echter niet vergeten, dat Paed. Stud. nu eenmaal niet kan zijn 
wat ’t wel zou willen: een wetenschappelijk blad. Het is intermediair en een wetenschappelijk 
paed. blad bezitten wij niet. Laat ons daarom niet teleurgestelder zijn dan bij onze stand 
past.’116 

 
Kohnstamm sprak direct na de oorlog, in zijn eerste les van het Nutsseminarium, nog over het 
onmiskenbare bestaan van een wetenschap van pedagogiek en didactiek.117 PS vormde 
daarbij een onmisbaar medium. Als er al zoiets bestond als wetenschappelijke pedagogiek, 
dan bestond die vooral bij de gratie van het werk binnen het Nutsseminarium en van de 
publicaties in PS. Gunning en Kohnstamm liepen voorop in het verlenen van deze weten-
schappelijke status aan de pedagogiek. Volgens Langeveld intermedieerde PS ‘slechts’ tussen 
wetenschap en praktijk, of tussen wetenschap en politiek.  
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Daarmee maakte Langeveld dit forum los van ‘de’ wetenschappelijke pedagogiek. Volgens 
Langeveld speelde de wetenschap zich inmiddels ‘elders’ af; de wetenschappelijk pedagoog 
was niet meer per definitie de in PS publicerende auteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brief van Langeveld aan Nieuwenhuis waarin hij stelt dat Paedagogische Studiën geen wetenschap- 
pelijk tijdschrift is (bron: RA, 27/12/1952) 
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Het oordeel van Langeveld neemt echter niet weg dat PS wel degelijk een belangrijke rol had, 
zowel in het bevestigen als in het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk. 
Pedagogisch onderzoek dat werd verricht naar geschiktheid en aansluiting maakte weliswaar 
veel discussie los over methodologie van empirisch onderzoek, maar mede door toedoen van 
Langeveld kenmerkte PS zich tot in de jaren vijftig door stilistische veelvormigheid. Voordat 
het wetenschappelijke vertoog in PS ook meer onder invloed kwam te staan van de standaard 
der (vooral empirische) methodologie, was het vooral Langeveld die voorkwam dat PS een 
‘rechtvaardigingscontext’ was in de traditionele betekenis van het woord; namelijk een forum 
dat wetenschappelijke taalgebruikers in staat stelt elkaars uitspraken te behandelen met 
voorbijzien van degenen die deze uitspraken doen. Dat Langeveld PS op andere wijze 
gebruikte binnen zijn wetenschappelijk werk is zowel toe te schrijven aan een verschuiving 
van het wetenschappelijk klimaat als aan de persoon Langeveld zelf en de wijze waarop hij 
de nalatenschap van Kohnstamm probeerde te bewaren. In de volgende paragraaf meer over 
de vraag op welke wijze PS wijzigde als Nederlandse grenswachter van wetenschappelijke 
pedagogiek en welke rol Langeveld (en het fenomenologisch perspectief) daarin speelde in 
vergelijking tot zijn voorgangers Gunning en Kohnstamm. 
 
3.4 Langeveld en een ‘onmogelijke nalatenschap’ 
 
Naast structurele ontwikkelingen die van invloed zijn op wetenschappelijke communicatie, 
naast de door wetenschappelijke regels gereguleerde in- en uitsluitingsmodi en naast 
inhoudelijke thema’s die wetenschap disciplineren en verdiepen, zijn het uiteindelijk 
individuele wetenschappers die – weliswaar beperkt door diezelfde structurele omstandig-
heden - grenzen trekken of juist weten te overbruggen. Binnen de Nederlandse pedagogiek 
zijn het zonder twijfel Gunning, Kohnstamm en Langeveld die kunnen worden 
gekarakteriseerd als de drie belangrijkste tenoren.118 Veel van het werk dat zij hebben verricht 
om de pedagogiek een autonome, wetenschappelijke status te geven, is verschenen in PS.119 
Maar ook binnen de context van de redactie van PS hebben zij alle drie hun invloed 
uitgeoefend op de koers van de pedagogiek.120 Toch zijn er ook grote verschillen in de rol die 
deze drie pedagogen hebben gespeeld binnen PS. Langeveld laat zich in een aantal opzichten 
moeilijk vergelijken met zijn voorgangers. Dat heeft een aantal redenen. Op de eerste plaats 
was hij nooit voorzitter van PS, in tegenstelling tot Gunning en Kohnstamm (hij werd ook 
nooit genoemd als kandidaat zoals Bolkestein, Post of Stellwag). Ten tweede was de functie 
van zowel het tijdschrift zelf, als die van de redactie in de loop der jaren sterk veranderd, 
zoals we zagen in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Ook wetenschapsinhoudelijke en 
politieke omstandigheden veranderden het klimaat waarin de pedagogiek in volle omvang 
werd uitgedragen. Maar ondanks de verschillen (waarover hierna meer) bestaat binnen de 
pedagogische geschiedschrijving veel eensgezindheid over de inhoudelijke lijnen die worden 
voorgezet in het werk van Gunning, Kohnstamm en Langeveld. Centrale begrippen binnen 
deze traditie (ook wel aangeduid als ethisch of vrijzinnig liberalisme121) zijn mondigheid, 
autonomie, de vorming van het geweten, persoon, gezag en verantwoordelijkheid. Langeveld 
wordt gezien als de verwekker, stichter, of ‘geestelijk de initiator’ van een Nederlandse 
fenomenologische en antropologische georiënteerde pedagogiek.122  
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Langeveld continueerde een geesteswetenschappelijke en antropologische traditie, waarbij hij 
de meeste invloed ondervond van Litt, Pos, Stern en Kohnstamm. 
In de naoorlogse periode werd een aantal van deze inhoudelijke pedagogische uitgangspunten 
gecontinueerd. Ook binnen de fenomenologie van Langeveld stond het redelijke, zedelijke en 
gewetensvolle individu centraal. Indien sprake is van zowel gezag als vertrouwen kan de 
opvoeder optreden als plaatsvervangend geweten. De opvoeding is gericht op de 
ontwikkeling van personaliteit, die uiteindelijk gekenmerkt dient te worden door 
zelfverantwoordelijke zelfbepaling.123 Langeveld continueerde hiermee een personalistische 
traditie. Maar de rol die PS kreeg in het werk van Kohnstamm en Langeveld veranderde wel. 
Het fenomenologisch uitgangspunt noch de persoon Langeveld droeg op vergelijkbare wijze 
met het werk van Kohnstamm bij aan een eensluidend theoretisch perspectief. Evenmin kon 
het werk van Langeveld in PS de ‘ontzuilende’ betekenis worden toegeschreven zoals die wel 
eens aan zijn werk is toegedicht. Fenomenologische uitgangspunten hadden in PS de 
bindende noch de dominerende kracht, zoals Depaepe & Bakker (1998) lijken te veronder-
stellen wanneer zij de periode 1939-1957 in PS aanduiden met de titel Aan de leiband van de 
fenomenologie.  
Allereerst is er natuurlijk de vraag: wélke fenomenologie? Langeveld en de Utrechtse School 
waren niet representatief voor de gehele Nederlandse fenomenologie. Langeveld was buiten 
zijn directe kring bovendien niet gezaghebbend als fenomenoloog.124 Relaties tussen een 
aantal redactieleden en vooraanstaande leden van de fenomenologisch georiënteerde 
Utrechtse School waren hier en daar innig. Maar niet innig genoeg om PS een 
fenomenologisch gekleurd tijdschrift te kunnen noemen. Buytendijk publiceerde slechts 
eenmaal in PS (in 1949, over de psychologie van de dans).125 Van Lennep publiceerde in 
1939 eenmaal een artikel met Kuiper (namens de Nederlandsche Stichting voor Psycho-
techniek, over Luiheid in school- en bedrijfsleven) en wees in 1948 een verzoek af om 
nogmaals te publiceren.126 En hoewel Langeveld regelmatig contact had met Van den Berg 
(en zijn werk ook regelmatig werd besproken in PS) hield Van den Berg, een ander 
boegbeeld van de Utrechtse School, zich buiten pedagogische fora.127 N. Beets publiceerde 
drie – niet-fenomenologische -  artikelen in PS (in 1952, 1961 en 1972). 
Een van de weinige expliciet fenomenologische artikelen die Langeveld zelf in PS schreef 
was Phaenomenologie van het leren. Hierin ging Langeveld in op het ‘wezenlijke’ van het 
leren en paste zijn denkbeelden toe op het leren spelen van het damspel.128 En zo ongeveer 
tijdens de hoogtijdagen van de fenomenologie publiceerde Langeveld bovendien drie jaar 
lang geen enkel artikel in PS (van 1955 t/m 1957). Langeveld was in die jaren sterk gericht 
op het Duitse taalgebied.129 En als er al auteurs waren die meenden in de geest van de 
fenomenologische methode te schrijven, dan werd er ook nog getwijfeld aan het fenomeno-
logisch gehalte van deze bijdragen. Gielen, die stelde dat de fenomenologie in veel gevallen 
slechts de aanvang kon zijn van wetenschappelijke studie, irriteerde zich openlijk in PS aan 
het modieuze gehalte van deze methode. In een voetnoot schreef hij: ‘Niet weinig studies 
worden als “fenomenologisch” aangediend, die het niet of nauwelijks zijn. De “mode” is ook 
een macht in de wetenschap, helaas!’130 
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In 1958 kwam de fenomenoloog in Langeveld nog eens duidelijk aan het woord. In 
“Vertrouwd terrein”. Enkele aspecten van het zijn van het kind in de wereld der gezamen-
lijkheid  toonde Langeveld zijn stijl van de Verborgen plaats uit 1952 en borduurde hij voort 
op vragen naar de ‘onmiddellijke beleving’ van het kind zijn, en de rol daarbij van uiteen-
lopende zaken als ‘gezamenlijkheid’ (‘men denke aan de wip, die men vergeefs in z’n eentje 
tracht te gebruiken’), de rol van lichamelijkheid, de huiskamer en de straat. Maar een jaar 
later wilde hij zelfs expliciet de schijn wegnemen dat zijn artikel in fenomenologische geest 
geschreven was. In een inleidende opmerking van zijn artikel Het leerproces in het verband 
van de didaktiek schreef Langeveld dat hij over de fenomenologie van het leerproces elders 
heeft geschreven en vervolgde: ‘Het hierna volgende is dan ook geenszins 
fenomenologisch.’131 
De invloed van de fenomenologie en de ‘Utrechtse School’ was, kortom, binnen PS niet groot 
te noemen. De redactie van PS liep evenmin aan de leiband van de fenomenologie als aan de 
leiband van Langeveld. Daar kwam bij dat ook diverse redactieleden (onder wie Nieuwenhuis 
en Stellwag) weinig waardering hadden voor de Nederlandse variant van de 
fenomenologie.132 Maar naast de weerstand binnen PS zelf, was een deel van de Nederlandse 
pedagogiek weinig gecharmeerd van met name de Utrechtse fenomenologische variant. 
Waterink was een van de fervente tegenstanders van de fenomenologie zoals 
vertegenwoordigd door Langeveld en Perquin. Deze methode zou volgens Waterink in strijd 
zijn of bedreigend zijn voor een Christelijke opvoeding. De fenomenologie zou ‘de 
openbaring Gods in de Schrift zoal niet ontkennen, dan toch negeren.’133 In plaats van dat er 
sprake was van de ‘ontzuilende’ betekenis van de fenomenologie, bevond een deel van de 
Utrechtse School zich dan ook eerder tussen twee vuren. Was de Utrechtse fenomenoloog 
ketters vanuit gereformeerd oogpunt, voor ‘Popperianen’ en het groeiende aantal kritisch 
rationalisten (waaronder Duijker en De Groot) bezigde men parochietaal in verhulde vorm.134 
Hoewel de fenomenologie werd voorgesteld als een methode die de man en vrouw in de 
praktijk zou moeten aanspreken en ‘hem of haar in de ruimte van de klas [trachtte] te 
ontmoeten’135 sloeg die methode evenmin de nog steeds gewenste brug tussen wetenschap en 
praktijk en kregen urgente thema’s, zoals het aansluitingsvraagstuk, nauwelijks concrete 
impulsen. Ondanks haar praktische intenties en nadruk op ‘ontmoeting’, bleef de 
fenomenologie niet alleen een sterk literaire, maar ook een bij uitstek elitaire aangelegenheid.  
 
Omstreden taal en wetenschap van Langeveld 
 
Eenvoudig gesteld leek het er op dat Langeveld PS niet nodig had voor zijn positionering als 
wetenschappelijk pedagoog. Anderzijds was PS wel een context waarin hij weerstand 
ondervond tegen zijn duidelijk uitgedragen ambities om de nalatenschap van Kohnstamm (de 
pedagogiek in haar volle omvang) over te nemen. De eerder beschreven inhoudelijke 
differentiëring van het pedagogisch onderzoek ging daarbij hand in hand met zijn polemische 
karakter en de door vele hartstochten beïnvloede discussies rond zijn persoon. Meerdere 
auteurs hebben benadrukt dat het moeilijk is het complexe en veelzijdige werk van Langeveld 
te begrijpen zonder in te gaan op de persoon Langeveld zelf.136 Ook de kwaliteiten van 
Langeveld als organisator en bedreven regelaar werden veelvuldig benadrukt.  
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Volgens Weijers waren deze factoren echter van ondergeschikt belang voor zijn langdurig 
leiderschap binnen de Nederlandse pedagogiek. Dat leiderschap zou eerder te danken zijn aan 
het feit dat hij zijn intellectuele en organisatorische kwaliteiten in kon zetten in een cultureel 
klimaat dat inmiddels vertrouwd was met het gedachtegoed van Kohnstamm en geestverwan-
ten als Buytendijk en Rümke.137 Het intellectuele klimaat was in deze periode echter niet 
eensgezind noch unaniem gunstig gestemd ten opzichte van het personalisme. Vanaf de jaren 
vijftig werd dit klimaat ook steeds meer gekenmerkt door gepolariseerde verhoudingen tussen 
disciplines en wetenschapsopvattingen. Een polariteit waar Langeveld binnen de pedagogiek 
voor een groot deel zelf aan heeft bijgedragen.  
De dynamiek rond Langeveld, zoals die binnen PS gestalte kreeg, kan voor een deel begrepen 
worden uit de wijze waarop de vertrouweling en protégee van Kohnstamm zich van meet af 
aan gedroeg als zijn beoogd opvolger. Maar ook de specialisering van het wetenschappelijk 
onderzoek naar onderwijsproblemen riep, zo zagen we eerder, binnen de redactie van PS 
diverse tegenstellingen op. Zijn werk vormde – tot ergernis van een aantal mederedactieleden 
– in meerdere opzichten een breuk binnen PS. Praktische intenties van PS kregen bij 
Langeveld een nogal paradoxaal gezicht. PS was volgens Langeveld (in 1952 althans) 
onwetenschappelijk. De belangrijkste taak van de pedagogiek bleef voor Langeveld echter 
haar praktische implicaties. Intussen werd het werk van Langeveld zelf door 
mederedactieleden echter als zeer moeilijk leesbaar (en ‘praktijkonvriendelijk’) bestempeld.  
Hoewel een aantal redactieleden zo hun eigen expertise had, waren de meeste redactieleden 
veelzijdig georiënteerd. Het proefschrift van Langeveld, Taal en Denken (1934), 
veroorzaakte voor het eerst discussie binnen PS over de vraag wie voldoende kennis had om 
dit te recenseren. De expertise, nodig voor een dergelijke bespreking, moest voor het eerst 
buiten de redactie worden gezocht. A.J. Schneiders wees Diels erop dat de competenten op 
dit terrein van de taalfilosofie schaars waren.138 Aanvankelijk stuurde Wolters de dissertatie 
ter recensie naar H.J. Pos. Deze schreef de redactie van PS echter dat hij niet aan het verzoek 
kon voldoen, omdat hij als filosoof de promotie van Langeveld had begeleid. Ook achtte hij 
zich niet bevoegd een bespreking vanuit pedagogisch gezichtspunt te leveren.139 Pos noemde 
als meer geschikte kandidaat onder anderen A. Reichling, die aan een verwant onderwerp 
werkte. Reichling werd dan ook benaderd en noemde het boek van Langeveld belangrijk 
genoeg (‘een linguïstisch pionierswerk’) voor een uitvoerig referaat.   
Langeveld zelf wees in de inleiding van zijn dissertatie op de kloof die ontstaan was door de 
enorme groei van de taalwetenschap en door de historische remmingen ‘die de school als 
sociaal instituut nu eenmaal eigen zijn.’ Bovendien verhinderde een gespletenheid binnen de 
taalwetenschap zelf een volledig vruchtbare aanpassing van de school. De theoretische en 
didactische vragen die Langeveld opwierp over taal en grammatica hadden echter wel 
belangrijke praktische betekenis en implicaties. Maar het was duidelijk dat, als al niemand 
binnen de redactie van PS competent was om het te bespreken, er gedegen vertalingen naar 
de praktijk zelf nodig waren om toepassingen mogelijk te kunnen maken.  
Afgezien van zijn dissertatie was de waardering voor Langeveld binnen de kring van de 
redactie niet erg groot. Men uitte regelmatig irritaties over het werk en over het taalgebruik 
van Langeveld. Naast persoonlijke eigenschappen speelde daarbij het voor meerdere 
interpretaties vatbare en volgens sommigen weinig systematische werk van Langeveld een 
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belangrijke rol.140 Zijn beoefening van de pedagogiek in klassieke stijl, dat wil zeggen ‘in 
volle omvang’, maakte hem ook meer vatbaar voor kritiek binnen de redactie van PS zelf. Zo 
viel Brugmans al snel over de wijsgerige pretenties van Langeveld. ‘Veel opmerkingen 
worden geponeerd, zonder veel toelichting.’ 'En wijsgerig ontbreekt nog wel het een en ander 
aan de formulering.'141 
Buiten PS-kringen was het omstreden karakter van zijn wetenschappelijke kwaliteiten 
mogelijk nog groter. Dat bleek bijvoorbeeld op het moment dat Waterink vlak voor de oorlog 
zijn advies moest uitbrengen over Langevelds kandidatuur voor de benoeming tot 
buitengewoon hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht.142 In zijn advies stelde 
Waterink dat Langeveld moest loskomen van drie dingen: in de eerste plaats moet hij, indien 
hij schrijft, bedenken, dat hij Nederlandse zinnen moet schrijven. Daarnaast zou hij meer 
moeten doen dan overzichten geven van wat anderen hebben gezegd. En als hij dat doet moet 
hij de dingen eerst grondig begrijpen.  
Waterink noemde Langeveld weliswaar een hard werkende jongeman, maar zijn werk vond 
hij ‘in het algemeen slecht, om niet te zeggen zeer slecht gestyleerd.’ Ook zou Langeveld in 
zijn oordeel anderen niet altijd recht doen en hij zou volgens Waterink schrijven over dingen 
‘die hij niet verwerkt heeft en waarschijnlijk niet verwerken kan, omdat hem de kennis van de 
wijsgerige achtergrond van de probleemstellingen zou ontbreken. En dat terwijl Langeveld 
zelf in zijn werk grote nadruk legde op het ‘doorleefde’. Waterink illustreerde uitvoerig uit 
Langevelds (velen malen herdrukte) Inleiding tot de studie der paedagogische psychologie 
van de middelbare-schoolleeftijd (1937) en liet niet na hier en daar een zogenoemd ‘stilistisch 
monstrum’ te citeren. Deze toevoeging plaatste Waterink bijvoorbeeld bij de volgende zin 
van Langeveld: ‘Sedert de zgn. “Individualpsychologie” het erfelijkheidsvraagstuk overijld 
op de rommelzolder vergeten heeft, sedert men elders op grond van erfelijkheidstheorieën 
adelsschilden ontworpen heeft, is het dubbel nodig deze kwesties met een rustig gemoed te 
beschouwen.’ Waterink noemde vele bladzijden uit het werk van Langeveld onleesbaar en 
zou sommige delen als een doctoraalscriptie afwijzen als volkomen onvoldoende. Waterink 
wees er ook op dat de openbare les van Langeveld aan de Amsterdamse Universiteit 
‘algemene afkeuring’ uitlokte in onderwijsvakbladen. Het is niet verrassend dat Waterink 
zich, als promotor, heel wat positiever uitliet over de andere kandidaat, Kuypers.143 De 
weerstand tegen de benoeming was dermate groot dat deze benoeming zonder bemoeienis 
van Kohnstamm nooit had plaatsgevonden.  
Deze oordelen beklemtonen de belangrijke rol van Kohnstamm, ook binnen de redactie van 
PS. Kohnstamm droeg zorg voor de acceptatie van de eerste artikelen van Langeveld. In 1931 
beval hij het eerste stukje van Langeveld aan. In 1937 stuurde hij een artikel van Langeveld 
toe, dat hij ‘gaarne opgenomen zag’. In 1938 beval Kohnstamm nogmaals een artikel aan van 
Langeveld, ditmaal over de puberteitspsychologie vanaf Stanley Hall.144 De redactie was er 
echter weinig over te spreken. Bolkestein schreef Nieuwenhuis: ‘Deze opeenstapeling van 
namen, en vreemde woorden, maakt het artikel ongenietbaar. […] Geen vijf procent der 
“trouwe lezers” van Paed. Studiën zullen het lezen.’ Schepman wilde het artikel laten herzien 
om het voor een algemeen georiënteerd publiek ‘genietbaarder’ te maken. Gunning meende 
dat het stuk afweek van de nieuwe koers van PS en dat het op ‘onderwijzers van het gewone 
slag zeker bar afschrikkend’ zou werken. Ondanks een milder oordeel vreesde ook 
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Nieuwenhuis dat de lezers zouden worden afgeschrikt door de enorme hoeveelheid namen en 
titels. ‘Het stuk van Langeveld heb ik gelezen; voor het eerst heb ik iets van hem gelezen, 
waaraan ik mij niet geërgerd heb: integendeel, ik vind het een interessant en bewonderens-
waardig stuk werk en in dragelijke stijl geschreven. Maar ik acht het ten eenenmale 
ongeschikt voor Paed. St.’.145 
De redactie besloot het artikel niet op te nemen. Het werd teruggestuurd aan Kohnstamm met 
de toevoeging: ‘De vergadering wil hier niet mee tot uitdrukking brengen, dat wetenschap-
pelijke artikelen in het vervolg uit Paed. Stud zouden moeten worden geweerd. Zij was echter 
van mening dat dit artikel slechts door een zeer gering percentage der lezers zou worden 
gewaardeerd. Wel meende zij dat het artikel zeer belangrijk was, waarom zij ook de hoop 
uitsprak dat het op andere wijze gepubliceerd zou worden.’146 Hoewel het werk van 
Langeveld niet zozeer als ‘onwetenschappelijk’ werd gekwalificeerd, bleef vooral zijn taalge-
bruik weerstanden oproepen. Een jaar later schreef Gunning naar aanleiding van een artikel 
van Langeveld over Piaget: ‘collega Langeveld bezit nu eenmaal niet de gave ’t zijn lezers 
gemakkelijk te maken. Hoewel er met en sedert zijn inaugureele oratie een merkbare verbete-
ring te constateeren valt, martelt hij toch nog altijd onze schoone moedertaal onnoodig, en 
daarmede ook zijn lezers.’147 In de naoorlogse periode waren het Stellwag, Nieuwenhuis en 
Van Houte die hun problemen met de artikelen van Langeveld lieten blijken.148 
 
Hoewel Langeveld veelvuldig het praktische karakter van de pedagogiek beklemtoonde, was 
PS voor hem niet het medium om toenadering tot practici na te streven. Naast zijn 
polemiserende houding ten aanzien van de vigerende onderwijspolitiek, wist hij vanaf zijn 
eerste publicatie in PS ook bij te dragen aan een polarisatie binnen de wetenschapsinhoude-
lijke discussie. Dit onder meer vanwege zijn uitgesproken opvattingen over het kwantifice-
rende en empirisch-psychologisch onderzoek. Deze polarisatie is van grote invloed geweest 
op de naoorlogse pedagogiek.  
Langeveld begon zijn strijd in PS direct met een felle kritiek op het werk van Stern en Piaget. 
In 1931 publiceerde Langeveld zijn eerste artikel in PS. Hierin gaf hij de wetenschappelijke 
beperkingen aan van de observatiemethoden die Stern en zijn vrouw onder andere toepasten 
op hun eigen drie kinderen in hun boek over Kindertaal (1928). ‘Is de psycholoog de vader 
en de moeder wel steeds de baas gebleven in de observatie en ’t verslag daarvan?’149 
Langeveld vroeg zich af of het boek niet meer zei over de eigenaardigheden van een Duits 
gezin, bestaande uit twee psychologen die hun eerste kind observeren en er een eigen ethiek 
op nahouden, dan over ‘de’ ontwikkeling van ‘de’ kindertaal. Slechts kort, bijna terloops, 
bekritiseerde Langeveld aan het eind van zijn eerste artikel het werk van Piaget (en hij zou 
dat meer dan een halve eeuw blijven doen150). De conclusies die Piaget trok uit een analyse 
van kindertaal, over de vraag wanneer het kind een sociaal wezen is, noemde Langeveld 
‘faliekant verkeerd’, ‘omdat hij z’n materiaal won aan kinderen, die…buiten het sociale 
gesteld waren!’151 De observaties van de intellectuele functies van het kind zouden niet 
deugen, omdat het materiaal was verworven door middel van gesprekken met kinderen en 
niet door middel van observatie.  
Zijn strijdvaardigheid in PS eindigde met een klaagzang op Brezinka.152 Hoewel Brezinka 
door Strasser niet het type van de ‘naargeestige positivist’ werd genoemd, werd Brezinka dat 
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voor een deel van de Nederlandse pedagogiek wel (vooral zij die Langeveld volgden), mede 
door de wijze waarop Langeveld empirisch wetenschappelijk georiënteerde pedagogen 
bejegende.153 Ook Kohnstamm kende al veel bezwaren tegen de behavioristisch georiënteerde 
psychologie en de statistisch kwantificerende methoden zodra die werden toegepast op 
pedagogische problemen. Stellwag wees er op dat Langeveld deze antagonistische instelling 
heeft overgenomen en ‘met de uiterste scherpte’ heeft voortgezet. Langeveld verdedigde van 
begin tot eind de ambities van de (antropologische en fenomenologische) pedagogiek in volle 
omvang tegen een groeiende invloed van het empirische paradigma. 
De rol van Langeveld binnen PS was weliswaar minder gezichtsbepalend dan die van 
Gunning of Kohnstamm, maar zijn stijl en persoonlijkheid droegen bij aan een groeiende 
polarisering tussen geesteswetenschappelijke en empirische wetenschapsopvattingen. PS 
diende in toenemende mate om Langevelds voor- en afkeuren van ontwikkelingen binnen de 
pedagogiek op persoonlijke titel kenbaar te maken. Dat Kohnstamm beter in staat was 
geweest binnen zijn ‘wetenschap der menselijke persoonlijkheid’ een zekere eenheid te 
bewaren en juist de diverse facetten van pedagogisch onderzoek te verbinden, bleek op het 
moment dat men over verdeling van zijn nalatenschap moest gaan denken. Met deze 
nalatenschap stond ook het gemeenschappelijke van de pedagogiek op het spel zoals die 
decennialang binnen de redactie was uitgedragen.  
 
Een ‘onmogelijke nalatenschap’ 
 
Het vrijzinnige deel van de Nederlandse pedagogiek had in Gunning en Kohnstamm twee 
gezichtsbepalende figuren en in beiden de belichaming van de ‘pedagogiek in haar volle 
omvang’. Die ‘volle omvang’ was geworteld in de visie op de pedagogiek en in de 
intellectuele tradities waarin beiden stonden. Maar ook waren hun posities binnen PS van niet 
te onderschatten sociaal-psychologische betekenis. Hoewel de dreigende verzelfstandiging 
van pedagogische terreinen de concurrentie tussen diverse onderzoeksterreinen en universi-
teiten stimuleerde, was het vooral het intellectuele overwicht van Kohnstamm dat fragmen-
tering verhinderde. Het is al vaker gezegd dat Kohnstamm, een van de meest veelzijdige 
intellectuelen uit zijn tijd, zijn autoriteit liet gelden op een ongekende hoeveelheid terreinen. 
Kohnstamm liet zelfs niet na om zich actief te bemoeien met zijn ‘nalatenschap’. Dat deed hij 
direct na de oorlog toen hij zich, inmiddels 70 jaar oud, bezighield met zijn opvolging en met 
de wijziging van de vooroorlogse verhoudingen tussen het Nutsseminarium en de leerstoelen 
van Utrecht en Amsterdam.154 
Het Nutsseminarium kreeg gemeentesubsidie, die vanaf de aanvang vooral gemotiveerd werd 
vanuit de verdiensten voor het lager onderwijs. Binnen de Gemeentelijke Universiteit lag de 
nadruk op het onderzoek ten dienste van het lager onderwijs en de Middelbare Akteopleiding. 
Zo groeide een vanzelfsprekende taakverdeling ten opzichte van Utrecht, waar meer aandacht 
was voor het Middelbaar Onderwijs en de lerarenopleiding. In de zomer van 1945 kreeg 
Kohnstamm van Minister Van der Leeuw de opdracht een werkplan voor te leggen omtrent 
de organisatie van het onderwijs en onderzoek in de pedagogiek en didactiek aan de 
Nederlandse universiteiten. Kohnstamm pleitte ervoor dat Amsterdam het centrum zou 
worden van onderzoek op het terrein van het lager en voortgezet onderwijs en van de sociale 
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pedagogiek (inmiddels was Kohnstamm ook betrokken bij de discussies over oprichting van 
een nieuwe faculteit voor politieke en sociale wetenschappen). Ook na intensief overleg met 
het bestuur van het Nutsseminarium en met de gemeente Amsterdam wist hij een deel van 
zijn nalatenschap onder te brengen in twee nieuwe leerstoelen in de pedagogiek. In de 
periode tussen 1932-1938 combineerde Kohnstamm de leerstoelen pedagogiek in Amsterdam 
en Utrecht. In een brief aan Gerhard maakte hij duidelijk dat dat ten koste ging van het werk 
in Utrecht, waarvoor hij nooit meer dan een dag in de week werkte.155 Na zijn gedwongen 
ontslag in 1940 gebeurde het omgekeerde; Langeveld kon niet meer dan een dag in de week 
geven aan Amsterdam.156 Omdat binnen de historisch gegroeide werkverdeling Utrecht meer 
de aangewezen plaats voor Langeveld was, achtte Kohnstamm het logisch dat voor 
Amsterdam een nieuwe hoogleraar zou worden gezocht.  
Maar ook het werk in Amsterdam was dermate gegroeid (in het jaar 1945/46 waren er 92 
nieuwe inschrijvingen voor de M.O.-opleiding; 180 in totaal) dat de combinatie met het 
onderzoek volgens Kohnstamm niet door één persoon kon worden uitgevoerd. Kohnstamm 
stelde eerst voor een didacticus aan te stellen die hem op zou volgen als stedelijk hoogleraar 
en een sociaal-pedagoog te benoemen als Nutshoogleraar. Van Veen had aangedrongen op 
uitbreiding in sociaal-pedagogische richting. Kohnstamm had zelf, naar eigen zeggen, vooral 
dankzij de vruchtbare samenwerking met Van Veen, het didactisch onderzoek van zowel het 
lager als het middelbaar onderwijs gecombineerd. Van Veen zou Nutshoogleraar kunnen 
worden en als didacticus was inmiddels I.C. van Houte naar voren geschoven. Mede omdat 
Van Veen zijn werk beëindigde en naar Friesland vertrok, werd deze verdeling niet 
uitgevoerd. 
Kohnstamm achtte het van belang dat de didactische taken op het terrein van de 
lerarenopleiding en dat van het lager onderwijs gesplitst werden. Het volgende voorstel was 
nu om de stedelijke hoogleraar te belasten met de lerarenopleiding en de Nutshoogleraar met 
de M.A.-opleiding en het onderzoekswerk op het gebied van het lager onderwijs. Bij deze 
werkverdeling werd Van Houte de bijzondere (Nuts)hoogleraar. Het stedelijke extraordina-
riaat werd toegedacht aan Dr. H.W.F. Stellwag, kort daarvoor nog conrectrix van het stedelijk 
Gymnasium te Leeuwarden.157 Met oog voor het gevaar van versplintering stelde Kohnstamm 
dat de stedelijk hoogleraar in organisch verband met het Nutsseminarium moest blijven 
werken. Dit om het gevaar te voorkomen ‘dat op den duur naast het Nutsseminarium een 
afzonderlijk gemeentelijk paedagogisch-didactisch instituut zou ontstaan, wat zeker niet aan 
de vruchtbare samenwerking zou ten goede komen.’ En hoewel het centrum van het 
onderzoekswerk op V.H. en M.O. in Utrecht kwam te liggen, moest de hoogleraar in 
Amsterdam ook kunnen beschikken over de middelen om onderzoek te doen. ‘De outillage, 
die in een empirisch vak als de paedagogiek nu eenmaal onvermijdelijk is, zal dus in deze 
gedachtengang aan het Nutsseminarium ter beschikking moeten worden gesteld.’158 Van 
Houte kreeg hierover zeggenschap.  
Deze pedagogische werkverdeling, die Kohnstamm zelf vorm probeerde te geven (waarbij hij 
zich blijkbaar bewust was van de onmogelijkheid om al zijn taken aan één persoon over te 
dragen), zou tot halverwege de jaren vijftig doorwerken in de onderlinge verhoudingen tussen 
Van Houte en Stellwag. Stellwag deed diverse pogingen een eigen instituut te beginnen voor 
onderwijsresearch. In 1951 werd het Paedagogisch-Didactisch Instituut opgericht (aan de 
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Herengracht 196), waar Stellwag (directeur van het instituut) onder andere onderzoek deed 
naar de proefklas (waarover zij ook in PS publiceerde), selectie en selectiemethoden.159 Vanaf 
de aanvang wilde zij dit onderzoek duidelijk scheiden van het onderzoek binnen het 
Nutsseminarium.  
Naast een groeiende kloof tussen het onderzoek op het terrein van lager en middelbaar 
onderwijs begon zich ook een verkaveling af te tekenen tussen de pedagogiek van het 
‘normale’ kind en van het ‘niet-normale’ kind. Ook het terrein van de orthopedagogiek was 
begonnen met een disciplinaire verzelfstandiging. Van Houte werd in 1950 benoemd als de 
eerste buitengewoon hoogleraar in de orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.160 
Tot op dat moment had PS geringe aandacht besteed aan het afwijkende kind. Ook 
Kohnstamm had nauwelijks werk verricht op dit terrein.161 Dit in tegenstelling tot Langeveld, 
die al vanaf 1932 een particuliere adviespraktijk was begonnen. Hoewel Langeveld de 
‘klinische pedagogiek’ ook publicitair tot een omvangrijk terrein wist uit te breiden, gebeurde 
dit vrijwel geheel buiten het forum van PS om. De orthopedagogiek had daarmee ook minder 
te maken met de nalatenschap van Kohnstamm. Deze nieuwe pedagogische subdiscipline had 
eerder de handen vol aan een volwaardige positionering ten opzichte van de psychologen en 
psychiaters, dan dat ze werd belast door een pedagogische prestigestrijd.162 
De pedagogische verkaveling kreeg de wind in de rug door het wegvallen, binnen een jaar 
tijd, van twee pedagogische boegbeelden. Gunning dicteerde kort voor zijn negentigste 
verjaardag een brief aan de redactie van PS waarin hij vroeg om volledig ontslag, te verlenen 
door het bestuur van het Nutsseminarium.163 Had de redactie nog geleidelijk kunnen wennen 
aan het wegvallen van Gunning, het overlijden van Kohnstamm nog geen tien maanden later 
bracht de redactie van PS om verschillende redenen in grote verlegenheid. Langeveld was 
niet de bindende kracht of autoriteit zoals Gunning of Kohnstamm dat waren. Ook 
Nieuwenhuis, Van Houte noch Stellwag leenden zich daar voor. Na de begrafenis van 
Kohnstamm sprak Van Houte met Langeveld. Met vooruitziende blik schreef Van Houte over 
dat onderhoud het volgende aan Nieuwenhuis: 
 

‘Zeer Geachte Heer Nieuwenhuis, Na de begrafenis van Prof. Kohnstamm sprak ik even met 
Langeveld over de nalatenschap. Het zal verre van gemakkelijk zijn niet slechts om die te 
verdelen, maar ook om te bepalen, wat voor deel – om in deze beeldspraak te blijven – door 
de erfgenamen zal moeten worden verklaard als onaanvaardbaar. Deze man was in zoveel en 
zo onderscheiden veel werkzaamheden betrokken, dat niemand in staat is dit over te nemen en 
dat zij die het dichtst bij hem leefden gezamenlijk het nog niet, als ik het wel zie, zullen 
kunnen overnemen. ------ om te beginnen: wat moet er met Paed. Studien?’164 

 
Van Houte maakte zich grote zorgen over de te volgen koers van PS. Terecht, zo bleek, toen 
nog geen jaar later de verhouding tussen Van Houte en Langeveld volledig escaleerde. Van 
Houte schreef de redactie: ‘Tot mijn leedwezen moet ik U mededelen, dat ik de functie van 
voorzitter van de Redactie van Paedagogische Studiën neerleg. De Heer Langeveld heeft zich 
achter mijn rug menen te moeten bemoeien met mijn positie aan de Gemeentelijke Universi-
teit van Amsterdam en de bedoeling van deze bemoeienis was niet om mij ten voordele te 
zijn.  
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Om deze reden verbrak ik ieder contact met de Heer Langeveld en treed ik uit ieder verband 
met hem waarin ik directe verplichtingen heb.’ Van Houte sprak over een heel ‘trieste affaire 
in onze vaderlandse paedagogiek’. De vergaderruimte van het Nutsseminarium aan de 
Herengracht kon niet meer dienen als vergaderruimte. ‘De Heer Langeveld zal belet worden 
in de kamers waarover ik iets te zeggen heb, binnen te komen.’165 
Uit deze escalatie bleek dat er binnen het Nutsseminarium jarenlang moeizame werkverhou-
dingen bestonden.166 Nadat het er aanvankelijk op leek dat na enkele maanden de rust was 
weergekeerd, voelde Van Houte zich toch genoodzaakt zijn functie bij het Nutsseminarium 
en zijn taak als voorzitter van PS neer te leggen en zich terug te trekken uit de redactie. 
Nieuwenhuis probeerde Van Houte over te halen om aan te blijven als voorzitter. Hij deed dat 
onder meer door het verband tussen PS en het Nutsseminarium af te zwakken. Hij schreef 
Van Houte dat hij PS nooit had gezien als orgaan van het Nutsseminarium.167 Nieuwenhuis 
wees op de moeilijke positie van mensen uit het lager onderwijs binnen het Nutsseminarium 
en in het bijzonder van Van Houte, als leider van een steeds bedreigd researchinstituut. 
Na het definitieve besluit van Van Houte barstte de discussie los over het voorzitterschap van 
PS. Eerst werd Lievegoed genoemd. Langeveld was er echter geen voorstander omdat 
Lievegoed arts was en in de pedagogiek geheel een nieuweling. Lievegoed werd wel 
directeur van het Nutsseminarium. Ook de redactieleden Post en Stellwag werden genoemd. 
Langeveld meende ook ‘dat wij onmogelijk Prof. Stellwag kunnen passeren voor het 
voorzitterschap der redactie.’ Ze werd het echter niet. Er ontstond een impasse in deze 
discussie, die echter verdween zodra de benoeming van Nieuwenhuis tot hoogleraar in 
Groningen bekend werd. Deze benoeming bleek voor iedereen voldoende aanleiding om in te 
stemmen met de keuze voor Nieuwenhuis als nieuwe redactievoorzitter.168 
 
In het laatste jaar dat Kohnstamm nog leefde had hij gewaakt voor een duidelijke 
boedelscheiding, maar een aantal jaren na zijn overlijden kwam de prestigestrijd tussen Van 
Houte en Stellwag, en dus ook tussen onderzoek op het terrein van lager en middelbaar 
onderwijs, in alle openheid naar buiten. Toen Stellwag in 1953 van haar extra-ordinariaat een 
gewoon hoogleraarschap wilde maken, waren de curatoren van de Universiteit van 
Amsterdam daar aanvankelijk niet zo over te spreken. Collegelid Bender meende wel dat het 
belang van het vak een ordinariaat wettigde en wees daarbij naar het buitenland. In België 
waren al drie hoogleraren op vergelijkbaar terrein en ook in Engeland en Amerika had men 
een grote staf hoogleraren en assistenten op dit terrein van de pedagogiek. Prof. Kruyt bracht 
hier tegenin dat in Amerika het Department of Education de eigenlijke opleiding voor 
onderwijzers was en in die zin onvergelijkbaar met de pedagogiek in Nederland (in PS werd 
al jarenlang gepleit voor een dergelijke lerarenopleiding en een vergelijkbare positie van de 
pedagogiek).  
Het leek er op dat het Stellwag niet alleen te doen was om het verhogen van de 
wetenschappelijke status van haar leerstoel, ook de profilering ten opzichte van andere 
leerstoelen speelde inmiddels een rol. Curator Van Hall vond het een pijnlijke zaak, omdat hij 
gehoord had dat er wrijvingen waren geweest tussen Stellwag en Van Houte. ‘Beiden vinden 
zichzelf het belangrijkst. Spreker vraagt zich af, of het streven van Prof. Stellwag naar een 
ordinariaat niet voorkomt uit een drang om de paedagogiek voor het middelbaar onderwijs als 
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belangrijker te zien gekwalificeerd dan de paedagogiek voor het lager onderwijs.’ De 
voorzitter voelde in het streven van Prof. Stellwag een streven naar honorering van de 
pedagogiek, ‘dat tot dusver aan de peripherie van de Universiteit heeft gelegen. Spreker zou 
niet naar een ordinariaat willen.’169 Honorering van de pedagogiek in de vorm van 
ordinariaten was een aantal decennia, vanaf de beginperiode van PS, een gedeeld belang. Ten 
gevolge van de interne differentiëring groeide inmiddels de behoefte aan honorering van de 
wens om ook deelgebieden van de pedagogiek in te richten. 
 
Tot slot 
 
Het begin van pedagogische verkaveling ging hand in hand met persoonlijke en 
wetenschapsinhoudelijke conflicten, aangewakkerd door de ‘last’ van de erfenis van een 
pedagogiek ‘in volle omvang’. Deze escalaties waren een gevolg van de eerder ingezette 
specialisering. Met het wegvallen van het ‘eenheidcreërende hoofd’ (zowel in filosofische, 
pedagogisch-inhoudelijke als sociaal-psychologische betekenis) zochten de delen (van de 
pedagogiek, de leerstoelen en universiteiten) meer openlijk hun eigen weg. Na een periode 
van wetenschappelijk optimisme, waarin de afhakende onderwijspraktijk de grootste zorg 
betrof, leek het klimaat in PS in de loop van de jaren vijftig getekend door grote twijfel aan 
zowel de wetenschappelijke als de praktijkgerichte status van de pedagogiek. Redactionele 
discussies waren duidelijk getekend door het verlies van terrein aan concurrerende 
disciplines.  
Tijdens een vergadering in maart 1955 maakte Langeveld duidelijk dat het vak pedagogiek 
achteruit ging. Volgens Langeveld hielden steeds meer specialisten zoals psychologen, 
psychotherapeuten en sociologen zich bezig met in wezen ‘specifiek pedagogische 
problemen’. ‘Publicaties verschijnen er in de meest verschillende tijdschriften, waarvan er 
geen enkel fundamenteel en centraal pedagogisch is en waarbij geconstateerd moet worden, 
dat van enige integratie geen sprake is.’ Langeveld betrok de positie van PS in deze malaise 
waarin de pedagogiek zich volgens hem bevond. De beschreven ontwikkeling van de 
pedagogiek had zijn weerslag op de positie van PS, dat op geen enkele wijze de centrale, 
disciplinebepalende positie meer kon waarmaken. Haenen notuleerde de woorden van 
Langeveld hierover als volgt: 
 

‘Vaak worden belangrijke paedagogische artikelen eerder in een ander tijdschrift 
gepubliceerd, b.v. in een tijdschrift voor philosofie of in buitenlandse periodieken, dan in 
“Paedagogische Studiën”. Op de mededeling van Prof. Langeveld dat niet één van zijn 350 
studenten in “Paedagogische Studiën” kan publiceren, antwoordt Prof. Nieuwenhuis, dat men 
ook geen artikelen van die kant krijgt aangeboden. Ware dit wel het geval, dan zou men ze 
kunnen plaatsen. Prof. Langeveld vindt dat “Paedagogische Studiën” te weinig algemene 
betekenis heeft. Men bereikt geen lezerskring, waarvoor een bepaald wetenschappelijk artikel 
bestemd is. “Paedagogische Studiën” voelt men niet als een centraal, paedagogisch tijdschrift, 
ook al wil men er zo nu en dan wel eens een sociaal-paedagogisch artikel in opnemen.’170 
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Ook ging Langeveld in op de achtergestelde positie van de pedagoog op de werkvloer. Bij de 
Medisch Opvoedkundige Bureaus stond een psychiater aan het hoofd. ‘Terwijl de pedagoog 
buiten de zaak blijft.’ Ook bij de bureaus voor beroepskeuze signaleerde Langeveld dit 
verschijnsel; hier waren het voornamelijk psychologen die belast werden met het geven van 
adviezen aan ouders en opvoeders. Langeveld sprak van een desintegratieproces, een 
versplintering die reeds gevaarlijke vormen aan zou hebben genomen. Om dit tegen te gaan 
stelde hij uitbreiding van PS voor. Ook artikelen van andere origine zouden kunnen worden 
opgenomen, waardoor het zou kunnen uitgroeien tot een forum voor een ruimere kring lezers. 
Schepman (Wolters) meende dat het voorlichtende aspect van PS in gevaar gebracht werd 
door te moeilijke en specialistische artikelen. Post memoreerde het belang van congressen, 
dat dezelfde doelen beter bereikte dan een tijdschrift. Een aantal voorstellen betrof wederom 
een nieuw op te richten tijdschrift. Uiteindelijk werd als belangrijkste oplossing geaccepteerd 
dat de ‘Losse Paedagogische Studiën’ (periodiek verschijnend naast PS zelf) regelmatiger 
zouden moeten verschijnen met andersoortige artikelen (qua omvang, niveau en inhoud). 
Maar ondanks een dreigend gevoel van minderwaardigheid ten opzichte van psychologen 
bleef PS een belangrijk forum voor het uitdragen van een wetenschappelijke beoefende 
pedagogiek. Een van de voortrekkersrollen werd daarbij vanaf midden jaren vijftig vervuld 
door Idenburg. In 1956 werd Ph. J. Idenburg bijzonder hoogleraar en directeur van het 
Nutsseminarium.171 In 1958 nam hij het voorzitterschap van PS over van Nieuwenhuis (tot 
1972). Hetzelfde jaar verving J.H.N. Grandia Haenen als secretaris en traden L. van Gelder 
en J. Jonges toe tot de redactie. De verhoudingen tussen voorzitter, secretaris en uitgever 
(namens Wolters-Noordhoff werd dat R. Beumer) werden vanaf dat moment zakelijker; die 
tussen PS, de redactieleden en auteurs werden steeds losser. De nieuwe secretaris Grandia 
opereerde zonder de tact van zijn voorgangers. Eind jaren vijftig wist hij een aantal 
oudgedienden flink te schofferen en veroorzaakte daarmee diverse conflicten met zowel 
auteurs als de uitgever.172 De exclusieve verbintenis met het Nutsseminarium en de 
Vereniging voor Paedagogisch Onderwijs verdween in 1958. De omvang werd vergroot van 
384 naar 576 bladzijden. Om de omslag compleet te maken permitteerde PS zich een 
‘uitdagende en opvallende kaft’.173 Onder leiding van Idenburg veranderde PS van een 
pedagogisch orgaan tot een Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde.  
Ondanks gepolitiseerde verhoudingen waren redactionele discussies in de loop van de jaren 
zestig en zeventig in het algemeen vergelijkbaar met die uit het verleden. Vragen over 
wetenschappelijke identiteit, lezersdoelgroep en de kloof met het onderwijs bleven de 
gemoederen bezighouden. Wel groeide de aandacht voor concurrerende Nederlandstalige 
tijdschriften.174 De positionering ten opzichte van concurrerende tijdschriften werd van groter 
belang dan het nastreven van de inmiddels ongeloofwaardige pretentie dat het tijdschrift een 
representatief en volledig beeld verschafte van alle ontwikkelingen op het brede terrein van 
de pedagogiek, inclusief de psychologie en de inmiddels ontluikende onderwijskunde. PS had 
lange tijd deze representatieve positie kunnen bekleden. Het blad bracht gedurende een aantal 
decennia vrijwel alle gerenommeerde pedagogen bijeen. Het was in het uitdragen van 
wetenschappelijke ambities niet onverdienstelijk, maar leek wel een prijs te moeten betalen 
voor haar dubbele pretentie: wetenschappelijk en praktijkgericht zijn.  
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Het tijdschrift verloor haar gezichtsbepalende functie en ontwikkelde zich van onmisbaar 
medium en forum naar een ‘intermediair’, een ‘doorgeefluik van pedagogische wetenschap’. 
Redactieleden werden primair de ‘grenswachters’ van (een deel van) de pedagogiek en 
werden in toenemende mate gerekruteerd uit universiteiten.  
 
Deze ontwikkeling kan worden gekarakteriseerd als een ‘academisering’ van het tijdschrift. 
De informerende functie van het tijdschrift voor een breder publiek is grotendeels verdwenen. 
De lezers van het tijdschrift zijn in groeiende mate ook potentiële auteurs. Mensen worden bij 
voorbaat in- of uitgesloten op grond van hun vermogens teksten te begrijpen en te benutten in 
de praktijken waarop zij betrokken zijn.175 Tijdschriften en het werk van hun redacties 
vormen een wetenschappelijke niche waarbinnen over wetenschappelijke grenzen 
voortdurend wordt onderhandeld en die steeds opnieuw worden aangebracht. Tegelijkertijd 
vormen tijdschriften bij uitstek media voor wetenschappelijke communicatie. Via 
tijdschriften en tijdschriftredacties wordt de toegang tot wetenschappelijke communicatie 
gereglementeerd en gecontroleerd. Diverse normen en waarden die binnen het 
wetenschapssysteem ontstaan, hebben ook rechtstreeks betrekking op publicatiegedrag. Het 
‘peer review’ systeem werpt een toegangsdrempel op en verleent daardoor aan wat wél 
verschijnt een vorm van erkenning. 
Voor de disciplinevorming van de Nederlandse pedagogiek, voor demarquerende processen 
van in- en uitsluiting, was PS van groot belang. De wijze waarop toegang werd gereglemen-
teerd en waarop het ‘peer review’ systeem functioneerde wijzigde zich wel door de jaren 
heen. Over de periode van een halve eeuw kunnen deze wijzigingen binnen de redactie van 
PS tevens worden begrepen tegen de achtergrond van een meer globaal transformatieproces 
waarin organisaties in kleine relatief autonome gemeenschappen evolueerden naar zich steeds 
uitbreidende sociale netwerken.176 Dat betekende dat ook binnen PS aanvaarding van de 
natuurlijke autoriteit van enkelen afnam en het belang van regels, uniformiteit of zelfs 
anonimiteit groeide. Verwijzend naar een toenemende standaardisering van methodologie en 
terminologie wordt wel eens gesproken van de ‘verdwijning van de auteur’ of de 
‘anonimisering van de wetenschappelijke tekst’.177  Zo ver was het nog niet in de Nederlandse 
pedagogiek anno 1970. Wel was de positie van Langeveld binnen de redactie duidelijk 
getekend door deze overgang. In feite stond Langeveld nog met één been in de tijd waarin 
publicaties op basis van zijn autoriteit verschenen. Met het andere been stond hij in de 
toekomst, waarin het belang van internationale publicaties zou toenemen, publicitaire 
netwerken zouden verruimen en globaliseren en een marginalisering van Nederlandse 
tijdschriften het gevolg zou zijn. 
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4 
Vissers in dezelfde vijver 

 
‘De geschiedenis der paedagogiek is eene verlossende macht. Zij maakt ons vrij niet 
enkel van de bekoring der phrase, van de heerschappij der doctrine, die in ons aller 
denken, zulk een machtigen bondgenoot vindt, van de zucht tot proselietenmakerij, die 
aanhangers vormt van wie wij wilden bestrijden, maar ook van den afgodendienst der 
methode. Voor hoevelen is niet langer het doel hoofdzaak, maar de weg, waarlangs men 
er komt? Dreigt niet soms de heele paedagogiek in methoden-leer op te gaan?’1 

 
 
 
Inleiding 2 
 
Van Ebbinghaus is de uitspraak bekend dat de psychologie een lang verleden, doch slechts 
een korte geschiedenis heeft. Discussies over de verhouding tussen psychologie en 
pedagogiek kennen bijna een even lange geschiedenis als het verleden van de psychologie. 
Die discussies duren voort tot op de dag van vandaag.3 De verhouding tussen normativiteit en 
empirie of tussen ‘feit’ en ‘waarde’ speelt daarbij vaak een centrale rol. Vragen over 
disciplinaire grenzen worden echter niet alleen ingegeven door wetenschapsinhoudelijke 
overwegingen, ook verhoudingen tot een beroepspraktijk spelen en speelden een belangrijke 
rol. Waartoe wordt een pedagoog opgeleid, en waarin onderscheidt een pedagoog zich 
bijvoorbeeld van een psycholoog? Uit een recente advertentieanalyse bleek dat 
ontwikkelingspsychologen en orthopedagogen als beroepsgroep vrijwel inwisselbaar zijn en 
dus geduchte concurrenten van elkaar zijn. Hieruit kan men opmaken dat universitaire studies 
kennelijk niet opleiden tot beroepsgroepen die in de praktijk duidelijk te (onder)scheiden zijn. 
Veeleer is de aard van de werkplek van meer onderscheidende betekenis dan disciplinaire 
achtergrond.4 
Daar waar een identiteit wordt bedreigd is niet zelden toenemende aandacht voor afgrenzing 
van de identiteit een gevolg. Zo is er de afgelopen jaren zorgvuldig aandacht besteed aan de 
inhoudelijke afgrenzing tussen pedagogiek en psychologie. Daarbij gaat het vaak over de 
verhouding tussen (pedagogische) normativiteit en (psychologische) empirie. Het 
onderscheid tussen empirische en normatieve pedagogiek kent een lange traditie en wordt in 
recente discussies nog steeds gebruikt om het empirische deel van de pedagogiek onder te 
brengen bij de ontwikkelingspsychologie.5 In het verlengde van dit onderscheid liggen de 
gedachten dat normatieve vragen buiten de wetenschap gehouden moeten worden, dat de 
scheiding tussen psychologie en pedagogiek nogal kunstmatig is, of zelfs dat de pedagogiek 
geen bestaansrecht heeft en dat pedagogen krampachtig proberen een ‘eigen identiteit’ te 
vinden en te verdedigen.6 
Pedagogische reacties en argumentaties zijn nogal eens af te leiden uit de preoccupatie van de 
pedagogiek met (al dan niet geïntendeerde) beïnvloeding van menselijke ontwikkeling.7 Een 
integrale theorie van het leer- en opvoedingsproces zou om meer vragen dan psychologische 
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kennis alleen. De pedagogiek gaat ook in op vragen over beïnvloedingsdoelen, dat wil zeggen 
op vragen naar ‘het normatieve moment dat in een beïnvloedingsstrategie besloten ligt’.8 In 
de pedagogiek zou het juist gaan om de verbinding van empirische en niet-empirische 
componenten.9 Bovendien zou met de idee van de pedagogiek als ‘toegepaste psychologie’ 
onvoldoende recht worden gedaan aan de pedagogische relatie.10 
Naast inhoudelijk theoretische overwegingen worden ook historische argumenten ingezet om 
disciplinaire kleuren te verdedigen. Hoe flexibel de geschiedenis zich daartoe laat lenen, 
blijkt uit de grote verschillen in interpretaties van dit verleden. Voorstanders van integratie in 
de jaren tachtig meenden dat psychologie en pedagogiek loten van dezelfde stam waren. 
Integratie zou in feite reïntegratie zijn van oorspronkelijk in samenhang beoefende vakken. 
Van Strien reageerde destijds dat dit een onjuist beeld is, en wenste eerder te denken in de 
metafoor van olie en water, die, hoe innig vermengd ook, geen verbinding aangaan.11 
Drie tegenstellingen werden in vrijwel alle discussies van de vorige eeuw gebruikt om de 
verhouding tussen beide disciplines weer te geven: het onderscheid tussen een hoofd- en een 
hulpwetenschap, tussen toepassende en toegepaste wetenschap en tussen normatieve en 
descriptieve wetenschap.12 Uitspraken als: ‘de psychologie is de belangrijkste hulpweten-
schap van de pedagogiek’ en ‘pedagogiek is toegepaste psychologie’ werden echter zelden 
neutraal gebruikt. Het onderscheid impliceerde vaak een verschil in dominantie. De pedagoog 
die de psychologie de belangrijkste hulpwetenschap noemde, zag de pedagogiek veelal als 
overkoepelende discipline; de pedagoog moest ook altijd psycholoog zijn, maar de 
psycholoog kon niet zomaar pedagoog zijn. De psycholoog die de pedagogiek aanduidde als 
toegepaste psychologie verborg daarmee nogal eens de gedachte dat de pedagogiek vooral 
praktijkgericht was, maar vooral ook minder wetenschappelijk dan de psychologie. 
Dergelijke verschillen zijn tevens terug te voeren op het onderscheid in de wijze waarop men 
het normatieve moment van de pedagogiek al dan niet een plaats binnen de wetenschap 
toeschrijft. De pedagoog die de psychologie als hulpwetenschap gebruikte zag het normatieve 
moment niet als iets extra’s bovenop of naast het empirisch onderzoek; veeleer was dit 
onderzoek reeds gestuurd of ingegeven door de (expliciet geformuleerde) normatieve blik. 
Daarom sprak men tijdens het interbellum ook van pedagogische psychologie: een 
psychologie ingegeven door pedagogische motieven.  
De aanduiding ‘pedagogiek als toegepaste psychologie’ benadrukt de praktische intenties van 
de pedagoog. Als wetenschap stelde de psychologie zich met deze aanduiding boven de 
pedagogiek, omdat de laatste in feite slechts uitvoerder van psychologische kennis zou zijn. 
In kritiek op de ‘psychologie als hulpwetenschap’ hebben psychologen in het verleden op hun 
beurt gewezen op het naar hun mening al te pretentieuze project van de pedagogiek, waarbij 
meerdere wetenschappen ter ondersteuning dienden van het systematisch opgebouwde 
perspectief op mens en wereld. Psychologen hebben vaak gebruik gemaakt van de karikatura-
le pedagoog, die wars zou zijn van meten en instrumenten, en liever filosofeerde over de 
mens die wij zijn of moeten worden, en over de vraag hoe wij als lichtend voorbeeld moeten 
en kunnen dienen voor ons nageslacht. Het is verleidelijk om dergelijke karikaturen te 
projecteren op het verleden, en voorbij te gaan aan sterk normerende invloeden van 
psychologen of juist aan de empirische verdiensten van pedagogen.  
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Dit hoofdstuk wil enkele van deze projecties toetsen op hun houdbaarheid, en doet dat in 
samenhang met hoofdstuk vijf. Het onderhavige hoofdstuk schetst de intellectuele context 
voor psychologen en pedagogen tijdens het interbellum, en probeert daarbij in beeld te 
brengen op welke wijze en op welk moment de noodzaak groeide de eigen discipline te 
demarqueren ten opzichte van de ander.Wederom is PS hier de centrale bron, mede omdat het 
een belangrijke rol heeft gespeeld in de verspreiding en inhoudelijke oriëntatie van de 
Nederlandse psychologie. Tijdens het interbellum was PS een uniek – ‘interdisciplinair’ 
georiënteerd - forum in de wijze waarop ze de meest vooraanstaande pedagogen (Gunning, 
Kohnstamm en Langeveld) direct in contact (en conflict) bracht met psychologen als 
Brugmans, Luning Prak en na de oorlog met De Groot. Aandacht voor het in 1933 opgerichte 
Nederlandsch Tijdschrift voor Psychologie werpt meer licht op de houding van Nederlandse 
psychologen ten opzichte van deze pedagogische bemoeienissen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dit kritische oordeel van Gunning publiceerde Langeveld (mede door toedoen van Ph. Kohnstamm) in 
1932 vijf korte artikelen in PS over ‘Praktiese psychologie’ (bron: RA, 7/11/1932; zie ook noot 91 op pagina 213). 
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4.1 Het interbellum: psychologie hulpwetenschap van de pedagoog 
 
Totdat in 1963 pedagogiek en psychologie aparte studierichtingen werden, waren beide 
disciplines nog onderdeel van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ondanks deze 
institutionele wijzigingen zijn disputen over facultaire indelingen tot op de dag van vandaag 
een rol blijven spelen. Inhoudelijke argumenten over de verhouding tussen pedagogiek en 
psychologie vertonen daarbij een opvallende continuïteit. Hoewel meer recente processen van 
afbakening plaatsvinden in een geheel andere context dan tijdens de jaren dertig en veertig is 
er in de aard van de argumentaties en de criteria waarmee pedagogiek van psychologie wordt 
onderscheiden niet veel veranderd.  
Tijdens het interbellum was het binnen de pedagogiek gangbaar om de  'psychologie als 
(meest belangrijke) hulpwetenschap' aan te duiden.13 De term hulpwetenschap gaf aan dat de 
opbrengsten van de psychologie in dienst moesten staan van de ‘hoofdwetenschap’, namelijk 
de pedagogiek. Op diverse wijzen hebben pedagogen zich uitgelaten over de aard van deze 
dienstbaarheid. Door de jaren heen is veelvuldig gewezen op het belang van de pedagogische 
vraagstelling. ‘Pädagogische Psychologie ist psychologische Forschung im Auftrage der 
Pädagogik, d.h. im Auftrage der spezifischen Fragestellung einer Pädagogik als 
Wissenschaft.’14 Ook in meer recente discussies wordt de nadruk gelegd op deze 
pedagogische eis. ‘Slechts een psychologie die vanuit de analyse van de pedagogische 
situatie start, levert kennis die bruikbaar kan zijn voor de pedagogiek.’15 
Een dergelijke, vanuit pedagogische gezichtspunten gestuurde en opgebouwde psychologie 
heeft haar wortels in de 19e eeuw, toen Herbart reeds een psychologie opbouwde met het oog 
op pedagogische doeleinden. ‘Die pädagogik erzeugte selbst die Psychologie, die sie 
benötigte.’16 Op het moment dat de psychologie zich met Wundt (in Nederland met 
Heymans) begon te verzelfstandigen, groeide ook binnen de psychologie de belangstelling 
voor ‘pedologische’ (of anachronistisch: ‘ontwikkelingspsychologische’) vragen. Ook in 
pedagogische kringen werd deze ‘ontwikkelingspsychologie’ vanaf de jaren twintig op de 
voet gevolgd. Door een kritische waardering van psychologisch onderzoek met het oog op 
pedagogische relevantie ontstond in feite een pedagogisch venster op de psychologie. Het 
gebruik van de term ‘hulpwetenschap’ zegt daarmee iets over de daadwerkelijke wijze 
waarop pedagogen gebruik maakten van psychologische kennis. De in PS publicerende 
pedagoog was niet zozeer 'toepassend psycholoog' maar veeleer kritisch in het benutten van 
de groeiende hoeveelheid aan psychologische kennis.  
De psychologie kent los van deze pedagogische bestempeling als hulpwetenschap echter ook 
een zelfstandige geschiedenis, met haar eigen verhalen over ontstaan en ontwikkeling. 
Wanneer psychologen spreken over de historische relatie met pedagogiek, wordt vaak een 
verband gelegd tussen de groeiende invloed van empirisch en experimenteel psychologisch 
onderzoek na de voorlaatste eeuwwisseling enerzijds en de emancipering van de pedagogiek 
uit wijsgerige bespiegeling, praktische levenswijsheid en charismatische opvoeders 
anderzijds.17 Hoe juist is dit beeld echter? En veronderstelt dat beeld niet een a-historische 
vereenzelviging van het onderscheid tussen empirisch en normatief onderzoek met het 
onderscheid tussen psychologie en pedagogiek?  
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Binnen de historisch psychologische literatuur bestaat sterk de neiging vanaf Heymans’ rede 
uit 1909 te denken in twee duidelijk te onderscheiden disciplines. De rol die pedagogen 
hebben gespeeld beperkt zich dan grotendeels tot de verantwoordelijkheid voor de introductie 
van ‘zielkunde’ in Nederland. In de negentiende eeuw waren het voornamelijk pedagogen en 
onderwijzers die deze (doorgaans als ‘onwetenschappelijk’ aangeduide) zielkunde vanuit 
Duitsland naar Nederland haalden.18 Maar hoe zijn dergelijke beelden te rijmen met de 
psychologie als hulpwetenschap? In hoeverre heeft bijvoorbeeld Heymans bijgedragen aan 
een ‘emancipering’ van de pedagogiek uit wijsgerige bespiegelingen? 
 
Heymans’ invloed op de pedagogiek 
 
Binnen de Nederlandse psychologie wordt Gerard Heymans algemeen erkend als de 
grondlegger van het academisch-wetenschappelijke vakgebied.19 De oprichting van het eerste 
psychologische laboratorium in 1892 en Heymans’ rede uit 1909, ‘De toekomstige eeuw der 
psychologie’, markeren een aanloop naar een academisch beoefende psychologie. In zijn 
oratie in 1909 schetste Heymans een beeld van de twintigste eeuw, en wat wij daarin mochten 
verwachten van de psychologie. Hij plaatste de menselijke persoonlijkheid centraal, als 
reactie op de 19e eeuw der natuurwetenschap, en tegelijkertijd de eeuw van het meest 
volstrekte pessimisme. Na alle aandacht voor de ‘uitwendige omstandigheden’ vroeg 
Heymans de aandacht voor de psychische persoonlijkheid, de ‘reagerende persoonlijkheid’; 
reagerend op de overvloedige weldaden der beschaving, die het leven eerder leger dan voller 
maken. Hoe veelvuldig zijn niet onze vergissingen, aldus Heymans, bij het doen der grote 
levenskeuzen: beroep, echtgenoot, vrienden, godsdienstige en politieke richting. Zo 
pessimistisch als zijn tijdsbeeld, zo optimistisch was Heymans ten aanzien van de 
psychologie. Veel heil verwachtte hij van karakterclassificaties en de toename van zelfkennis. 
Heymans hoopte op de ‘herkenning der eigen persoonlijkheid als exemplaar eener bepaalde, 
scherp omlijnde psychologische groep’, en wilde uiteindelijk zelfs ‘exacte voorspelling 
hunner levensuitingen op elk gebied mogelijk maken.’ 20 
Kohnstamm meende dat het onderscheid tussen pedagogiek en psychologie niet 
vereenzelvigd kon worden met het onderscheid tussen het onderzoek naar de ‘wordende 
mens’ en dat naar de ‘geworden mens’.21 De psycholoog Heymans opteerde naar 
Kohnstamms smaak wel iets teveel voor een te statisch mensbeeld. Zeker op het moment dat 
er op basis van karakterologische classificaties exacte voorspellingen in het vooruitzicht 
werden gesteld. Dat was de pedagoog te deterministisch, en liet te weinig ruimte aan 
pedagogisch handelen. Ondanks deze tegenstelling ging de invloed van Heymans echter niet 
onopgemerkt voorbij aan de pedagogiek. Het forum van psychologen en pedagogen was 
gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw klein genoeg om elkaar op diverse 
plaatsten tegen het lijf te lopen. Een aanzienlijk deel van de nazaten van Heymans kreeg te 
maken met pedagogen, niet in de laatste plaats met de redactie van PS. Tijdens het 
interbellum was de gemeenschap van psychologen en pedagogen dan ook moeilijk te 
scheiden in disciplines. Heymans’ leerlingen Brugmans22 en Casimir begonnen in de redactie 
van PS, evenals psycholoog F. Roels.23 Hamaker24, ook een leerling van Heymans, zocht 
eveneens zijn heil op pedagogisch terrein, maar vond daarbij weinig medestanders.  
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Luning Prak (1897-1983; in 1925 bij Heymans gepromoveerd) kreeg op diverse en meestal 
onaangename wijzen te maken met het pedagogische forum. Een andere leerling van 
Heymans, L. van der Horst, liet zich weinig gelegen aan het 'pedagogisch psychologische 
netwerk'.25 
Het denken van Heymans bestreek het brede terrein van metafysica, ethiek en psychologie. 
Zijn psycho-monistische leer (‘alles is geest’) berustte op een groot vertrouwen in het redelijk 
denken.26 Brugmans benadrukte dit vertrouwen van de ‘rationalist’ Heymans in ons denken 
en in onze denkresultaten.27 De stap van Heymans’ psychologie naar pedagogische 
toepassing was niet al te groot, zoals bleek uit de pedagogische bemoeienissen van zijn 
leerlingen Hamaker, Brugmans, Luning Prak en Casimir. Ook pedagogen als I. Kooistra en 
B.J. Douwes schreven in psycho-monistische geest. Casimir schreef in een In memoriam na 
het overlijden van Heymans: ‘Hij maakte school’, ‘Hij had een opvoedkundige school’, 
‘Heymans zelf stond, zoolang de paedagogiek nog niet op exacten bodem stond, koel 
tegenover haar. Maar hij begreep haar nut en noodzakelijkheid, hij zag de mogelijkheid, haar 
wetenschappelijk te fundeeren.’28 
Inhoudelijke invloeden van Heymans op de pedagogiek waren duidelijk aanwezig. Deze 
werden voornamelijk beschreven door zijn eigen leerlingen. Volgens Brugmans is de 
metafysica van Heymans vooral van betekenis geweest voor de normatieve pedagogiek. 
Heymans meende, met vele pedagogen uit die tijd, dat opvoedkunde de bepaling van 
doelstellingen ontleende aan de wijsbegeerte. Evenmin onpedagogisch was zijn opvatting dat 
het kind gevormd diende te worden tot een deugdzaam mens, met nadruk op het geweten en 
wilsvorming. De taak die hij voorzag voor de psychologie, de verschaffing van meer 
zelfkennis, karaktervorming en kennis van anderen was uiterst praktisch en zeker niet vreemd 
voor pedagogen die gewoon waren de psychologie aan te duiden als belangrijkste 
hulpwetenschap. Ook Kohnstamm noemde het de taak van de psychologie om tot zelfkennis 
en kennis van de naaste te komen, ten dienste van zelfopvoeding en volksopvoeding.29 
De verwijdering tussen Heymans en Kohnstamm (die sterke invloed zou hebben op de 
disciplinaire kloof tussen psychologie en pedagogiek) werd eerder gestimuleerd door een 
teveel aan pedagogisch denken van Heymans, dan een tekort daaraan. Zijn psychologie had 
ook sterk praktijkgerichte elementen. Naast zijn bekende karaktertypologie (en zijn 
‘karakterkubus’) was ook zijn werk over ethiek invloedrijk. In tegenstelling tot de opvatting 
van Kohnstamm daarover was dat werk niet slechts gericht op de ‘geworden mens’. Een 
uiteenzetting over bijvoorbeeld de ‘training’ van het geweten was gericht op toepassing en 
vorming, en bij uitstek een vorm van toegepaste wijsbegeerte. Zo schreef hij over de 
‘Gedanken- oder Phantasieexeperimente’ wanneer het geweten uitkomst moet bieden in geval 
van ‘Pflichtkollosionen’.30 
Heymans’ wijsgerige maar tegelijkertijd toepassingsgerichte wijze van denken was 
ogenschijnlijk een kolfje naar pedagogische hand. In wijsgerige zin bevochten zowel 
Heymans als veel pedagogen in feite dezelfde vijand, namelijk het naturalisme. Volgens 
Brugmans was daarmee zelfs de grootste vijand van de pedagogiek genoemd omdat het 
naturalisme iedere doelbepaling onmogelijk maakte. ‘Het naturalisme met zijn gesloten 
natuurcausaliteit schakelt den geestelijken mensch uit. Voor vrijheid en toerekenbaarheid is 
er geen plaats, en onze idealen zijn machteloos.’31  
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Het is zoals Kooistra haar Zedelijke Opvoeding (1894) aanving: als de opvoeder altijd 
natuurlijke verklaringen kan vinden en de oorzaken daarvan kan opsporen die het kind tot een 
daad heeft geleid, dan zou slechts de conclusie mogelijk zijn dat het op dit ogenblik niet 
anders heeft kunnen handelen. ‘Alles begrijpen is alles vergeven.’ Maar niemand kan alles 
begrijpen, aldus Kooistra. Ook de beste opvoeder niet.32 Een dergelijke inperking van 
wilsvrijheid kon slechts aanleiding geven tot pedagogische machteloosheid.  
Heymans’ ethiek en psychologie (hier slechts in vogelvlucht aangestipt) bood echter 
voldoende ruimte aan pedagogische toepassing. Heymans zou volgens Brugmans het 
naturalisme - dat door haar streng causale denkwijzen elke vorm van doelbepaling 
onmogelijk maakte - hebben overwonnen. Hij zou dus ook voor pedagogen een waardevolle 
strijd hebben geleverd tegen de grootste vijand van iedere vorm van pedagogisch – op de 
toekomst gericht – denken. Maar ondanks deze inhoudelijke betekenis van Heymans voor de 
pedagogiek wist vooral Kohnstamm enkele tegenstellingen sterker aan te zetten dan ze – 
volgens Brugmans althans – op wijsgerig niveau leken te zijn. 
Kohnstamm en Heymans hadden gemeenschappelijk dat ze het onderscheid erkenden tussen 
een rijk van waarden en dat van de werkelijkheid. Beiden erkenden naast de empirische 
werkelijkheid een ‘transcendent rijk der waarden.’ Voor Heymans was het zelfs mogelijk te 
komen tot universeel geldende oordelen over normen en waarden.33 Kohnstamm wist zijn 
personalistische levensbeschouwing echter duidelijk te onderscheiden, zoals in Persoonlijk-
heid en idee uit 1922, van het ‘idealisme’ van Heymans. Geheel in tegenstelling tot de meer 
welwillende interpretaties van Brugmans associeerde Kohnstamm Heymans zelfs met het 
verguisde naturalisme, waarbinnen iedere vorm van normatieve en praktische filosofie 
onmogelijk was. ‘Zoolang alle denkbaarheid als in laatste instantie gelijksoortig en 
gelijkwaardig wordt gedacht, is principieel elke normatieve, dus elke practische filosofie 
onmogelijk geworden.’34 
Ondanks fundamentele overeenkomsten en inhoudelijke invloeden die van Heymans zijn 
uitgegaan, werd zijn psychologie voor pedagogen een voorbeeld van de oude psychologie uit 
de negentiende eeuw, en daarmee een afzetpunt voor de moderne psychologie. 
Ontwikkelingen vanaf de jaren twintig, zoals de opkomende Gestalt-psychologie, waren niet 
aan Heymans besteed. Na zijn voorzitterschap van het internationaal congres van psychologie 
(1926 te Groningen) liet hij zich kritisch uit over de Verstehende psychologie à la Spranger. 
Ook in zijn afscheidscollege sprak hij over irrationele ontwikkelingen waarbij ‘dichterlijke 
uitbeelding’ boven ‘wetenschappelijk onderzoek’ werd geplaatst.35 
Kohnstamm meende in 1931 dat Heymans inmiddels ‘wellicht de meest typische 
vertegenwoordiger [is] van wat wij de “oudere psychologie” noemen.’36 Dit onder meer 
vanwege Heymans’ al te scherpe scheiding tussen het stoffelijke en het geestelijke. Zijn 
persoonlijkheidsbegrip zou bovendien te statisch zijn. Heymans zou volgens Kohnstamm de 
wereld zien als een caleidoscopisch mozaïek, waarin geen wezenlijke nieuwvorming 
mogelijk is. Inmiddels beïnvloed door de Gestaltpsychologie benadrukte Kohnstamm dat de 
delen slechts vanuit het geheel te begrijpen zijn, en niet omgekeerd. We moeten niet bij de 
elementen beginnen, aldus Kohnstamm, maar bij de oneindig complexe concrete situatie.37 
Het ging Heymans om de persoonlijkheid 'zoals die is'. ‘Instellingen en omstandigheden’, 
aldus Heymans, ‘kunnen wij veranderen, maar de menschelijke natuur blijft wat zij is.’38 
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Deze sterke nadruk op bestaande karaktertypen en temperamenten maakte Heymans ook 
vatbaar voor pedagogische kritiek. Het denken in categorieën en diverse typologiën heeft 
volgens Heymans beter inzicht gegeven in de ‘tastbare afwijkingen van het gemiddelde’. Een 
van deze tastbare afwijkingen die Heymans – in één adem met de misdadiger en de 
krankzinnige – noemde, was het kind.39 En hoewel hij er aan toevoegde dat de pedagogiek, 
als een van de corresponderende ‘technische wetenschappen’, merkbaar voordeel had kunnen 
trekken van de toegenomen psychologische kennis, is het niet verwonderlijk dat veel van de 
ideeën van Heymans, volgens welke de opvoedbaarheid van mensen op z'n minst zeer 
beperkt was, binnen de pedagogiek weerstanden opriepen.40 In het bijzonder voor 
Kohnstamm, die in Heymans een systeembouwer van vergelijkbaar formaat tegenover zich 
had, werkte het als rode lap. Heymans was een psychologische pionier, maar zijn werk werd 
op den duur door meerdere pedagogen als onbruikbaar bestempeld.  
Heymans en zijn opvolger Brugmans vertegenwoordigden uiteraard niet de gehele 
Nederlandse psychologie. Wel waren zij invloedrijke personen als het ging om de positione-
ring ten opzichte van de pedagogiek. Hoewel de grens met de pedagogiek zowel inhoudelijk 
als qua beroepsoriëntering nog uiterst permeabel was, werd deze grens mede versterkt door 
karakterologische en geografische afstanden (tussen Amsterdam en Groningen) tussen Kohn-
stamm enerzijds en Brugmans en Heymans anderzijds.41 
Brugmans heeft zich vaak uitgelaten over de verhouding tussen psychologie en pedagogiek, 
niet in de laatste plaats vanwege zijn voorname positie binnen zowel de pedagogiek als de 
psychologie. In 1920 werd hij directeur van het sociaal-pedagogisch instituut van de Dr. D. 
Bos-Stichting. In de jaren dertig was hij ook een aantal jaren voorzitter van de Vereeniging 
ter Bevordering van de Studie der Paedagogiek (VBSP), de vereniging onder wier auspiciën 
een deel van de m.a.-opleidingen plaats vond. Bovendien zat hij dertig jaar in de redactie van 
PS, en publiceerde daarin 15 artikelen. Belangwekkend voor de psychologie is ook het feit 
dat hij medeoprichter en van 1938 tot 1952 de eerste voorzitter was van het Nederlands 
Instituut voor Practiserende Psychologen, het N.I.P.P.42 
 
Brugmans versus Kohnstamm 
 
De inhoudelijke posities die Brugmans en Kohnstamm innamen betreffende de verhouding 
tussen pedagogiek en psychologie zorgden een enkele decennia voor een zekere status quo 
binnen de redactie van PS. Bijna dertig jaar lang heeft Brugmans zich met de inhoudelijke 
argumenten voor de fundering van de scheidslijn tussen psychologie en pedagogiek 
beziggehouden. In zekere zin personifieerde hij met Kohnstamm de verhouding tussen beide 
disciplines. Al in de eerste jaargang van PS (in 1920) stelde Brugmans aan psychologen de 
eis dat zij dienden te komen tot een ondubbelzinnige diagnostiek, los van levensbeschou-
welijke achtergrond. De psycholoog is enerzijds een wetenschappelijke man, en daarnaast 
‘mensch in zijne verhouding tot een medemensch, als moralist.’43 De psycholoog zou zich 
volgens Brugmans bewegen van het bijzondere tot het algemene. Niet geheel volgens de 
veelal gebezigde logica (waarin de pedagoog – op inductieve wijze – vanuit het concrete 
geval tot meer algemene kennis komt) stelde Brugmans dat het voor de pedagoog zou 
aankomen op het omgekeerde proces.  
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‘Wanneer hij inzicht zal willen in het karakter van een zijner leerlingen, dan is zijn streven 
gericht op de concrete werkelijkheid. Hij gaat dus van het algemeene tot het bijzondere.’44 
Brugmans benadrukte meermalen dat de psychologie voor ons handelen geen motieven geeft. 
‘De psycholoog als zoodanig moet er echter voor waken om moralist te worden.[...] De 
wetenschap tracht de werkelijkheid te kennen, maar hoe die werkelijkheid veranderd moet 
worden, dat kan zij niet zeggen.’45 Ook het psychotechnisch onderzoek wilde Brugmans 
loskoppelen van levensbeschouwing. Dat bleek onder meer uit zijn kritiek op het instituut 
voor arbeidsbemiddeling dat Van Ginneken en Roels oprichtten voor katholieke beroeps-
kandidaten. Inhoudelijk zag Brugmans geen concrete verschilpunten met elk ander 
beroepskantoor. ‘Of de chirurg katholiek is of niet maakt in de wijze van opereren geen 
verschil.’46 
Kohnstamm pleitte juist voor een innige samenhang tussen pedagogiek en wereldbeschou-
wing, hoewel hij de strijd tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen geen 
wetenschappelijke strijd noemde.47 Volgens Kohnstamm kon uit de opvatting van Brugmans 
niet de onbestaanbaarheid van een normatieve pedagogiek worden geconcludeerd. Hij deelde 
Brugmans’ beschrijving van de pedagogiek als vorm van toegepaste wijsbegeerte. Met 
Natorp (Philosophie und Pädagogik, 1909) meende Kohnstamm dat de gehele wijsbegeerte 
als grondslag voor de pedagogiek moest dienen, en niet slechts voor de ethiek (zoals 
verdedigd door de herbartianen). Ook was Kohnstamm het eens met Brugmans dat 
wetenschap slechts hypothetische oordelen geeft en op zichzelf geen beslissingen fundeert. 
Uitvoerig citeerde hij Brugmans om aan te geven waar hun wegen wel uiteen liepen. Dat 
gebeurde bij de volgende woorden van Brugmans, waarin de pedagoog als wetenschapper 
streng gescheiden werd van de pedagoog als ‘moralist’: 
 

‘De docent in de normatieve paedagogiek moet ethicus zijn, factisch is hij meestal 
moralist. Hij moet de metaphysica, de wereldkennis, streng scheiden van zijn 
subjectieve reactie op het leven, van zijn optimisme of pessimisme, - factisch geeft hij 
gewoonlijk uiting aan zijn persoonlijkheid. En dat niet onbewust en tegen zijn 
bedoeling, maar willens en wetens. Daar is op zichzelf niets tegen, alleen hij 
functionneert dan niet als docent in de paedagogiek, maar als practisch paedagoog, die 
zijn idealen en doeleinden propageert.’48 

 
Voor Kohnstamm was deze scheiding tussen ‘persoon’ en ‘wetenschapper’ onaanvaardbaar.  
 

‘Een philosophisch systeem, waarin de ontwerper niet zijn persoonlijkheid legt, is 
onbestaanbaar en heeft dan ook nooit bestaan. Daarom kan de philosoof en de 
paedagoog ook als wetenschappelijk docent, niet anders doen dan zijn persoonlijkheid 
in zijn onderwijs betrekken. Daartegen is ook niet het minste bezwaar mits hij het maar 
willens en wetens doe[t] en niet onbewust, en mits hij het maar doe[t] in de overtuiging 
dat zijn systeem niet “waar” en “allgemeingültig” is in zuiver logischen zin, en zelfs 
misschien niet in anderen zin, zoodat hij in geen geval de aanvaarding van zijn systeem 
van zijn leerlingen mag eischen, maar hen integendeel telkens weer attent moet maken 
op zijn al of niet door anderen te aanvaarden uitgangspunten.’49 
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Niet alleen is de persoonlijke overtuiging nooit los te koppelen van een wetenschappelijk 
systeem; ook de uiteindelijke scheiding tussen pedagogiek en psychologie was volgens 
Kohnstamm kunstmatig, en afhankelijk van de doelmatigheid ervan. Hij benadrukte dat er 
geen ‘natuurlijke classificaties’ bestaan; dat er niet over de juistheid van een voorgestelde 
definitie of classificatie kon worden getwist, wel over de doelmatigheid ervan. Ook over de 
vraag of de empirische pedagogiek of de paedologie een zelfstandige wetenschap, dan wel 
een onderdeel van de psychologie was, kon volgens Kohnstamm alleen worden geoordeeld 
op grond van de doelmatigheid van die onderscheiding. Omtrent die doelmatigheid kon 
alleen de praktijk beslissen. 
Ook in Persoonlijkheid in wording (PIW) (1929) ging Kohnstamm regelmatig in op de 
verhouding tussen pedagogiek en psychologie. Wederom benadrukte hij dat de psychologie 
min of meer onafhankelijk van wereldbeschouwing beoefend kon worden, en de 
opvoedkunde niet. Het begrip persoonlijkheid sloot voor Kohnstamm normatieve momenten 
in. Het veronderstelt een ideaal, een eis. Maar wel een eis aan een empirisch bepaald, 
concreet wezen.  
 

‘Juist daarom kan ik ook geen scherpe scheiding maken tusschen paedagogiek en 
psychologie naar de eene, of paedagogiek en ethiek naar de andere zijde. Er kan, naar 
het wezen der zaak beschouwd, alleen sprake zijn van de eene, essentieel een eenheid 
vormende, wetenschap van de menschelijke persoonlijkheid, die altijd persoonlijkheid 
in wording of verwording is. […] Wij kunnen de empirische menschelijke 
persoonlijkheid begrijpend beschrijven zonder haar waarde te beoordelen, haar te meten 
aan een norm, al onderstelt het begrijpen, dat wij in algemeenen zin waardegebieden 
kennen. Deze tak der persoonlijkheidswetenschap heet psychologie. [...] In de tweede 
plaats kunnen wij de menschelijke persoonlijkheid trachten te beschrijven niet naar haar 
empirische, maar naar haar ideale gestalte, d.w.z. wij kunnen trachten de normen aan te 
geven waaraan de empirisch persoonlijkheid behoort te voldoen, een maatstaf te vinden 
naar welken zij moet worden beoordeeld. Deze taak konstitueert wat men gewoonlijk 
als (individueele) ethiek aanduidt.'50 

 
Als Kohnstamm dan toch een scheidslijn wilde formuleren, deed hij dat door een onderscheid 
te maken tussen de leer van de groeiende persoonlijkheid, onder invloed van de zich spontaan 
daarbij ontwikkelende krachten (psychologie) en de wijzigingen die daarin optreden door de 
werking van doelbewuste, op een bepaald ideaal gerichte psychische krachten anderzijds 
(pedagogiek). Opvoedkunde betekent het stelselmatig beschouwen en in begripsvorm 
beschrijven van de wijze waarop zich de nadering van de empirische tot de ideale 
menschelijke persoonlijkheid voltrekt.51 
 
Op papier leken de posities die Brugmans en Kohnstamm vertolkten helder, en tevens 
gezichtsbepalend voor het onderscheid tussen psychologie en pedagogiek. Toch was het niet 
zo dat met de scheiding tussen waarden en feiten, of tussen levensbeschouwelijk en empirisch 
onderzoek een eenvoudige demarcatielijn aan te brengen was tussen pedagogiek en 
psychologie. Niet alleen ontwikkelde Kohnstamm zich meer in de richting van de empirie52 
(in het bijzonder rondom het schrijven van zijn PIW), ook was de invulling en toepassing van 
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het begrip normativiteit uiterst pluriform en was het doen van normatieve uitspraken niet 
voorbehouden aan pedagogen. Zo benadrukte Brugmans niet slechts het empirische testwerk 
naar de geschikte beroepskeuze. Ook ging hij kritisch in op de methode van Taylor, waarbij 
het uitgangspunt werd genomen in specifieke werkzaamheden om van daaruit naar geschikte 
mensen te zoeken.53 Brugmans pleitte voor een meer humane methode die juist uitging van de 
individuele persoon om op basis daarvan naar  geschikt werk te zoeken. De aandacht voor 
dergelijke grenzen van het Taylor-systeem was voor Brugmans kennelijk gegrond in een 
normatief geladen begrip als humaniteit.54 
Ondanks inhoudelijke twistpunten pacificeerden Kohnstamm en Brugmans in feite de 
verhoudingen tussen beide disciplines. Brugmans legde zich – zij het onder bescheiden 
protest – neer bij de pretenties van een ‘pedagogiek in volle omvang’. Hoewel hij 
Kohnstamms wijsgerige uitgangspunten niet deelde, had de aanwezigheid van Brugmans in 
de redactie van PS weinig invloed op de door pedagogen uitgedragen perceptie van de 
psychologie als belangrijkste hulpwetenschap van de pedagogiek. 
Met de confrontaties tussen Kohnstamm en Brugmans over de fundamenten van beide 
disciplines werden weliswaar de grenzen tussen beide wetenschappen afgetast, maar deze 
discussies waren primair wijsgerig van aard en hadden in mindere mate het doel om elkaars 
werk als onwetenschappelijk te kwalificeren. Daarvoor waren de terreinen nog te nauw aan 
elkaar verwant, en de belangen te verweven als het ging om het verlenen van wetenschap-
pelijke status aan beide disciplines en het opbouwen van diverse beroepspraktijken. 
Brugmans’ retorische onderscheid tussen de wetenschappelijk ethicus en de onweten-
schappelijke moralist werd in eigen kring min of meer ontzenuwd door de brede 
positionering van de pedagogiek. De dominante positie van Kohnstamm, ook ten opzichte 
van Brugmans, kwam overeen met de inhoudelijke positionering van de pedagogiek. 
De tegenstelling tussen Kohnstamm en Brugmans nam een beetje de vorm aan van een 
disciplinair conflict, maar het had ook wat weg van een schijngevecht, eerder opgevoerd ter 
bevestiging van elkaars disciplinaire identiteit dan dat de existentiële noodzaak bestond het 
eigen terrein te beschermen of uit te breiden. Brugmans’ wijsgerige positie werd dan ook 
gedoogd binnen een door pedagogen gedomineerd gezelschap. De demarcatielijn tussen 
beide disciplines was niet slechts een kwestie van het onderscheid tussen empirisch en 
normatief georiënteerd onderzoek. Voor pedagogen ging het veeleer om de inbedding van 
empirisch onderzoek in een context van ‘normatieve vanzelfsprekendheden’. Zo was het 
vanzelfsprekend dat het testen van intelligentie altijd ingebed moest zijn in een pedagogische 
context waarin de ‘opvoedbaarheid van intelligentie’ voorop stond. Met de groei van het 
empirisch psychologisch onderzoek werd het voor pedagogen steeds meer zaak om 
selectiever om te gaan met nieuwe vormen van psychologie. Over de tegenstellingen die 
bijvoorbeeld de wortels van het ontwikkelingspsychologisch onderzoek opriepen en wat de 
rol daarbij was van het eerste uitgesproken psychologisch tijdschrift in Nederland meer in de 
volgende paragraaf.  
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4.2 Pedagogische grenzen ten opzichte van on-pedagogische psychologie 
 
PS vormde tijdens het interbellum een pedagogisch venster op de vele psychologische 
theorieën die in omloop waren. Er ontstond een kritische waardering van psychologisch 
onderzoek met het oog op pedagogische relevantie. De term ‘hulpwetenschap’ drukte iets uit 
over de wijze waarop pedagogen gebruik maakten van psychologische kennis. Het gebruik 
van de psychologie als hulpwetenschap resulteerde in een ‘pedagogische psychologie’.55 
Deze selectie door pedagogen van psychologische inzichten stond uiteraard niet los van 
psychologische ontwikkelingen. Veel pedagogen steunden de overgang uit deze periode van 
de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ psychologie. De oude  psychologie stond voor het herbartianisme 
en de associatie- en elementenpsychologie. Deze associatiepsychologie ging uit van een 
continue toeneming van de sterkte van het associatieve verband, samenhangend met het 
aantal herhalingen van de associatie. Baanbrekend in de verwerping van deze – mechanis-
tische - veronderstelling van de associatiepsychologie was een publicatie van Bühler uit 1907 
(Tatsachen und Probleme zu einer Theorie der Denkvorgänge).56 Vruchtbaarder voor de in 
PS voorgestane pedagogiek bleken de moderne denk-psychologische onderzoekingen te zijn 
in de lijn van Külpe, Selz57 en later Kohnstamm, de 'totaliteitspsychologie' en 'Gestalt-
psychologie' (Wertheimer, Köhler, Koffka), en de personalistische psychologie (Stern, 
Spranger en Bühler). Hoewel Kohnstamm zijn werk duidelijk onderscheidde van dat van 
kinderpsychologen als Stern en Bühler (omdat hij niet alleen descriptief maar ook normatief 
wilde zijn), had hij veel waardering voor hun werk.58 De steun voor de Gestalt- en 
personalistische psychologie werd in PS breed gedragen, en veroorzaakte binnen de redactie 
nauwelijks discussie over de ‘juiste psychologie’.59 
De selectie die PS maakte in de toenemende veelheid aan psychologische stromingen was 
voornamelijk gebaseerd op pedagogische noties als opvoedbaarheid en ontwikkeling van de 
persoon(lijkheid). Hieruit ontstonden talrijke polarisaties, die werden geassocieerd met de 
overgang van oude naar nieuwe psychologie, van de associatiepsychologie naar de 
denkpsychologie. Zo stond het begrip inzicht tegenover oefening, leven tegenover leren, de 
doe- versus de leerschool, persoonlijkheid tegenover intellect60, synthese tegenover 
versnippering  en een didactiek die uitging van gehelen (op basis van Gestaltpsychologie) 
versus een didactiek waarin methoden, examens en cijfers de boventoon voerden. De 
eerstgenoemde begrippen genoten hierbij meestal de pedagogische voorkeur.61 Dat 
pedagogen selectief omgingen met de psychologie kwam dus voort uit de opvatting dat 'de 
opvoeding staat en valt met de mogelijkheid van psychische verandering en ontwikkeling.'62 
Een psychologie die wetmatig, deterministisch, verklarend of sterk behavioristisch was botste 
met – op dat moment fundamentele - pedagogische begrippen als verantwoordelijkheid, 
geweten en inzicht. Zeker gezien de enorme toename van psychologische publicaties was het 
van het uiterste belang door welke psychologie de pedagoog zich liet leiden. Kortom, niet 
elke psychologie kon de pedagoog van dienst, dus hulpwetenschap zijn.  
Pedagogen maakten zich uitermate breed. Naast wijsgerige, theologische of sociologische 
invalshoeken behandelde men op psychologisch terrein een deel van de experimentele 
psychologie tot de geestwetenschappelijke psychologie en veel van hetgeen zich daartussen 
bewoog. Maar de kennis die men aanwendde als hulpwetenschap ter beoefening van de eigen 
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discipline, daarvan hoefde men zich niet of nauwelijks af te grenzen. Psychologie vormde een 
wezenlijk deel van de pedagogische identiteit. Betwistbare grenzen op het terrein van 
empirische methoden van onderzoek waren niet in eerste instantie een kwestie tussen 
pedagogen en psychologen. Methodologische tegenstellingen liepen niet synchroon met 
disciplinaire conflicten, maar liepen dwars door de psychologie heen. PS probeerde met 
gepaste scepsis de pedologische, psychotechnologische en testpsychologische ontwikkelingen 
te volgen en te integreren binnen het eigen pedagogische kader. 
 
Wetenschap tegenover mensenkennis 
 
Ontwikkelingen op testpsychologisch en experimenteel terrein hebben binnen de Nederlandse 
pedagogiek relatief laat hun weerslag gekregen. Hoewel de wortels van deze ontwikkelingen 
verder teruggaan, was het vooral eind 19e eeuw dat er belangrijke stappen werden gezet 
richting het systematisch gebruik van empirische methoden op het terrein van pedagogiek, 
psychologie en onderwijs.63 Om enkele belangrijke ijkpunten te noemen: Wilhelm Wundt 
(1832-1920) startte in 1879 zijn psychologisch laboratorium in Leipzig. Ernst Meumann 
(1862-1915) begon zijn werkzaamheden in 1891 aldaar (vanaf 1898 bezette hij een leerstoel 
voor inductieve en algemene opvoedkunde in Zürich). Wilhelm August Lay (1862-1926) 
ving in 1880 aan met zijn spellingonderzoeken. In 1894 publiceerde Granville Stanley Hall 
(1846-1926) de resultaten van de eerste enquêteonderzoeken en legde hij de basis voor de 
child study movement. In datzelfde jaar werd Herbarts Lehrbuch der Psychologie in het 
Engels vertaald. In 1896 werd de term paidologie (beschrijvende kinderstudies) door Oscar 
Chrisman geïntroduceerd. In 1898 veroordeelden Alfred Binet (1857-1911) en Henri het 
‘verbalisme’ binnen de pedagogiek. In 1903 verscheen in de V.S. een standaardwerk voor 
meettechnieken van Edward Lee Thorndike (1874-1949) (Mental and Social Measurement). 
Ook de invloed van de zogeheten efficiency-beweging en van de grondlegger daarvan F.W. 
Taylor werden in deze jaren steeds groter. In 1905 verscheen Psychologie de l’enfant et 
pédagogie experimentale van de hand van Edouard Claparède (1873-1940) (dat werd vertaald 
in tien talen). In 1910 werd de Binet-Simon test gebruikt in de V.S. Begin twintigste eeuw 
waren inmiddels ook diverse experimenteel georiënteerde tijdschriften opgericht, waaronder 
Experimentelle Pädagogik (door Meumann en Lay in 1905; vanaf 1907 samengegaan met het 
Zeitschirft für pädagogische Psychologie und – Pathologie und - Hygiene) en het Journal of 
experimental Pedagogy in 1911.  
Zoals gezegd liep Nederland niet voorop in deze ontwikkeling.64 Voordat Kohnstamm en 
Hamaker zich op dit terrein begaven, waren in Nederland mensen als Van Wayenburg, 
Klootsema, Schreuder en Herderscheê actief geweest.65 Wat PS betreft duurde het tot het 
Nutsseminarium zijn onderzoek aanving, voordat de nodige scepsis over het nut van 
empirisch onderzoek kon worden bezworen. Dat nam overigens niet de weerstand weg tegen 
de testrage die in de jaren twintig voornamelijk vanuit Amerika kwam overwaaien. De 
wetenschap en praktijk die zich met deze testen bezig hielden noemde men psychotechniek. 
De psychotechniek werd letterlijk omschreven als een op het praktische leven toegepaste tak 
der algemeene zielkunde, ‘een wetenschap dus, die ten doel heeft om wat er aan psychische 
elementen schuilt in den mensch, zijn handelings- en bedrijfsleven, zijn betrekking tot onze 



 113 

samenleving - aan de hand van bepaalde werkmethoden te onderzoeken en vast te leggen aan 
omschreven uitkomsten, vergelijkenderwijze gewonnen.’66 
PS vertoonde in de loop van de jaren twintig twee tegengestelde bewegingen ten opzichte van 
deze testen en psychotechniek. Enerzijds werd de noodzaak van testen en meten gevoeld, aan 
de andere kant wilden enkele auteurs krachtig optreden tegen al te ‘positivistische’ tendensen 
waarin het meten de overhand zou krijgen. Beide bewegingen groeiden overigens een 
decennium later weer meer naar elkaar toe. Typerend voor de eerste positie was Diels: ‘Ieder, 
die de resultaten van het onderwijs wil beoordelen, voelt de noodzakelijkheid van een test.’67 
In PS besprak Diels meestal Angelsaksisch onderzoek (vaak test-onderzoek). Kohnstamm 
meende echter dat Diels met teveel reserve schreef over de ontwikkelingen op 
testpsychologisch terrein. Hij beval hem zelfs aan een conceptartikel te wijzigen waarin Diels 
zich te kritisch uitliet over de mogelijkheden van testen. Kohnstamm schreef Diels: 'Ik kan mij 
in het algemeen wel met Uw stuk vereenigen, maar ik vrees dat het stuk […] toch den indruk zal 
wekken, dat er met tests heel weinig te beginnen is. Vooral nu wij op het punt staan, op 
eenigszins grooten schaal onderzoekingen te gaan doen, die nauw met tests verwant zijn, zou het 
mij spijten als die indruk werd gewekt. Kunt Gij niet trachten, zoodanige wijzigingen aan te 
brengen, dat dit gevaar wordt voorkomen?'68 
De methodologische expertise bij Kohnstamm en het Nutsseminarium, in combinatie met de 
tamelijk zuilneutrale en brede positionering van PS, maakte een kritische maar ook 
constructieve en onbevangen houding ten opzichte van experimentele ontwikkelingen 
mogelijk. De conflicten en discussies over de betrouwbaarheid van tests en enquêtes liepen 
eerder wel langs verzuilde lijnen. Discussies werden ook tussen testpsychologen onderling 
gevoerd. Zo werd een heftig conflict tussen de psychologen Prak en Roels uitgevochten 
rondom de tegenstelling tussen mensenkennis en ervaring enerzijds en experimenten en 
testen anderzijds. Roels (die eind 1923 uit de redactie van PS trad wegens gebrek aan tijd) 
publiceerde met Van der Spek een Handleiding voor psychologisch onderzoek op de school 
(1921). Deze handleiding werd op een groot aantal kweekscholen gebruikt, en was bedoeld voor 
psychologische observatie van schoolkinderen door onderwijzers. Prak promoveerde in 1925 bij 
Heymans op het proefschrift De psychotechniek der beroepskeuze. Hierin presenteerde hij 
experimentele onderzoeksmethoden en waarschuwde hij voor elk optimistisch vertrouwen in 
intuïtieve mensenkennis. In het hoofdstuk Persoonslijsten contra experimenteel onderzoek 
oefende hij felle kritiek uit op de vragenlijsten van Roels en Van der Spek. 
Volgens Prak zouden de auteurs ten onrechte menen dat de vragenlijsten het ‘stadium van een 
wetenschappelijke proefneming reeds waren gepasseerd’ en direct voor de ‘leek’ bruikbaar 
zouden zijn als observatiemiddel. De lijst zou volgens Prak zonder ijking gepubliceerd zijn als 
pasklaar voor de praktijk. Ook sprak hij van ‘oppervlakkige en onmenskundige conclusies’ en 
zouden de auteurs ‘algemeen erkende wetenschappelijke gebruiken’ niet volgen. Zoals vaker in 
reactie op dergelijke claims op objectiviteit zocht ook Roels zijn toevlucht in alledaagse 
mensenkennis van de onderwijzer ‘die hart voor zijn leerlingen en zijn taak heeft’. ‘De 
ongeschikten stichten met hun “menschenkennis” evenveel kwaad als ongeschikte 
psychologen met hun experimenten’.69 Roels wees uitvoerig op het belang van de theoretische 
en praktisch-psychologische vorming van onderwijzers waaraan hij veel werk had verricht 
binnen de R.K. leergangen in Tilburg en Utrecht. 
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Het was niet voorbehouden aan de psycholoog om zich tegen de ‘kille wetenschap’ te wapenen 
met een begrip als ‘mensenkennis’ of de leraar met ‘hart voor zijn zaak’. Ondanks het meer 
praktijkgerichte imago van de pedagogiek wisten ook pedagogen dergelijke polarisaties te 
gebruiken ter versterking van hun wetenschappelijke status. Ten Seldam zette daarvoor 
bijvoorbeeld het onderscheid tussen psychognosis en psychologia in. Wetenschap, aldus Ten 
Seldam, is geen mensenkennis. ‘Wetenschappelijke studie der pedagogiek maakt nog geen 
grote pedagogen: wetenschappelijke beoefening der psychologie of der pedologie stempelt 
iemand nog niet tot een groot mensen- of kinderkenner! In het concrete geval geldt gnosis 
voor (psycho)logia.'70  
 
Binnen pedagogische kringen waren de twijfels over psychotechnische toepassingen het 
grootst wanneer deze moesten concurreren met het oordeel van de leraar. Zo werd met de IQ-
test een pedagogische grens bereikt, wanneer de hulpwetenschap veranderde in een 
wetenschap die door de pedagoog slechts toegepast diende te worden en te weinig ruimte liet 
aan pedagogische interpretatie. Wat zou immers de rol nog zijn van pedagogen wanneer 
psychologische tests het oordeel van de leraar zouden kunnen vervangen? Met een artikel uit 
1925, met de veelbetekenende titel Welke houding moet een vooruitstrevend onderwijzer 
aannemen tegenover nieuwe theorieën en praktijken?, gaf Gunning aan dat er ook veel 
onduidelijkheid bestond over wat men met de nieuwe tests aanmoest. 'Als er een mode-
onderwerp is, waar de vooruitstrevende onderwijzer telkens tegen aanloopt - dan zijn het wel 
de tests en de intelligentie-metingen. Hoewel de beweging nauwelijks tien jaar oud is, zoo 
viert zij reeds hoogtij. Wat moet daaruit groeien?'71 
Kohnstamm was op selectieve wijze kritisch over ontwikkelingen op het gebied van 
experimenteel onderzoek. Veelbetekenend was zijn bespreking van een invloedrijk boek van 
R. Lochner, getiteld Deskriptive Pädagogik (1927). Kohnstamm las hierin een ernstige 
overschatting van het descriptieve moment en in het bijzonder een ‘overschatting van de 
betekenis der wet voor alle wetenschappen'.72 Naar aanleiding van een paragraaf uit het boek 
over Die Gesetze der Erziehung merkte Kohnstamm op: ‘Wie in de natuurwetenschap met 
werkelijke wetten in aanraking is geweest, kan van zulke surrogaten moeilijk anders dan met 
een glimlach kennis nemen. Zij herinneren mij altijd aan de gewichtige “historische wet” die 
onze geschiedenis-leeraar ons op de H.B.S. als een belangrijk resultaat der historische 
wetenschap voorhield: Als twee staten hun grondgebied zoodanig uitbreiden dat zij elkaar 
naderen, zullen zij vroeger of later met elkaar in botsing komen.’73 Dergelijke ‘vage 
algemeenheden’ konden volgens Kohnstamm dan ook op geen enkele wijze worden 
bestempeld als wetmatigheden. Het was ook in deze jaren dat Kohnstamm ging inzien dat de 
natuurwetenschap niet slechts gericht diende te zijn op maat en getal, en dat zijn ogen werden 
geopend voor het ‘kwalitatief-topologische’ moment.74 En dus was zijn kritiek niet vreemd 
als het ging om een empirische benadering binnen de pedagogiek die wel louter was gericht 
op maat en getal. 
Op diverse plaatsen wees Kohnstamm echter ook op het belang van empirisch psychologisch 
onderzoek.75 Tekenend hiervoor was de wijze waarop Kohnstamm twee verschillende boeken 
van Theodor Litt besprak, beide in 1929. In zijn bespreking van Führen oder Wachsenlassen 
(1927), beklaagde hij zich over de afwezigheid van concreet-psychologisch onderzoek. 



 115 

Interessant zou het boek volgens Kohnstamm pas worden in zijn toepassing op concrete 
situaties. Die toepassing was alleen mogelijk op de grondslag van een grondige psychologie 
van de kleuter, het kind, de jeugd. Juist wie zo sterk als Litt de nadruk legt, aldus 
Kohnstamm, op ‘“die Unableitbarheit der konkreten Situation” [zoals benadrukt in Litts 
andere boek, IvH], mag meen ik alleen van nauwkeurige studie dier situaties resultaten 
verwachten voor de opvoedingswetenschap.’76 
Het boek Wissenschaft, Bildung, Weltanschauung van dezelfde Litt (1928) vond Kohnstamm 
beter. In dit boek stond volgens Kohnstamm de bestrijding van het abstracte idealisme 
centraal en de daaraan verbonden hoofdstelling dat concrete situaties of beslissingen 
afleidbaar zouden zijn uit algemene wetten en normen. Natuurkundig als hij was geschoold, 
was Kohnstamm wel kritisch over de zijns inziens te eenzijdige verhouding die Litt schetste 
tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap. Omdat de moderne natuurwetenschap zich 
volgens Litt uitsluitend zou bezighouden met het kwantitatieve, en met zelfgemaakte 
constructies, zou ze niet geschikt zijn voor een “Bildung” tot werkelijkheidszin.77 
In tegenstelling tot meer recente beeldvorming (binnen de disciplinaire grensdiscussies in de 
jaren negentig) over de geschiedenis van de pedagogiek en psychologie, bestond er in PS een 
relatief grote mate van eensgezindheid over de waarde van empirisch onderzoek. Zelfs de 
geesteswetenschappelijke boegbeelden werden afgerekend op hun zinvol gebruik van modern 
experimenteel onderzoek. Het is opvallend hoe Kohnstamm, vooral na het verschijnen van 
zijn PIW, andere pedagogische boeken beoordeelde op de mate waarin van moderne 
psychologische inzichten gebruik was gemaakt. Wel was Kohnstamm kritisch over eenzijdige 
vormen van testpsychologie en experimenteel onderzoek zonder al te veel reflectie op de 
betekenis van de gevonden gegevens. Zo stelde hij als voorzitter van een pedagogische 
conferentie in Amsterdam: ‘Het tijdperk der positivistische wetenschap, die meende met het 
verzamelen en ordenen van feiten te kunnen volstaan, begint voorbij te gaan. Vragen van 
wereldbeschouwing dringen in de wetenschap [die] tijdens de heerschappij van het 
positivisme als onwetenschappelijk in den ban waren gedaan.’78 
Ook op methodologisch niveau bestreed Kohnstamm een aantal vooronderstellingen van de 
psychotechniek. In het artikel Over correlatierekening, haar toepassing en de grenzen van 
haar bruikbaarheid sprak hij over de grenzen van bewijskracht van correlatierekening.79 In 
veel psychotechnisch onderzoek veronderstelde men dat intelligentie op dezelfde wijze in 
getal en rangorde was uit te drukken als bijvoorbeeld temperatuur. Kohnstamm meende dat 
ook Prak slachtoffer van deze schijn was. Berekeningen binnen de psychotechniek waren 
volgens Kohnstamm geen ‘enkelvoudige berekeningen’. Als twee IQ-metingen identiek zijn, 
hoeft de intelligentie niet identiek te zijn, hetgeen wel het geval is met temperatuur.  
Intelligentietests geven dan ook een vrij ruwe groepssplitsing. Veronderstelde homogeniteit 
was slechts schijn. Kohnstamm meende dat slechts zij die vasthouden aan de atomiserende 
psychologie (ondanks de ‘overwinning der totaliteitspsychologie’) blijven geloven in de 
zekerheid van massale tests en correlatie-rekening. Inmiddels gescherpt door de verhande-
lingen van Selz, verwachtte Kohnstamm meer van verdieping van het experimentele 
individuele onderzoek.80 Hij sprak van ‘massa-fabricage’ en een ‘grote verering van getallen’ 
in Amerikaanse proefschriften, die geschreven waren ‘in de stijl der ‘oude’ psychologie, met 
allerlei correlatieberekeningen’. De enquête als methode achtte hij minder vruchtbaar dan 
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individudeel onderzoek van een klein aantal typische gevallen.81 Enkele jaren later legde 
Kohnstamm in Democratie, dictatuur en opvoeding zelfs een verband tussen het nationaal-
socialisme en psychotechniek. ‘Met name het nationaal-socialisme heeft deze zijde der 
volksemoties [agressies tegen buitenstaanders om de meerdere, de eigen groep te dienen] op 
inderdaad geniale, en tot dusver volstrekt ongekende wijze met alle hulpmiddelen der 
moderne psychotechniek weten te exploiteeren.’82 
Testen hadden volgens pedagogen hun functie, mits in de goede handen. Zo niet, dan 
dreigden statische classificaties van bevolkingsgroepen. Pedagogen verwoordden de meer 
persoonlijkheidsvormende posities tegenover deze psychotechniek. In de woorden van 
Gunning: 'Van een zwakzinnige, mits geen idioot, is nog wel een bruikbaar mensch te 
maken.'83 Deze woorden illustreren een pedagogische positie die in verhouding tot de 
psychologie uit dezelfde tijd veelal een sfeer van optimisme en idealisme opriepen. De 
opmars van het testonderzoek en de groeiende kennis van erfelijkheid confronteerde de 
pedagogiek echter met de urgente vraag hoeveel pedagogisch optimisme nog reëel of 
gerechtvaardigd was. De kwestie van psychologische wetmatigheden (bijvoorbeeld in de 
vorm van ontwikkelingsstadia) was een complex thema voor pedagogen. In het bijzonder het 
aansluitingsvraagstuk vroeg om een genuanceerde positie tussen de tijdrovende en kostbare 
beoordeling van ieder individu en de gemakkelijke, goedkope beoordeling van leerlingen op 
basis van massale en eendimensionale IQ-testen.  
Kohnstamm sprak regelmatig over de grenzen van de erfelijkheidsleer en individuele aanleg. 
Hij noemde het erfelijkheidsvraagstuk zelfs een van de funderende problemen voor elke 
pedagogiek.84 Tegelijkertijd zag hij dit onderzoek als een zeer belangrijke waarschuwing 
tegen de verwachtingen van de Verlichtings-pedagogiek. Kants adagium ‘Der Mensch ist 
nichts, als was die Erziehung aus ihm macht' en de 'natuurlijke goedheid' bij Rousseau 
stonden onder grote druk en waren op z’n minst aan herziening toe. Aan de andere kant wilde 
men de waarde van opvoeding en onderwijs echter niet tot een ‘bespottelijk minimum 
terugbrengen’.85 
De psychologie functioneerde prima als hulpwetenschap zolang pedagogen een zekere 
controle konden blijven uitoefenen over haar toepassingen, en zolang men grenzen kon 
stellen aan ‘onpedagogische psychologie’. Dat leek eenvoudig zodra de betreffende 
psychologie te veel tendeerde naar determinisme, of vatbaar bleek voor inhumane 
toepassingen. Eveneens met de nodige scepsis werden in belang winnende kwesties als 
erfelijkheid en de ‘ontdekking’ van psychologische wetmatigheden gevolgd. Voor de 
pedagogiek waren dit belangwekkende kwesties. Nieuw onderzoek, zoals dat van Piaget, die 
test-methoden met observatie-methoden combineerde, vroeg voortdurend om nuanceringen 
van de verhouding tussen de veronderstelde wetmatigheden in kinderlijke ontwikkeling en de 
mogelijkheden tot (pedagogische) beïnvloeding. Het ‘ontwikkelingspsychologisch’ 
onderzoek leek krachtig en autonoom genoeg om op wetenschappelijk niveau te tornen aan 
pedagogische pretenties. 
Inhoudelijke spanningen tussen pedagogiek en ontwikkelingspsychologie ontstonden in het 
bijzonder vanuit de vraag of en zo ja op welke wijze de einddoelen van de ontwikkeling 
kunnen worden geconceptualiseerd. Grote weerstanden die bij veel pedagogen bestonden 
tegen het denken zoals dat van Piaget waren gebaseerd op de wijze waarop 
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ontwikkelingsstadia retrospectief werden geïnterpreteerd vanuit een eindstadium (zoals bij 
Piaget het ‘formele denken’). Een dergelijke fasetheorie legt noodzakelijk beperkingen op in 
het begrip en de openheid van het einddoel. Ontwikkelingspsychologen beschrijven vanuit dit 
einddoel maar zijn niet in staat voor te schrijven. In een door Breeuwsma geschetste 
tegenstelling tussen de retrospectieve en de prospectieve conceptualisering van ontwikkeling 
waren pedagogen bij uitstek georiënteerd op de prospectieve, op de toekomst gerichte 
benadering van ontwikkeling.86 De klassieke ontwikkelingspsychologie in de Rousseau-
Piaget-traditie is een tekort-theorie, het geeft aan wat het kind in contrast met de volwassene 
allemaal nog niet kan.87 Dat tekort kan vervolgens in opeenvolgende fasen of stadia 
inzichtelijk worden gemaakt. 
Om een voorbeeld te geven: Piagetiaans onderzoek uit die tijd zocht naar vormen van 
uniformiteit van antwoorden van kinderen met dezelfde leeftijd en uit hetzelfde milieu. ‘B.v. 
wanneer we een steen in een glas water leggen en aan kinderen onder 9 jaar vragen: “waarom 
stijgt het water?”, dan zeggen ze allemaal: “omdat de steen zwaar is.” Ze denken niet aan het 
volume maar aan het gewicht.’ Philippi constateerde met Piaget dat er een merkwaardige 
eenheid in de antwoorden was, die zou wijzen op algemeen voorkomende opvattingen (“des 
schémas”).’ De – pedagogisch relevante – vraag hoe groot de invloed van de volwassene is 
op deze ontwikkeling was volgens Philippi niet op te lossen.88 
Ondanks de nodige argwaan was er binnen PS veel ruimte voor nieuwe ontwikkelings-
psychologische ideeën en onderzoek naar wetmatigheden in ontwikkeling en groei. C. 
Philippi-Siewertsz v. Reesema was in PS een van de voornaamste verspreiders van de ideeën 
en onderzoeksresultaten van ‘ontwikkelingspsychologen’ als Montessori, Decroly, Claparède, 
Lewin en Piaget.89 Daarmee was zij een van de belangrijke vertolkers van de ‘wetmatige’ 
ontwikkeling en groei van kinderen. In een uitzonderlijk lang artikel, Inleiding tot de werken 
van Prof. Dr. Jean Piaget, sprak de auteur over wetmatigheden in de evolutie van kindertaal 
en op het gebied der geestelijke ontwikkeling.90 Een van de belangrijkste resultaten van 
Piaget die Philippi voor het voetlicht bracht, was de constatering van verschillende, uniforme 
ontwikkelingsstadia.  
Maar voordat de ideeën van mensen als Ovide Decroly en Edouard Claparède goed en wel 
hun invloed binnen PS konden uitoefenen, wierp met name Langeveld zich hartstochtelijk op 
de beperkingen van het ontwikkelingspsychologisch paradigma.91 Langeveld oefende 
gedurende meerdere decennia een niet geringe invloed uit op de pedagogische positiebepa-
ling ten opzichte van de ontwikkelingspsychologie.92 Vanaf begin jaren dertig tot in de jaren 
vijftig en zestig bleef hij de beperkingen benadrukken van iedere geïsoleerde vorm van 
psychologie of psychotechniek. De houding die vooral Kohnstamm en Langeveld (en die van 
andere pedagogen in hun kielzog) innamen ten opzichte van de psychologie rechtvaardigt dan 
ook niet de uitspraak van Depaepe en Bakker (1998) dat er sprake zou zijn van een ‘nederige 
houding van de Nederlandse pedagogen tegenover de empirische kinderstudie en de 
psychologie.’ Ook hun opvatting dat de pedagogiek pas na de oorlog ‘zonder gêne haar meer 
omvattende karakter’ proclameerde is moeilijk houdbaar.93 Zowel dit hoofdstuk als het 
volgende wijst eerder op het tegendeel.  
Als overkoepelende discipline had de pedagoog het juist graag over het onvermogen van de 
psycholoog, wanneer die zijn werk zonder kennis van pedagogische zaken uitvoerde. 
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Desondanks droeg de praktijkgerichtheid van de pedagogiek sterk bij tot de acceptatie van 
psychologische testen op scholen. Pedagogen hadden het onderwijs rijp gemaakt voor de 
gedachte dat tests (zij het aangepast aan het pedagogische klimaat) noodzakelijk waren. De 
betrokkenheid en verwevenheid met de schoolpraktijk gaf PS een controlemiddel in handen 
bij de opkomende psychotechniek. Ook het bestaande publicitaire netwerk was hierin van 
grote waarde. Zowel de Mededelingen van het Nutsseminarium als Paedagogische Studiën 
droegen bij aan de verspreiding en popularisering van tests.94 
In tegenstelling tot het beeld van een psychologie die vanaf het werk van Heymans ook de 
pedagogiek heeft weten te emanciperen uit wijsgerige bespiegelingen, praktische 
levenswijsheid en charismatische opvoeders, was het juist PS (en daaraan verbonden het 
empirisch onderzoek binnen het Nutsseminarium) dat tijdens het interbellum het belang 
benadrukte van empirisch psychologisch onderzoek. Gezaghebbende psychologen uit binnen- 
en buitenland werden in kritische recensies niet zelden beoordeeld op een gebrek aan 
empirische verificatie. Vooral Kohnstamm mocht graag wijzen op de ‘macht der feiten’. Naar 
eigen zeggen: ‘Omdat ik nu eenmaal in vragen van praktijk een onverbeterlijk empiricus ben 
– eens physicus, blijft physicus -’.95 Voor beginnende psychologen was het dan ook geenszins 
vanzelfsprekend dat men zich ten opzichte van het pedagogisch forum kon laten voorstaan op 
meer empirische kennis op het terrein van opvoeding en ontwikkeling. Tegen deze 
achtergrond is de oriëntering van het Nederlands tijdschrift voor de psychologie vanaf 1933 
te begrijpen als een stap die psychologen de mogelijkheid verschaften een eigen discours uit 
te werken en te verspreiden, onafhankelijk van het pedagogische forum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een jonge Langeveld in gesprek met zijn 
leermeester Ph. Kohnstamm op de 
‘Schapendrift’ in Ermelo (aug. 1930).  

Langeveld met zijn eerste kind, Sicco 
Valentijn (11 juli, 1936) (bron beide 
foto’s: Sicco Langeveld). 
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Het NTP en de afgrenzing van de ‘Auch-psychologen’ 
 
Het  Nederlandsch Tijdschrift voor de Psychologie (NTP) werd in 1933 opgericht door de 
psychiater Van der Horst. De redactie werd gevormd door J. van Essen en C.H. de Leeuw.96 
Van der Horst (1893-1978) studeerde medicijnen en werd in 1928 hoogleraar in de 
psychiatrie en experimentele psychologie aan de Vrije Universiteit. Hij was tevens directeur 
van het Psychologisch laboratorium van de Vrije Universiteit en van de Valeriuskliniek. 
Vanaf 1920 kwam hij in Duitsland al in aanraking met de fenomenologie, en stond hij onder 
invloed van mensen als K. Jaspers, E. Bleuler en E. Kretschmer.97 Daar waar andere 
leerlingen van Heymans, zoals Hamaker en Luning Prak, de pedagogiek en psychologie 
wilden spiegelen aan (natuurwetenschappelijke) ontwikkelingen binnen de geneeskunde, was 
de antropologische en personalistische benadering van Van der Horst juist te begrijpen als 
een protest tegen objectiverende methoden. 
Met het verschijnen van het NTP kregen een groep psychologen en psychiaters de 
mogelijkheid de ideeën die rondom de ‘Valeriuskring’ (onder leiding van L. Bouman) waren 
ontstaan, binnen de Nederlandse psychologie te verspreiden.98 Vanwege de enorme groei van 
psychologisch onderzoek (in 1934 verschenen bijvoorbeeld al meer dan 6000 als 
wetenschappelijk aangeduide publicaties op het gebied van praktische en theoretische 
psychologie), wilde het tijdschrift in de eerste plaats trachten ‘een zeef van Europees formaat' 
te zijn. Het tijdschrift wilde leiding geven aan het ‘zo intense psychologische leven in 
Nederland’.99 
De sfeer die in de eerste jaargang van het NTP werd opgeroepen is te kenschetsen als: het is 
mooi geweest met iedereen die zich met de psychologie heeft ingelaten, maar nu nemen de 
echt wetenschappelijke psychologen het heft in eigen hand. Van Karl Bühler werd het 
onderscheid tussen Psychologen en Auch-Psychologen geciteerd, en werd er aan toegevoegd 
dat het vooral de laatsten zijn die hier op zielkundig terrein de toon aangeven. Met de term 
'Auch-psychologen' (‘ook te vinden achter Hollandsche katheders’) leek impliciet onder 
anderen te worden verwezen naar ‘hobbyende pedagogen’.100 Met dit tijdschrift - dat zich 
voor een groot deel oriënteerde op Duitsland - wilde men een 'dam probeeren op te werpen 
tegen de ongehoorde vervulgariseering van het geesteswetenschappelijke leven in 
Nederland'.101 
In overeenstemming met PS werd ook in het NTP direct afstand gedaan van ‘atomistische 
zienswijzen’ en werd aangesloten bij de ‘nieuwere psychologie’. Van der Horst schetste een 
‘oude psychologie’, gericht op wetmatigheden en speculaties, tegenover de nieuwe, 
personalistische psychologie, die de mens ziet als een eenheid; een psychologie die ‘zuiver 
phaenomenologisch beschouwt’. ‘In plaats van het meet- en telbare komt in de nieuwere 
psychologie de accentuering van de kwaliteit’. ‘Doel van de nieuwere psychologie is het 
kennen en verstaan van de hele menselijke persoonlijkheid’.102 Er werd zozeer belang 
gehecht aan de Verstehende methode dat de pedagogiek zelfs werd verweten teveel empirisch 
te willen zijn. ‘Voor deze gebieden van toegepaste psychologie [is het] van groot belang, dat 
deze begrijpende kenvorm zijn plaats herwint’. De pedagoog zou het primaat eerder zoeken 
in de begrijpende psychologie, boven de verklarende, die gericht is op het individu.  
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'Voor den paedagoog is het kind een subject, een ik-heid, een levende eenheid, welke zich 
alleen laat kennen door een levend invoelend medemensch, die ook het kinderleven 
verstaat.'103 
In het NTP werden uiteenlopende posities ingenomen ten aanzien van de psychotechniek. 
Van Essen was kritisch over deze ontwikkeling. Hij meende dat het fataal was wanneer de 
psychologie in de armen van Noord-Amerikaanse collega's werd gedreven. 'De vrijwel 
uitsluitend op testbatterijen en objectief gedragsonderzoek ingestelde Amerikaansche 
psychologie is nu eenmaal een aan de Europeesche wetenschap tamelijk cultuurvreemde 
substantie'.104 In 1938 sprak dezelfde Van Essen over de ‘argelooze vreugde in het 
verzamelen van gegevens waar niemand naar uitziet, in het ijken van tests die nooit zullen 
worden toegepast.’105 
Opvallend is dat men de psychotechniek meer zag als het terrein van de pedagogiek. In het 
artikel Problemen der moderne Psychotechniek schreef Paul Feitscher dat de 
psychotechnische praktijk veranderlijke verschijnselen ten onrechte behandelde als 
onveranderlijk. Noodzakelijk was om meer kennis te vergaren over de veranderlijkheid van 
een mens onder invloed van sociale omstandigheden. 'Het schijnt zoo te zijn, dat de 
psychotechniek, wanneer zij aan zichzelf is overgelaten, steeds mechanistische tendenzen 
ontwikkelt. Het schijnt haar aan den juisten meester te ontbreken. Die juiste meester zou o.i. 
de sociaalpaedagogiek zijn.'106 Ook boog men zich over de wijze waarop psychologische 
testen en psychotechnische hulpmiddelen van dienst konden zijn binnen pedagogische 
praktijken. Zo vergeleek H. Zulliger in zijn artikel De Rorschachtest ten dienste van den 
opvoedkundige en de beroepskeuze het oordeel van de Rorschach-test met dat van de leraar. 
Dit hulpmiddel zou volgens de auteur van dienst kunnen zijn voor het constateren van 
psychische ziekten in pedagogische consultatiebureaus.107 
De positionering van het NTP is opvallend tegen de achtergrond van het (deels dus onjuiste) 
beeld dat in recente discussies nogal eens wordt opgeroepen van de speculerende en 
filosoferende pedagoog die bij de psycholoog empirische hulp zoekt om de pedagogiek 
wetenschappelijke status te geven. In een aantal kringen, zoals die van PS en het NTP, werd 
het empirisch onderzoek juist geassocieerd met de pedagogiek. Weliswaar had de pedagogiek 
een zachter imago, maar het onderscheid tussen ‘hard’ en ‘zacht’ liep niet langs de lijn van 
empirisch versus normatief, maar bevond zich ook binnen het wijsgerig onderzoek zelf. Het 
NTP lag grotendeels op dezelfde lijn als de 'wijsgerige poot' van PS. Inhoudelijke 
overeenkomsten tussen bijvoorbeeld Kohnstamm en Van der Horst waren opvallend (zoals de 
invloed van Bergson, Jaspers en de Nederlandse psycholoog Grünbaum108).  
Tekenend voor het tijdschrift was ook de reactie op het gepubliceerde voorstel van Prof. C. 
Spearman (statisticus en hoogleraar psychologie in Londen) die diverse Europese 
tijdschriften een oproep toezond om te komen tot samenwerking inzake persoonlijkheids-
onderzoek. Spearman wilde uniformiteit tegen 'het kwaad van vele psychologieën' en wilde 
geen tijd verdoen met metafysische problemen. 'Een empirische wetenschap heeft al haar 
krachten te concentreeren op feiten, welke verifieerbaar zijn.' Spearman sloot hiermee deels 
aan bij een eerder plan van Thorndike die een definitieve oplossing  zocht voor de vraag of en 
hoe de menselijke persoonlijkheid door een begrensd aantal onderscheiden trekken en 
kenmerken kon worden bepaald.109  
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In het Naschrift meende Van Essen dat de voorliggende Amerikaanse poging waarschijnlijk 
reeds op kennispsychologische gronden tot mislukken was gedoemd. Persoonlijkheids-
onderzoek is systeembouwend georiënteerd, en divergentie zou net als bij wijsbegeerte 
daarvan een logisch gevolg zijn. De oproep werd dan ook nogal naïef genoemd.  
 

'Want zou men aan de overzijde van den Oceaan werkelijk meenen, dat menschen als 
Spranger, Jung of Klages, deze persoonlijkheidstheoretici bij uitstek, zitting namen in 
een soort van normalisatiecommissie voor de kenmerken der menschelijke 
persoonlijkheid? Dat zou hetzelfde zijn, als wanneer Rembrandt, Michel Angelo en 
Frans Hals gezamenlijk "het" ware schilderij hadden trachten vast te stellen.'110 

 
Ondanks de relatief ‘zachte’ opstelling ten opzichte van het ‘harde’ meet- en testwerk, 
vermeed men een verschuiving richting de al te zachte ‘pedagogische psychologie’. 
Tekenend hiervoor was het verschil waarmee  de op dat moment populaire (en zojuist 
overleden) Alfred Adler (1870-1937) door Jac. van Essen werd besproken. Deze bespreking 
contrasteerde sterk met de receptie en reputatie in pedagogische kringen, waar men door zijn 
personalistische wortels (Adler werd sterk aangetrokken door het personalisme van Stern) 
veel herkenning vond in diens Individualpsychologie. Zo schreef Diels in De onderwijzer en 
de moderne paedagogische stroomingen (1928) dat de door Adler uiteengezette ideeën over 
het verband tussen een minderwaardigheidsgevoel en een streven naar macht een belangrijk 
pedagogisch principe in het onderwijs is of in ieder geval behoorde te zijn. Want het 
aanmoedigen en kweken van zelfvertrouwen gebeurde zijns inziens onvoldoende. Erger nog: 
‘ons tegenwoordige onderwijs werkt het ontstaan van inferioriteitscomplexen in de hand.’111 
In tegenstelling hiermee verkoos het NTP een minder ‘zachte’ opstelling. Van Essen noemde 
Adler een door en door goed mens; bovendien vormde mens en geleerde bij Adler een 
onverbrekelijke eenheid. Zijn hoogste levensdoel was het om een krachtdadig weldoener der 
mensheid te zijn. Adler was analytische psycholoog en tegelijk medisch pedagoog met een 
eigen praktijk. Zijn succes zou hij volgens Van Essen danken aan de mensenlievendheid van 
zijn methode. ‘Voor het front der kenpsychologie heeft Adler’s individuaalpsychologie 
waarlijk de ontstellende naïeviteit van een onbekommerde, maar vooral philosophisch 
ongeschoolde wildebras.’ Op ironiserende wijze vatte hij Adlers theorie als volgt samen: ‘De 
oorzaak van al Uw narigheid is gelegen in het feit, dat U de baas wilt spelen (streven naar 
macht). Maar dat lukt U niet erg en nu voelt U zich achteruit gesteld (minderwaardigheids-
complex). Het noopt U tot des te sterker uitingen van onwil en verzet (overcompensatie) en 
dat vervreemdt U pas goed van Uw omgeving (tekort aan gemeenschapsgevoel). Alles bij 
elkaar een leelijke vicieuze cirkel.’ Van Essen noemde deze ideeën ‘even onwetenschap-
pelijke als therapeutisch bijzonder handig toegepaste levensleugens.’112 
Ook de receptie van Freud verschilde sterk tussen psychologen en pedagogen. Voor 
psychologen in het NTP had Freud een ‘harder’ en wetenschappelijker imago dan voor 
pedagogen. Freudiaanse begrippen zouden volgens Van Essen ‘kenpsychologisch stellig 
duizendmaal meer verantwoord zijn dan die Adler gebruikt.’ Deze tegenstelling werd direct 
ingezet voor het contrast met het wetenschappelijk ‘softe’ imago van de pedagogiek.  
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Het volgende citaat laat hierover weinig onduidelijkheid bestaan. ‘Tussen de suggestie van 
Adler: ‘heb vertrouwen in jezelf’ en die van Freud: ‘ontdek je aan jezelf’ ligt 
psychotherapeutisch een wereld van menschenkunde en durf. Het behoeft ons daarom niet te 
verwonderen, dat Freud zelfs de schizophrenie aandurfde, terwijl Adler schier vanzelf naar 
het paedagogische afzakte.’113 
Hoewel beide tijdschriften empirisch onderzoek publiceerden was er een duidelijk verschil in 
de wijze waarop. Het NTP leek meer afstand te nemen van het ('aardse') testwerk, dat vaak 
als onwetenschappelijk werd gezien. Tegelijkertijd bevond PS zich in een periode waarin 
meer integratie werd gezocht van pedagogische en psychologische theorievorming met de 
praktijk (zoals met het onderzoek naar intelligentie, leren denken en de stilleestest). Het is 
aannemelijk dat het NTP zich richtte op een relatief onontgonnen terrein. Het ging het NTP 
om de wijsgerige oorsprong van de psychologie, en minder om de geïntegreerde psycholo-
gische en pedagogische benadering van PS. Ook is de suggestie reëel dat het hier een 
bewuste, opportunistische keuze betrof. 'De antropologische beweging zoals die zich voor de 
Tweede Wereldoorlog in met name Duitsland ontwikkelde, was een bloeiende onderneming. 
Het meerijden op deze kar was marktpolitiek gezien een aantrekkelijk perspectief.’114 
Het personalisme zoals dat gestalte kreeg in het NTP vormde een opvallende historische lijn 
met het naoorlogse personalisme en de fenomenologie zoals die zich binnen de Utrechtse 
School ontwikkelde. Opvallend, omdat het vooroorlogse personalisme van het NTP zich 
duidelijk presenteerde als psychologisch, en niet-pedagogisch (ondanks de grote overeen-
komsten met de pedagogische tijdgenoten). Na de oorlog daarentegen droeg deze school juist 
het ideaal uit van een disciplineoverstijgend gedachtegoed.  
 
Het NTP voorzag in identiteitsbepalende behoeften en belangen. Maar daarbij ging het eerder 
om de vorming van een eensgezind communicatief netwerk dat de wetenschappelijke 
psychologie vorm en eenheid kon verschaffen, dan om een geheel nieuwe inhoudelijke koers. 
Sterker nog, tussen het NTP en PS bestonden grote inhoudelijke overeenkomsten. Dat 
onderstreept de gemeenschappelijke vijver waaruit beide fora visten, en de feitelijke 
onmogelijkheid om beide disciplines te onderscheiden louter op basis van een verschil in 
object van onderzoek, een geheel van kennis of een duidelijk afgebakend paradigma. Om 
disciplinaire verhoudingen echter toch duidelijk te markeren, werden de verschillen die er 
waren sterk benadrukt. Zo meenden psychologen in het NTP dat pedagogen zich teveel met 
testen bezighielden. In verhouding tot testpsychologen werden juist de aloude karikaturen 
ingezet van de idealistische pedagoog en de inhumane testpsycholoog zonder alledaagse 
mensenkennis. 
Binnen PS zelf waren demarquerende verkenningen tussen pedagogiek en psychologie tijdens 
het interbellum vooral inhoudelijk van aard. Inhoudelijke argumenten, zoals die van 
Kohnstamm en Brugmans, dienden weliswaar ter afbakening van de pedagogiek en 
psychologie, maar leidden niet direct tot een concrete werkverdeling. Eerder pacificeerden ze 
de verhoudingen, en kon ieder zijn of haar werk blijven doen, met in het achterhoofd dat er 
op filosofische gronden een onderscheid kon worden gemaakt tussen beide disciplines. 
Evenmin was het gros van de pedagogen en psychologen er expliciet op uit het werk van de 
ander als onwetenschappelijk te bestempelen.  
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Confrontaties waarbij openlijk werd getwijfeld aan de wetenschappelijke integriteit van de 
ander waren schaars. Ook de positie die het NTP inhoudelijk innam, was nauwelijks 
bedreigend voor de veel bredere koers van PS en daarmee waren ook hier openlijke 
confrontaties niet aan de orde. 
De brede positionering van pedagogen stimuleerde psychologen om pedagogen links dan wel 
rechts ‘wetenschappelijk te passeren’; dat wil zeggen, ofwel de geesteswetenschappelijke en 
filosofische oriëntering nog sterker aan te zetten dan het geval was binnen pedagogische 
kringen (Freud boven Adler) dan wel het experimentele werk op nog strengere leest te 
schoeien, en juist te ontdoen van filosofische of pedagogische inbedding. Van het laatste was 
Prak, pionier op psychotechnologisch terrein, het meest representatief. 
 
Een psychotechnicus als onwelgevallige outsider 
 
De pedagoog begaf zich tijdens het interbellum, zo kan men stellen, vrijuit en onbezorgd op 
psychologisch terrein.115 Maar de psycholoog die zich op pedagogisch terrein waagde, deed 
dat niet onbemerkt. De ontwikkeling van de psychotechniek verliep weliswaar relatief 
gescheiden van de pedagogiek. Maar op het moment dat de school het veld van toepassing 
werd, was de pedagoog alert. Op zo’n moment speelden inhoudelijke argumenten uiteraard 
een grote rol, maar kwamen ook kwesties als autonomie van de discipline en het handhaven 
van een monopolie (op de beroepspraktijk) aan de oppervlakte. Luning Prak ondervond dat 
aan den lijve.  
Prak begon zijn loopbaan als leraar aan een H.B.S. Hij promoveerde in 1925 bij Heymans op het 
eerder genoemde proefschrift De psychotechniek der beroepskeuze (na doctoraalexamens in 
rechten en wijsbegeerte). Hij werkte als assistent bij de Dr. D. Bosstichting (waar hij 
samenwerkte met Brugmans).116 Prak was de eerste fulltime psycholoog in dienst van een 
bedrijf; in 1924 kwam hij te werken bij Philips. In 1931 begon hij een eigen praktijk in Den 
Haag.117 De Nederlandse Spoorwegen was één van de bedrijven die gebruik maakten van zijn 
particuliere adviesbureau. Luning Prak was een belangrijke pionier op het terrein van 
psychotechnisch onderzoek. Zijn slechte naam (bij zowel tijdgenoten als in de geschied-
schrijving over deze periode) is voornamelijk te danken aan zijn bijdrage aan een eugenetisch 
cultuurpessimisme in zijn radicaalste vorm.118 Het werk van Luning Prak was doortrokken 
van zorgen over de uitbreiding van de ‘subnormale’ Nederlander. ‘De ergste schaduwen van 
morgen’ noemde Luning Prak in 1937 ‘de horden die niet opstaan maar aanzwellen als ratten 
op den graanzolder.’119  
Op diverse momenten kwam Luning Prak in conflict met pedagogen, maar ook met 
psychologen, zoals bleek uit de vinnige discussie tussen Prak en Roels in het R.K. Tijdschrift 
voor Zielkunde en Opvoedingsleer over de vraag of aan het oordeel van ervaren onderwijzers 
over hun leerlingen waarde mocht worden gehecht.120 Kohnstamm besprak in 1932 het boekje 
School, Beroep, Aanleg van Prak. Hierin noemde hij hem een zeer overtuigd en optimistisch 
aanhanger van de massale tests. Hij heeft een ‘groote mate van durf in het vereenvoudigen 
der problemen. Soms bespeurt men een ‘Zuviel des Guten’. Kohnstamm onderschreef dingen 
die Prak te berde bracht over het aansluitingsvraagstuk, de fouten van het klassikale stelsel, 
de opleiding voor betere selectie, maar zag liever een meer kritische beschouwing.  
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‘Wie te hooge verwachtingen wekt, loopt het gevaar dat men na een desillusie in ’t geheel 
niet meer naar hem wil luisteren, en ik kan mij niet ontveinzen, dat de schr. dit gevaar 
loopt.’121 
In 1933 schreef Prak tweemaal in PS. In De school als selectief orgaan noemde Prak het thema 
van de selectieve werking van de school, de functie van zeef, een ’Asschepoester temidden 
der paedagogische onderwerpen’. Prak spiegelde zijn testwerk graag aan de harde 
wetenschappen. ‘Hoewel de studie der paedagogiek steeds meer aan het louter verbalistische 
stadium ontgroeit en waardevolle elementen van proefondervindelijke ervaring gaat bevatten, 
missen wij nog in deze studie dien praktischen inslag, welke de opleiding van medicus en 
ingenieur siert en in de latere beoefenenaars dezer wetenschappen zoo weldadig aandoet.’122  
In het tweede artikel, Nogmaals de aansluiting van L.O. en M.O., besprak Prak twee 
rapporten over het thema van de aansluiting, en de uiteenlopende conclusies in beide 
rapporten. Hij toonde zich teleurgesteld over het rapport van Kohnstamm en Van Veen. De 
verschillende invalshoeken van beide rapporten toonden een gebrek aan eensgezindheid, 
hetgeen Prak voor een groot deel op het bord van de pedagogiek legde. Beproefd was 
inmiddels de tegenstelling die daarbij werd gehanteerd tussen de studie van 
kinderpsychologie met behulp van ‘objectieve toetsmiddelen’, en de pedagogische studies 
waarbinnen men telkens zou stuiten op ‘onbereikbare idealen’.123 
Het werk van Prak werd door pedagogen in hoge mate geassocieerd met de op Heymans 
gebaseerde psychologie, hetgeen dan ook met krachtige middelen bestreden diende te 
worden. Vooral de IQ-test werd ervaren als een onpedagogisch onding. Van Veen schreef 
Hovens Greve in 1935: ‘Het Nutsseminarium staat in een woedende strijd met Prak, die van 
het Heymansiaanse standpunt uit, de verstandige aanleg in het individu “statisch” ziet en 
meent te kunnen bepalen met intelligentie-quotienten. Wij zijn van mening, dat dit een 
gevaarlijke dwaling is en dat de intelligentie een beweeglijke kwaliteit is.’124 Datzelfde jaar 
kwam Diels in De fundering van het stil-lezen nog eens terug op de kritiek van Prak op de 
stilleestest. Diels daagde Prak uit tot het geven van meer gegevens die zijn kritiek op de 
stilleestest zouden kunnen funderen. Prak ging daar niet op in, maar werd pas enkele jaren 
later weer uit zijn tent gelokt na een forse aanval op de betrouwbaarheid van zijn werk. 
Inmiddels had Luning Prak dus een behoorlijke staat van dienst op het terrein van de toegepaste 
psychologie. Tegen deze achtergrond kunnen we in het volgende de reactie op een aangebrachte 
deuk in zijn reputatie beter inschatten.  
 
P. Bronkhorst (leraar aan een lyceum) en F. Evers (hoofd van een Nutsschool) publiceerden 
in 1938 een klein onderzoekje, waarin zij de betrouwbaarheid van IQ-testen van Luning Prak 
wilden toetsen.125 Zonder omhaal stelden zij aan het begin van het artikel hun bedoelingen 
vast. ‘Wanneer men de publikaties van Dr. J. Luning Prak leest, komt men onwillekeurig 
onder de bekoring van zijn vlotte schrijfwijze en zijn fascinerende betoogtrant. Toch vraagt 
men zich af, of de tests, die in “één uur of enkele uren” het verstand van een kind bepalen nu 
werkelijk zo betrouwbaar zijn als Dr. Luning Prak beweert.’126 De auteurs vochten de 
pretentie aan dat de testen in een paar uur het werk van jaren in een school zouden kunnen 
vervangen. Om aan te tonen dat dat onmogelijk was, bekeken Bronkhorst en Evers van een 
aantal kinderen of de gemeten IQ’s klopten met succes of fiasco op school.  
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Het ging om kinderen die van de Nutschool naar het Lorentz-lyceum (beide in Eindhoven) 
gingen. In tegenstelling tot de verwachting van Luning Prak, dat leerlingen met een IQ tussen 
120-130 niet geschikt zouden zijn voor het gymnasium, observeerden Bronkhorst en Evers 
dat een dergelijke test geenszins garanties bood voor een betrouwbaar advies. Leerlingen met 
een IQ lager dan 130 bleken het gymnasium vlot te kunnen doorlopen; een leerling met een 
hoger IQ bleek een matige leerling te kunnen zijn. Op basis hiervan meenden de auteurs dat 
de test een bij lange na niet volmaakt instrument was om verstandelijke aanleg te kunnen 
bepalen. Zij spraken zelfs van grove onjuistheden in het onderzoek van Luning Prak. De 
ervaring van de leraar ging volgens de onderzoekers boven de betrouwbaarheid van de test.  
Het artikel werd voor PS beoordeeld door Kohnstamm en Ten Seldam. Beiden waren voor 
opneming, al vond laatstgenoemde ‘dat het weinig nieuws biedt.’ ‘Reeds Binet had het daar 
over. Maar ik zou het maar plaatsen, wellicht komt Prak uit zijn tent!’127 Zonder twijfel aan de 
betrouwbaarheid van het onderzoekje, en zich bewust van de mogelijke schade aan de reputatie 
van Luning Prak, besloot de redactie van PS tot plaatsing. Luning Prak reageerde direct na lezing 
van het artikel. Hij schreef de redactie dat hij bij toeval het artikel in PS had gezien, en meende 
dat het in feiten en conclusies weerlegging behoefde. ‘Daar ook argeloze buitenstaanders geloof 
kunnen hechten aan dit betoog, verzoek ik U beleefd maar dringend mijn verweer in Uw eerst 
volgend nummer op te nemen.’128 
Gunning vond de reactie van Prak echter niet geschikt als weerwoord. ‘Daarvoor is het veel 
en veel te persoonlyk en grof, en dat hebben de heeren Bronkhorst en Evers in geen enkel 
opzicht verdiend.’ Het stuk zou weer een reactie uitlokken, en dat zou afwijken van de 
gedragslijn: ‘in ons tydschrift is geen plaats voor polemiek.’ Een conceptbrief van 
Nieuwenhuis aan Luning Prak vond Gunning veel te ‘zoetsappig’.  ‘U moet niet vergeten, dat 
wij met een zeer eigenwijs, arrogant en bruyant heerschap te doen hebben.’129 Luning Prak 
reageerde als volgt op het briefje van Nieuwenhuis.  
 

‘In Uw Februari-nummer neemt U zonder boe of ba een artikel op, waarin mijn werk 
forsch wordt aangevallen en mijn beroepseer aangetast, op schijnbaar zakelijke, in 
werkelijkheid onbetrouwbare, ten deele gelogen en gefingeerde gegevens. […] Dat U 
nu plaatsing van mijn weerlegging in het April-nummer heeft geweigerd en zelfs mijn 
gematigd protest nog verzwakt wilt zien acht ik in strijd met de plicht van een neutrale 
redactie. Ik kan ook niet aannemen dat veel Uwer redactieleden deze handelwijze 
goedkeuren. In elk geval wordt het voor mij hoog tijd mijn naam van dezen blaam te 
zuiveren. Hoe langer dit onweersproken blijft hoe meer lieden den laster gaan gelooven. 
Gaarne zie ik dus van U de verzekering tegemoet dat het Meinummer van 
Paedagogische Studiën mijn protest, hierbij teruggezonden en uit overmaat van goeden 
wil nog iets milder getoonzet, zal bevatten. Deze verzekering zag ik gaarne voor het 
einde der week tegemoet. Laster zooals deze besmeurt niet alleen, maar schaadt mij ook 
ernstig in de uitoefening van mijn beroep.’130 

 
In diverse dagbladen (waaronder De Telegraaf en de Haarlemmer Courant) en tijdschriften 
werd het artikel van Bronkhorst en Evers aangehaald. Onder de titel Is intelligentie 
“opvoedbaar?” ging dr. W. Sleumer in De Telegraaf uitvoerig in op de tegenstelling tussen 
het IQ-onderzoek van Luning Prak en het pedagogisch onderzoek.131  
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Min of meer instemmend citeerde hij het onderzoek van Bronkhorst en Evers waaruit zou 
blijken dat er geen overeenkomst bestond tussen IQ en studieresultaten. Hij voegde er de 
waarschuwing aan toe op te passen voor overdrijving en eenzijdig hanteren van de IQ-test. 
Met verwijzing naar toonaangevend onderzoek van Kohnstamm, Selz, Waterink en ook 
Langeveld verdedigde Sleumer het persoonlijkheidsstandpunt. Intelligentie zou vanuit de 
structuur bezien moeten worden. Ook Sleumer voerde Luning Prak op als afzetpunt. Prak zou 
de intelligentie teveel buiten de persoonsstructuur plaatsen. Bovendien had Prak in zijn boek 
Menschen en Mogelijkheden de opvatting dat schoolresultaten ook afhankelijk zouden zijn 
van karakter, vlijt en huiselijk milieu afgedaan als pedagogische drogredenen. Duidelijk meer 
gecharmeerd van het pedagogische perspectief concludeerde Sleumer dat het rücksichtlose 
afwijzen van leerlingen alleen op grond van hun IQ voorkomen kon worden als men het kind 
als persoonlijkheid ziet, als men ook de andere beïnvloedende factoren in aanmerking neemt.  
Het kleine artikeltje van Bronkhorst en Evers kreeg dus landelijke aandacht. Publicatie in PS 
en het onderzoek binnen de instituten van Kohnstamm en Waterink gaf de weerstand tegen 
het IQ-onderzoek wetenschappelijke status. De redactie van PS had, ten behoeve van deze 
strijd, wel wat ‘wetenschappelijk’ water bij de wijn gedaan, bij de beoordeling van het 
bewuste artikeltje. Maar het paste binnen de lijn van PS. Vooral de reacties van Gunning 
illustreerden een dominante houding ten opzichte van Luning Prak, maar ook ten opzichte 
van het psychologische testwerk. De impact van het geplaatste artikel leek wat te worden 
onderschat, maar het moest vooral bij een incident blijven, waaraan niet te veel ruchtbaarheid 
mocht worden gegeven.132 In een volgende brief trad Luning Prak meer in details, en 
illustreerde zijn ‘verweer tegen leugens en verdachtmakingen’. De uitspraak dat hij zelf de 
tests op de betreffende school zou hebben uitgevoerd noemde hij een kwaadwillende leugen. 
Bovendien bleken citaten die naar zijn eigen boek verwezen niet te kloppen, of zelfs 
‘gefingeerd’. Ook de school zou niet representatief zijn. ‘De school, die hier als norm van 
Ned. M.O. wordt gesteld, en die even zal aantonen dat mijn normen te streng zijn, is een 
klein, pas begonnen instituut dat veel te veel zwakke broeders bevordert […] In de 18 jaar dat 
ik nu onderzoeker en publicist ben op het terrein der toegepaste psychologie, is mij dit nog 
niet overkomen. Nieuwe ervaringen zijn leerzaam deze is echter pijnlijk.’133 Nieuwenhuis 
controleerde de onjuiste citaties en moest Luning Prak gelijk geven.134 
 
De mensen uit de praktijk (de ‘leken’) hadden volgens Luning Prak onheus gebruik gemaakt 
van zijn testen; de bijzondere omstandigheden van de school zouden geen recht doen aan het 
wetenschappelijke karakter van zijn test. Bovendien moest de test, aldus Prak, zelf nog getest 
worden. De wetenschappelijk psycholoog kon zo zijn handen terugtrekken van de grillige 
praktijk, die schade zou kunnen toebrengen aan het beeld van eensgezindheid en objectiviteit 
van zijn testen. Hij werd daarbij geholpen door de overtreding van wetenschappelijke normen 
(zoals het onjuist citeren), en kon Bronkhorst en Evers als hobbyende dilettanten neerzetten. 
De redactie van PS zag zich, ondanks de bezwaren tegen Luning Prak, genoodzaakt om 
stelling te nemen wat betreft de geschade wetenschappelijke normen. Rehabiliteren ging 
Nieuwenhuis te ver, maar de beschuldigende vinger verschoof bijna geheel van Luning Prak 
richting Bronkhorst en Evers. Op Gunning na was de gehele redactie bereid om een reactie 
van Luning Prak te plaatsen.135 
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Na een verzoek tot opheldering van Nieuwenhuis reageerden Bronkhorst en Evers met een kort 
artikel waarin zij een en ander uitlegden. Zo zou Luning Prak op basis van deze test geadviseerd 
hebben een leerling een klas terug, en een andere een klas vooruit te plaatsen. De testen zouden 
geen rekening houden met de eigenaardigheden van de betreffende school. Zo wezen zij op de 
niet geringe invloed van de grootte van de klas op de kwaliteit van het onderwijs. ‘Dat in kleine 
klassen beter onderwijs mogelijk is, weet ieder. De klachten over de te grote klassen zijn legio, 
zodat het onderwijs hierin stellig niet als norm gewenst is.’136 
Uiteindelijk werd het artikel van Luning Prak over Intelligentiequotiënt en Schoolresultaten 
dus geplaatst. Hierin reageerde hij op Bronkhorst en Evers. Luning Prak memoreerde dat de 
test in 1931 door een assistent was uitgevoerd, en was bedoeld om de test te testen. Op 
ironische wijze uitte hij zijn twijfel over de gepubliceerde oordelen van Bronkhorst en Evers. 
Volgens hun oordeel zou op hun school 69% van de leerlingen het einddiploma van het 
gymnasium moeten halen. Volgens Luning Prak is dat op ieder normaal Nederlands 
gymnasium of lyceum slechts 20%; dus zou deze school een Nederlands record breken. Ware 
het niet dat Luning Prak meende dat deze school niet als norm kan gelden. De grootte van de 
klas (in dit geval uitzonderlijk klein) blijkt een belangrijke afwijking van de Nederlandse 
norm. ‘Nu weet ieder, die geen vreemdeling is in Jeruzalem, dat de leercondities in een klas 
van drie of vijf niet te vergelijken is met die in een klas van 25. Een I.Q. van 120 zal op een 
doorsnee-gymnasium als regel in de eerste of tweede klas struikelen en de vierde klas niet 
bereiken. Maar met slechts twee medeleerlingen, die wellicht weinig schranderder zijn, en 
ieder uur een paar beurten, met alle hulp en leiding, en bij een welwillende norm door de 
gemoedelijke en vertrouwelijke sfeer, ziet het resultaat er heel anders uit.’137 Uit zijn eigen 
boek ‘Mensen en Mogelijkheden’ citeerde hij: ‘Een kloof van 10 punten I.Q. is met veel 
liefde, goeden wil, veel lessen en hulp, mitsgaders hooge kosten, nog wel eens te 
overbruggen. Maar 20 punten, dat lukt niet, zeker niet op den duur.’138 Het geschil toonde 
volgens Luning Prak aan hoe vlot en soepel een uiterst summier testje reageerde op schoolse 
bijzonderheden. Het bleek dat Luning Prak intelligentie niet (zoals vaak werd en wordt 
aangenomen) geheel als vastliggend gegeven beschouwde; ook de ‘schoolse bijzonderheden’ 
oefenen volgens hem een grote invloed uit.139 
Empirisch onderzoek was in zijn verspreiding en rechtvaardiging afhankelijk van meerdere 
fora, en in geval de school als proeftuin fungeerde ook nog duidelijk van het belangrijkste 
pedagogische forum. Demarquerend optreden vanuit PS werd opportuun zodra het empirisch 
onderzoek zich onttrok aan de autoriteit van pedagogen of de ervaring van leraren. De 
psychotechniek was een psychologische subdiscipline in wording, die op het terrein van 
beroepskeuze-advisering en schoolselectie een zekere autonomie begon te verwerven. De 
psychotechnicus streefde naar uitbreiding van het terrein, en vergroting van de toepassingen 
van de psychotechniek. Maar ook naar een wetenschappelijke vrijplaats. In tegenstelling tot de 
discussies met Brugmans stond in het geval van Prak wel degelijk een monopolie op het spel 
over het psychologisch en pedagogisch advieswerk. De reacties van de redactie van PS paste 
in een lijn van een discipline die haar monopolie binnen de school beschermde, en die in 
Luning Prak een ‘onwelgevallige outsider’ zag. Pogingen om het testonderzoek als 
onbetrouwbaar of onwetenschappelijk te kwalificeren gingen – zoals in dit geval – echter wel 
eens ten koste van de eigen ‘wetenschappelijke’ nauwgezetheid. Het stelde Prak in staat om 
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zijn wetenschappelijk werk te beschermen door een duidelijke grens te trekken tussen de 
testontwikkeling zelf en de toepassing van zijn testen binnen een grillige schoolpraktijk. De 
weerlegging van zijn testresultaten kon worden toegeschreven aan een ondeugdelijk gebruik 
van zijn testen. Pedagogische pogingen om het werk van Prak als onwetenschappelijk te 
kwalificeren creëerden scherpere grenzen tussen pedagogen en psychologen. 
Twee vormen van demarcatie speelden zo gelijktijdig een rol van betekenis. Enerzijds kwam de 
psycholoog tegenover de pedagoog te staan en zocht daarbij zijn toevlucht tot tegenstellingen 
waarbij betrouwbaarheid, objectiviteit, eensgezindheid en efficiëntie tegenover het veronder-
stelde idealisme van pedagogen kwam te staan. Daarmee bevestigde men steevast elkaars 
karikaturen: de pedagoog in de rol van onwetenschappelijk idealist, en de psycholoog als 
onmenselijke meetfanaat. Anderzijds diende de testpsycholoog zich te beschermen tegenover 
een kritische praktijk. Dat deed Luning Prak door het eigenlijke wetenschappelijke werk af te 
grenzen van de toepassing ervan. Zo was de test die de leraren gebruiken door Luning Prak niet 
zozeer gebruikt om leerlingen te selecteren, maar om de test te testen. 
 
Tot slot 
 
De belangen van pedagogen en psychologen kwamen in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw in grote mate overeen. Beide disciplines in wording beriepen zich op veelal 
vergelijkbare bronnen en volgden empirische ontwikkelingen op de voet. Het 
wetenschappelijk klimaat van die dagen werd gekenmerkt door een grote maatschappelijke 
betrokkenheid. Veel pedagogen en psychologen vonden elkaar bovendien in de strijd tegen 
het naturalisme en materialisme. De geloofwaardigheid was dermate verweven dat schade 
aan de geloofwaardigheid van de psychologie ook de pedagogiek zou schaden. Psychologie 
was een hulpwetenschap van de pedagoog, dus was voor pedagogen een strikte demarcatie 
aanvankelijk van weinig belang. Dat wijzigde zich in de loop van de jaren dertig, met de 
oprichting van het NTP en de groeiende professionalisering van de testpsychologie. 
Pedagogen deelden niet graag het monopolie op de schoolpraktijk als wetenschappelijke 
proeftuin. Met de verzelfstandiging van beide disciplines werd het ook voor psychologen 
zaak zich duidelijker van pedagogen te onderscheiden. Aan beide zijden van het 
wetenschappelijk spectrum wisten zij pedagogen neer te zetten als ‘zachte’ wetenschappers 
of idealisten. De zogenoemde Auch-psychologen werden van twee kanten bestookt. Enerzijds 
moesten zij maar eens achter hun katheders vandaan komen en hun beweringen ‘hard 
maken’. Wetende dat pedagogen wel degelijk (zoals binnen het Nutsseminarium) druk 
doende waren met allerlei testonderzoek, zocht een ander deel van de psychologen hun 
demarcatieretoriek binnen het personalistisch en fenomenologisch perspectief zelf. 
Pedagogen in de redactie van PS maten zich lange tijd vergelijkbare competenties aan op het 
terrein van de psychologie, ook ten opzichte van psycholoog en redactielid Brugmans. 
Zonder enige terughoudendheid werden zowel de Duitse als Angelsaksische psychologie 
gevolgd en op pedagogische merites beoordeeld. Ook deinsden pedagogen er niet voor terug 
om op empirisch en experimenteel terrein een superieure houding aan te nemen tegenover 
psychologen. Dat leidde weliswaar tot fricties, maar die smoorden in het algemeen in 
wijsgerige schermutselingen en in de gezagsstructuur van PS.  
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Kohnstamm polariseerde in zijn kritiek op Heymans (en met Heymans ook volgers als 
Brugmans en Luning Prak) de discussie door een onderscheid te maken tussen oude en 
nieuwe psychologie. Gunnings weerstand tegen Luning Prak leek vooral gestuurd door een 
persoonlijke afkeer. Afgezien van persoonlijke geschillen tussen Kohnstamm en Heymans 
(rondom een leerstoel in Groningen) botsten hier twee gezaghebbende systeembouwers wier 
onverenigbaarheden uiteindelijk een disciplinair gezicht kregen. Dat was van invloed op de 
positiebepaling van pedagogen ten opzichte van psychologen. Niet alleen werd Heymans op 
den duur tamelijk eenvoudig genegeerd als een representant van de ‘oudere psychologie’, ook 
leerlingen van Heymans, zoals Brugmans en Hamaker, werd door de redactie van PS hun 
‘Groningse afkomst’ min of meer aangerekend. Dat werd versterkt door het feit dat nieuwe 
ontwikkelingen op het terrein van de denk- en Gestaltpsychologie binnen PS beter werden 
gevolgd dan door genoemde psychologen. 
Spanningen werden aangewakkerd door het feit dat psychologen zelfstandiger werden ten 
opzichte van pedagogen en binnen PS-kringen mensen als Brugmans en Luning Prak op 
(test)psychologisch terrein minder serieus werden genomen. De Duitse bezetting schortte een 
meer definitieve vorm van demarcatie op. Behielden pedagogen na de oorlog invloed en 
greep op de differentiëring en verzelfstandiging van een aantal subdisciplines? Vanuit de 
psychologie groeide de behoefte aan een duidelijke markering van de officieel erkende, 
praktiserende psycholoog ten opzichte van wat men in toenemende mate ging aanduiden als 
psychologische beunhazerij. Daarbij vond men nogmaals enkele vooraanstaande pedagogen 
op zijn pad. Waarover meer in het volgende hoofdstuk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 16 februari 1942 sprak Langeveld in Amsterdam zijn oratie uit, getiteld Handelen en denken in de 
opvoeding en de opvoedkunde, als tijdelijk opvolger van Ph. Kohnstamm (bron: Lu Langeveld). 
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5 
Naoorlogse differentiatie en disciplinering 

 
‘De praktijk kent zelden een scheiding van belangen, welke zou toelaten de 
aangrenzende gebieden van wetenschap te veronachtzamen’1 

 
 
 
Inleiding 
 
Na de oorlog was het vooral Langeveld die de strijd tegen de psychologen voortzette voor het 
behoud van de ‘pedagogiek in haar volle omvang’. De aanval, beschouwd als de beste 
verdediging, werd daarbij niet geschuwd. Zo breidde Langeveld eigenhandig zijn 
leeropdracht uit om een dreigende uitkleding van de pedagogiek tegen te gaan. Maart 1946 
schreef Langeveld Minister Van der Leeuw van OKW een brief, met daarin het verzoek tot 
uitbreiding van zijn leeropdracht.2 Op dat moment werd die leeropdracht slechts aangeduid 
met ‘de paedagogiek’. Langeveld voorzag het gevaar dat deze aanduiding in groeiende mate 
geassocieerd zou gaan worden met de wijsgerige of theoretische pedagogiek. Onder de naam 
paedologie zou het empirische deel van de pedagogiek volgens Langeveld aan de 
leeropdracht onttrokken kunnen worden. Ook de didactiek, altijd een onderdeel geweest van 
de werkzaamheden van pedagogen tot op dat moment, zou een zelfstandig onderzoeksterrein 
dreigen te worden. De ‘individuele pedagogiek’ zou volgens Langeveld ondergebracht 
kunnen worden onder de aanduiding ‘psychische hygiëne van het kind’. En ook de sociale 
pedagogiek zou zich kunnen gaan verzelfstandigen. ‘Daarna is er niets meer over’, verzuchtte 
Langeveld. Hij hekelde de positivistische neiging om het normatieve te isoleren en als louter 
theoretisch ter zijde te schuiven en ‘aldus onze meest fundamentele kultuurvakken berovende 
van hun dirigerende taak.’ Ontdeed men de pedagogiek van haar normatieve karakter dan  
bleef ‘slechts’ de ontwikkelingspsychologie over. Langeveld verzocht zijn leeropdracht dan 
ook te heromschrijven tot: ‘de paedagogiek in haar volle omvang, inclusief de paedologie en 
de didactiek.’ Het ging Langeveld duidelijk om meer dan een adequate beschrijving van zijn 
leeropdracht. Hij wilde de dreiging tegengaan dat delen van de pedagogiek door andere 
terreinen werden toegeëigend. ‘Men kan in Nederland ten enenmale leek zijn in de 
paedagogiek in de normatieve en in de empirische betekenis van het woord, doch niettemin 
dat vak doceren, daar “de paedagogiek toch niets anders is dan psychologie”.’  
De Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de RUU reageerde aanvankelijk afwijzend op 
het verzoek van Langeveld. In een brief aan het College van Curatoren gaf Langeveld daarom 
nog eens een toelichting op zijn verzoek aan de Minister.3 Volgens Langeveld hield men 
didactiek - uit gebrek aan pedagogische kennis - voor een kwestie van leerstofkennis. ‘Ik 
verlang geen dictatoriale bevoegdheden noch zou ik die ooit kunnen verwerven. Ik verlang 
echter medezeggenschap. Dat mijn stem niet vanzelfsprekend gehoord wordt in paedago-
gische aangelegenheden is op zichzelf reeds een voldoende aanwijzing voor het bestaan van 
een wanverhouding.’  
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Langeveld zou worden belet om zijn belangen ten dienste van de lerarenopleiding te 
behartigen. Hij wees er in zijn brief op dat geen van de op dat moment functionerende 
docenten in de speciale didactiek ooit enig onderzoek op dit terrein had gedaan, ‘noch iets 
van meer dan journalistieke betekenis hierover gepubliceerd. Dit kan men geen enkelen 
leraar, die leraart, euvel duiden. Hij leraart. Hij doceert niet over het leraren aan een 
Universiteit. Van de speciale-didactiek-docenten moet op zijn minst de zekerheid bestaan, dat 
zij bereid en in staat zijn, zich wetenschappelijk te verdiepen in hun vak: de didactiek van een 
of andere leerstof.’ Onderwijs was volgens Langeveld een opvoedingszaak. Derhalve 
betwistte hij de autonomie van een didactische opleiding zonder pedagogische kennis van 
zaken. Langeveld betreurde het dan ook dat het voor aanstaande leraren geen verplichting 
was om zijn colleges te volgen, zelfs niet wanneer pedagogiek als bijvak werd gekozen.  
De Faculteit was uiteindelijk bereid Langevelds leeropdracht uit te breiden. Na overleg met 
Buytendijk (binnen de besprekingen van de ‘Commissie Opleiding en Titelbescherming 
Psychologen’) besloot Langeveld dat ook de ontwikkelingspsychologie aan zijn leeropdracht 
moest worden toegevoegd. Zijn leeropdracht zou uiteindelijk worden omschreven als: ‘De 
paedagogiek in haar volle omvang, inclusief de didactiek en de ontwikkelingspsychologie.’ 
Dat het hier om meer ging dan een papieren kwestie, zou nog vele decennia blijken uit de 
Utrechtse verhoudingen tussen pedagogiek en psychologie. In dit hoofdstuk staat de vraag 
centraal hoe demarcatieretoriek in naoorlogse confrontaties tussen pedagogen en psychologen 
bijdroeg aan een scheiding van bevoegdheden en in hoeverre het demarquerende vocabulaire 
verschilde van dat gedurende het interbellum. Vooral de commissie ‘Opleiding en Titel 
Psychologen’ bracht een aantal sluimerende grensconflicten aan de oppervlakte. Daarom 
worden, naast (het redactiearchief van) Paedagogische Studiën, enkele andere bronnen 
gebruikt, waaronder de notulen van de commissie en correspondentie rondom de instelling 
van leerstoelen. Vanwege de zich wijzigende rol van Paedagogische Studiën voor Langeveld, 
in vergelijking met Gunning en Kohnstamm, verschuift de aandacht in de tweede paragraaf 
dan ook naar de universitaire context van Utrecht. In Utrecht verdedigde Langeveld 
vergelijkbare pretenties voor de pedagogiek zoals dat decennia lang in PS was gedaan. 
Daarom wordt dit hoofdstuk afgesloten met een conflict dat mede het einde inluidde van een 
pedagogische traditie in volle omvang. 
 
5.1 Afbakening van vakbekwaamheden 
 
In 1946 bezocht een delegatie van pedagogen en psychologen op uitnodiging van de British 
Council een aantal Britse Universiteiten (waaronder die van Oxford en Cambridge). Het 
gezelschap bestond uit Prof. Dr. H. Brugmans, Dr. A. Chorus, Dr. D. Duijker en Prof. Dr. M. 
Langeveld. Een anonieme verslaggever van deze reis (waarschijnlijk Duijker) schreef in het 
NTP dat in Engeland bijna alle psychologen betrokken waren geweest bij de oorlogvoering.4 
Een opleiding voor het uitoefenen van het beroep van psycholoog zou nog nauwelijks 
bestaan. Het aantal studenten was in Engeland ook lang niet zo groot als in Nederland. Er 
werd tijdens de reis gesproken over het gevaar dat personen met onvoldoende vooropleiding 
zich zelfstandig als psychologisch adviseur gingen vestigen. ‘Met alle schadelijke gevolgen 
van dien’.  
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Hoewel de Engelse situatie zorgwekkender leek te zijn, zal men ook de gedachten hebben 
laten gaan over de situatie in Nederland. Ook in Nederland was de titel van psycholoog 
onbeschermd. In principe had iedereen het recht zich te vestigen als psychotechnicus, als 
beroepskeuze-adviseur of als kinderpsycholoog. Binnen de diverse opleidingen werd de 
behoefte gevoeld van strakkere disciplinering en stroomlijning van opleiding en professie.5 
Juist het gebrek aan duidelijkheid over competenties verhoogde de aandacht voor de precieze 
grenzen tussen disciplines en professies. Opvallend was wel dat pedagogen meer bemoeienis 
leken te hebben met de titel van psycholoog dan met die van pedagoog.  
Tijdens een congres voor psychologiestudenten (Baarn, januari 1948) wees Langeveld er op 
dat medici door hun opleiding sterk gehandicapt zijn bij het beoordelen van het moeilijke 
kind. Dit, omdat zij meer de ziektebeelden bestuderen, en de psycholoog en pedagoog meer 
de nadruk leggen op de ‘totaliteitsstructuur’. Ook deed Langeveld een hartstochtelijk beroep 
op de aanwezige studenten om zich van het behandelen van kinderen te onthouden, indien zij 
daarbij niet zouden uitgaan van de ‘eerbied voor de creatuur en de liefde voor het kind.’6 
Deze uitspraak is illustratief voor de naoorlogse zorg binnen universiteiten, en ook andere 
opleidingen, om de ‘juiste man en vrouw op de juiste plaats’ te krijgen. Niet in de laatste 
plaats vanwege de grote uitval van studenten. Duijker schreef (naar aanleiding van het advies 
van de Commissie ‘Opleiding en Titel Psychologen’) dat de gehele maatschappij gebaat is bij 
verantwoordelijke en goed opgeleide psychologen. Sterker nog, de maatschappij moest 
verdedigd worden ‘tegen het misbruik, dat door vele onscrupuleuze lieden van de 
aantrekkingskracht der psychologie wordt gemaakt.’7 Maar welke student was geschikt voor 
welke discipline en welk vak? En: wie bepaalde wie geschikt is voor welk vak, of welke 
school? Het waren deze vragen die centraal stonden in de Commissie ‘Opleiding en Titel 
Psychologen’. 
De titel van psycholoog diende beschermd en ook duidelijk afgebakend te worden van die 
van de pedagoog. De Commissie 'Opleiding en Titel Psychologen' (of: Commissie-Sassen) 
werd van overheidswege ingesteld om een wetsvoorstel voor te bereiden over de opleiding in 
de psychologie. In deze Commissie-Sassen werden belangrijke beslissingen genomen over de 
identiteit van de psychologie. Met de aanwezigheid van Kohnstamm, Langeveld en 
Brugmans speelde ook voortdurend de verhouding ten opzichte van de pedagogiek op de 
achtergrond, zo blijkt uit de notulen van de 24 vergaderingen, het rapport en de daaruit 
voortvloeiende confrontaties. Het uiteindelijke advies van deze commissie, dat in 1949 werd 
gepubliceerd, bracht een aantal sluimerende grensconflicten aan de oppervlakte. Het gevolg 
hiervan was een felle confrontatie tussen Ph.A. Kohnstamm, het boegbeeld van de 
wetenschappelijke pedagogiek en voorzitter van de redactie van PS (en tevens lid van de 
Commissie), en een nieuwkomer op het gebied van de toegepaste psychologie, A.D. de 
Groot. De confrontatie mobiliseerde én verdeelde de redactie van PS. In de daaropvolgende 
jaren werden op de pagina's van PS nog andere conflicten met een gelijksoortige inzet 
uitgevochten. Daardoor wordt duidelijk dat de conflicten niet alleen getekend waren door 
persoonlijke tegenstellingen, maar ook de expressie waren van confrontaties tussen 
disciplinaire invalshoeken.   
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De Commissie ‘Opleiding en Titel Psychologen’ 
 
Voorafgaand aan de eerste vergadering van de Commissie ‘Opleiding Psychologen’ was er 
een verkennende vergadering (22 februari 1946) op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. Naast Minister Van der Leeuw (van het eerste naoorlogse ‘Kabinet van 
Herstel en Vernieuwing’) waren daar onder ander aanwezig: Buytendijk, Langeveld, 
Brugmans, Rümke, Sassen, Waterink, Rutten, Révész, Kohnstamm, Van Lennep en De 
Groot. Wel uitgenodigd maar niet aanwezig waren Luning Prak en Van Houte. De opleiding 
in de psychologie werd besproken, alsmede het toezicht op de uitoefening van de psychologie 
en de psychotechniek. De talrijke (psychologische) problemen die zich in het onderwijs 
voordeden, vroegen om een nieuw soort ‘beroepsmensen’. Op veel terreinen waren psycholo-
gen al werkzaam, maar in veel gevallen was die beroepsuitoefening niet de uitkomst van een 
duidelijk daartoe ingericht opleidingstraject. Zo werkten in de psychologische dienst van het 
leger maar liefst 214 mensen, waarvan er slechts 7 een academische opleiding in de 
psychologie hadden genoten.8 De belangrijkste vragen die in de nog in te stellen commissie 
aan de orde kwamen waren dan ook: hoe en door wie zullen deze nieuwe beroepsmensen 
worden opgeleid, (institutioneel) beschermd en getoetst?  
Rümke legde daarbij direct de vinger op een aantal latente controversen, namelijk die tussen 
het Nederlands Instituut van Praktizeerende Psychologen (N.I.P.P) en de Nederlandse 
Stichting voor Psychotechniek, en die tussen psychologen en pedagogen. Wat het eerste 
betreft: Brugmans was als voorzitter van het N.I.P.P. (met op dat moment 40 psychologen als 
lid) aanwezig. In het bestuur zaten tevens Révész, Rutten en Rümke. Van Lennep was 
aanwezig als oprichter (in 1927) van de Stichting voor Psychotechniek. Dit was een bureau 
voor beroepskeuze en personeelsselectie. Op de vraag van de Minister waarom deze stichting 
niet was aangesloten bij het N.I.P.P., antwoordde Van Lennep dat hij destijds als ‘niet 
competent genoeg’ werd gekwalificeerd om lid te mogen worden. Waterink meende dat Van 
Lennep wel in het N.I.P.P. hoorde en dat de Stichting voor Psychotechniek geenszins als 
minderwaardig moest worden gezien. In het verloop van de werkzaamheden van de 
commissie zou Brugmans nog diverse momenten de positie van het N.I.P.P. moeten 
verdedigen ten opzichte van de bevoegdheden van de commissie. Noemenswaardige 
conflicten tussen de beide jonge instituties deden zich verder echter niet voor. Wel liet 
Brugmans zich tegen het eind teleurgesteld uit over de te geringe waardering voor het werk 
van het N.I.P.P.9 De tweede door Rümke gesignaleerde latente controverse was complexer 
van aard. Enerzijds was de aan- of afwezigheid van een aantal personen in de commissie bij 
voorbaat beladen. Daarnaast speelde met de invulling van de psychologie voortdurend de 
positie van de pedagogiek een belangrijke rol. Een deel van de aanwezigen wilde zeggen-
schap behouden; een ander deel juist autonomie bewerkstelligen.  
Reeds in de oriënterende vergadering kwamen disciplinaire schermutselingen tussen 
Kohnstamm en Brugmans aan de oppervlakte. Kohnstamm meende dat studie van de 
psychologie niet gemist kon worden door de pedagogiek, noch omgekeerd. ‘Hij draagt de 
psychologie een goed hart toe, maar deze moeten descriptief blijven, zij kunnen geen normen 
geven.’ Brugmans meende dat een afgestudeerd psycholoog die ook kinderpsychologie heeft 
gedaan, op opvoedkundige wijze moet kunnen ingrijpen in het leven van een kind.  
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Hij zag ook het liefst zo min mogelijk bemoeienis van de pedagoog. ‘Het N.I.P.P. vraagt 
toezicht op de psychologen als technici in hun vak. Zij moeten autonoom zijn boven de 
paedagogen.’ In een volgende vergadering werd besloten de toevoeging ‘boven de 
pedagogen’ geheel te laten vervallen. Hetgeen al aangeeft hoezeer men gespitst was op 
formuleringen die een verschil in status suggereerden.  
Waterink, thuis in zowel de pedagogiek als de psychotechniek, zou in de commissie vaak een 
bemiddelende rol aannemen tussen beide posities. In deze eerste vergadering bestreed hij de 
opvatting van Kohnstamm dat selectie van schoolkeuze op grond van een psychologische test 
onmogelijk zou zijn. ‘Wanneer men zich door een psychologische test een beeld van het kind 
heeft gevormd en men kent het schoolwezen, dan is een goed advies wel degelijk mogelijk. 
Evenwel is er geen bezwaar tegen, dat psychologen ook paedagogische kennis hebben.’ 
Saillant, in het licht van ontwikkelingen die verderop in dit hoofdstuk ter sprake komen, was 
de aanwezigheid van Prof. Révész en zijn leerling De Groot tijdens deze vergadering. Beiden 
speelden een marginale rol tijdens deze eerste vergadering (slechts één opmerking van 
Révész staat genotuleerd).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langeveld bij de promotie van Lynn Preston Copeland (26/9/1952) in het Academiegebouw in 
Utrecht. Links van Langeveld de hoogleraren Rümke en Buytendijk (bron: Lu Langeveld). 
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De uiteindelijke samenstelling van de commissie veroorzaakte op diverse momenten heftige 
reacties. Eerst werd een kleine commissie samengesteld, bestaande uit de volgende personen 
en de bijbehorende (volgens de notulen) bevoegdheden: Prof. Rutten (psychologie aan de 
universiteit), Van Lennep (de praktijk), Prof. Rümke (geneeskunde), Prof. Waterink10 
(paedologie), Prof. Langeveld (paedagogiek), Dr. Willems (bedrijfsleven) en Prof. 
Kohnstamm (theologie). Prof. Sassen werd voorzitter. De commissie  bestond uiteindelijk uit 
de volgende leden: Prof. Dr. Sassen, tevens voorzitter, Dr. C . van den Berg, Prof.  Dr. 
Brugmans, Prof. Dr. Buytendijk, Prof. Dr. Kohnstamm, Prof. Dr. Langeveld, Dr. Van 
Lennep, Prof. Dr. Rümke, Prof. Dr. Rutten, Prof. Dr. Waterink, Dr. Willems en C. Sanders. 
Deze door Minister Van der Leeuw samengestelde commissie diende een wetsvoorstel voor 
te bereiden over de opleiding in de psychologie.11 Deze commissie 'Opleiding en Titel 
Psychologen' werd gevraagd advies te geven over de 'te nemen maatregelen betreffende de 
opleiding van practiserende psychologen en de bescherming van hun titel'.12 De commissie 
vertoonde een overwicht aan personalistische en fenomenologische denkers. Vanuit 
Amsterdamse hoek groeide dan ook snel de weerstand tegen deze commissie, omdat zij als 
psychologen niet vertegenwoordigd waren. 
De afwezigheid van Révész kwam op diverse momenten in de vergadering ter sprake. In de 
eerste vergadering deed Brugmans een poging om hem zitting te laten krijgen in de 
commissie. Het was duidelijk dat hiertegen onder diverse leden (onder wie Kohnstamm) 
weerstand bestond.13 Tijdens de zesde vergadering maakte Waterink gewag van een 
ontmoeting met Révész, waarin hem door Révész werd verweten dat hij zijn benoeming zou 
hebben verhinderd.14 Waterink noemde dat een onjuiste verdenking. Brugmans zei dat hij ook 
een ontmoeting met Révész had gehad, waarin hij probeerde uit te leggen dat er meerdere 
ordinarii in de psychologie niet waren vertegenwoordigd (zoals van der Horst en 
Vollenhoven). Duijker sprak in zijn bespreking van het rapport van een opzettelijke 
uitsluiting van de Universiteit van Amsterdam.15 Tijdens de daaropvolgende vergadering 
werd besproken dat Révész een verzoek tot de Minister van OKW (Gielen, die Van der 
Leeuw opvolgde) had gericht om alsnog, als vertegenwoordiger van de psychologie aan de 
Amsterdamse Universiteit, tot lid van de commissie te worden benoemd. Tevergeefs; 
Kohnstamm zou Amsterdam voldoende vertegenwoordigen.16 
 
Specialisaties en de meerwaarde van de pedagoog 
 
Al met al was er sprake van een beladen start van de commissie, vooral door de gekozen 
samenstelling. Inhoudelijk liepen twee kwesties als een rode draad door de 24 vergaderingen. 
Over de eerste bestond weinig verschil van mening, namelijk de afgrenzing ten opzichte van 
psychologische beunhazerij. Mede omdat de belangstelling voor en toepassingen van de 
psychologie enorm waren gegroeid in de voorbije periode, werd er op diagnostisch en 
therapeutisch terrein door veel onbevoegden gewerkt. De bestrijding van deze beunhazerij, en 
daarmee de vraag wie de titel van psycholoog mocht dragen, bleef het belangrijkste item in 
de commissie. Naast de afgrenzing tegenover de niet-afgestudeerde onbevoegde speelde ook 
de afgrenzing ten opzichte van geneeskunde en (psycho)pathologie een belangrijke rol. Door 
meerdere commissieleden werd de opleiding tot psycholoog gespiegeld aan de geneeskunde; 



 136 

dit ondanks geconstateerde tegenwerkingen van de medische opleiding. Zo zouden medici de 
psychologen weigeren te ontvangen op colleges psychopathologie. Van Lennep benadrukte 
dat de psychologie autonoom moest zijn op eigen gebied, en niet de medische faculteit moest 
gaan kopiëren (verg. 2). Ook Langeveld was tegen het gebruik van de geneeskunde als 
analogie. ‘Het grote onderscheid is hier de kwestie van de normbeslissing, waar de 
psycholoog mee te maken krijgt, maar waar de medicus niet mee van doen heeft. De 
psycholoog neemt gewetensbeslissingen voor een ander.’ (verg. 3). Dit onderscheid spitste 
zich verder nog toe op de afbakening van competenties tussen de heilpedagogiek en de 
kinderpsychiatrie, en daarmee ook tussen opvoeding en therapie. Zoals gezegd waren het 
echter disciplinaire bakens tussen psychologie en pedagogiek die de meeste zorg en aandacht 
vroegen. Zo vroeg Langeveld zich af, hoe te voorkomen is, dat psychologen beunhazen op 
pedagogisch terrein.17  
Tijdens de tweede vergadering werd besloten de termen hoofd- en bijvak voor het 
kandidaatsexamen te vermijden, en een vierdeling aan te houden, namelijk psychologie, 
filosofie, fysiologie en een nader te bepalen keuzevak. Op de vraag van Prof. Sassen of 
pedagogiek op de keuzelijst moest voorkomen, stelde Buytendijk dat hij geen toegepaste 
wetenschap vóór het kandidaatsexamen wilde. ‘Men moet eerst leren hoe het is, daarna pas 
hoe men het verandert.’ Waterink bestreed deze gedachte omdat pedagogiek ook 
normwetenschap is, en dus volstrekt niet alleen toegepaste psychologie is. Ook achtte hij het 
van groot belang dat studenten pedagogische normen leren kennen. ‘Bovendien is er een 
bepaald type student, dat deze kant meer ligt, en tenslotte is het slechts een keuzevak.’ 
Kohnstamm was het met Waterink eens dat pedagogiek als keuzevak moest worden 
gehandhaafd. ‘Er is een type student, dat geen idee heeft van paedagogische leiding, het is 
dus niet ongewenst, dat de paedagogiek erbij komt.’ Ook Brugmans kon zich hiermee 
verenigen, mits men ging spreken over normatieve pedagogiek.  
In een discussie over de plaats van de filosofie was het opvallend dat juist Kohnstamm het 
belang benadrukte van de experimentele kant van zowel de psychologie als pedagogiek. ‘De 
geest van de traditie mag niet te veel invloed krijgen op dit punt, daar het gevaar van 
overheersing door de philosophie dan niet denkbeeldig is en de paedagogiek en psychologie 
slechts hulptroep worden.’  
Hoewel Rutten aarzelde, besloot men opvoedkunde op te nemen als keuzevak (naast 
bedrijfseconomie, biologie, ethnologie, natuurkunde, sociologie en waarschijnlijkheids-
rekening en correlatierekening in haar toepassing op de psychologie). Discussies over het 
doctoraalexamen en specialisering riepen meer tegenstellingen op dan het kandidaatsexamen. 
Langeveld stelde in de vierde vergadering (22/7/1946) zes specialisaties voor, namelijk: 
 
- de psychotechniek van bedrijfsleven en beroepskeuzevoorlichting 
- de conflictoloog 
- de ‘paedotherapeut’, die zich bezig houdt met het functioneel gestoorde kind 
- de pedagogisch adviseur voor het kind met opvoedingsmoeilijkheden 
- de sociaal-paedagoog 
- de schoolpaedagoog-psycholoog 
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Deze specialisaties waren duidelijk gekleurd door een disciplinaire taakverdeling. De eerste 
twee specialisaties behoorden uitdrukkelijk tot de psychologie. De derde impliceerde 
pedagogiek als bijvak. De laatste drie, aldus Langeveld, concentreerden zich op de 
pedagogiek, ‘uiteraard met een zeer belangrijke aandacht voor de psychologie, maar dan de 
paedagogische psychologie.’ De indeling gaf de pedagogische opleiding een behoorlijke 
vinger in de pap. Brugmans wilde dan ook geen differentiatie in de opleiding. Ook Rümke 
vond zes specialisaties te veel. Hij wilde niet alles wat een normatieve kant heeft naar de 
pedagogiek verwijzen. In reactie hierop bracht Langeveld vervolgens het onderscheid tussen 
volwassenen en kinderen in het geding. De conflictologie zou de wetenschap voor 
volwassenen zijn. ‘Wat gewenst is bij dit kind’ bleef echter een vraag die volgens Langeveld 
primair normatief en secundair psychologisch is. Ter nuancering bracht Brugmans nog 
onderscheid aan tussen de feitelijkheid en de geldigheid van de norm. De psycholoog heeft 
dan primair met de feitelijkheid van de norm te doen. Hiermee samenhangend werd gestemd 
wie voor één praktijkexamen was (Brugmans, Buytendijk, Van Lennep, Rümke en Willems), 
en wie pleitte voor meerdere examens (Kohnstamm, Langeveld, Sassen en Waterink).  
De belangrijkste tegenstellingen spitsten zich toe op de discussie over de zesde specialisatie, 
namelijk de schoolpsychologen. Met name werden de mogelijke implicaties van de 
psychologie als wel of geen hulpwetenschap van de pedagogiek steeds duidelijker. De vraag 
was: als het gaat om examenmogelijkheden op het gebied van opvoeding en onderwijs van 
normale kinderen, gaat het dan om de regeling van psychologen die pedagogisch werken, of, 
zoals Waterink het zag, gaat het om pedagogische diagnosen en dus om pedagogen die 
psychologisch werken? Een andere vraag was, hoe de voorliggende conceptwetgeving 
voorzag in de bescherming van de pedagoog ten opzichte van de psycholoog. Wanneer de 
psycholoog bevoegd zou worden om pedagogische adviezen te gaan geven, was de vraag hoe 
het terrein van de pedagoog beschermd kon worden. De discussie culmineerde in een vraag 
van Langeveld of de voorliggende wetgeving de pedagoog misschien overbodig of 
onmogelijk maakte.18 
Diverse spanningen over disciplinaire bevoegdheden ontstonden in het bijzonder tussen 
Brugmans en Langeveld. Brugmans meende dat ook bezitters van het doctoraal examen 
psychologie toegang moesten krijgen tot het praktijk examen ‘opvoeding en onderwijs van 
normale kinderen’. Dit was volgens hem het terrein van de schoolpsycholoog. Langeveld 
stelde dat deze categorie mensen de school goed moet kennen en meende ook dat 
psychologen vaak ieder concreet besef van school en opvoeding misten. Kohnstamm wees er 
op dat deze op te leiden psychologen ook een pedagogische vorming moesten krijgen. ‘Qua 
type behoren ze niet tot de groep der bedrijfspsychologen. Liefst moeten hier mensen voor 
komen die gedeeltelijk in het onderwijs zitten.’19 
Brugmans merkte een inconsequentie op, omdat men bezig was met de opleiding en de titel 
van psychologen, maar vervolgens een doctoraal examen in de pedagogiek eiste. Brugmans 
deed een voorstel: ‘Dus: òf dit gehele terrein moet geacht worden buiten de regelende 
competentie van de commissie te staan òf doct. psychologie behoort minstens gelijkwaardig 
te zijn met doct. paedagogiek.’ Brugmans verweerde zich ook als voorzitter van het N.I.P.P, 
en vroeg een stemming over het voorstel. Het bleek, aldus de notulen, dat hij geen 
medestanders onder de aanwezigen had.  



 138 

In de daaropvolgende vergadering maakte ook Waterink nog bezwaren tegen dit besluit. ‘De 
problemen waarmee de schoolpsycholoog te maken zal krijgen zijn immers niet op te lossen 
zonder een gedegen kennis én van kinderpsychologie én van paedologie. Voorzover er 
normatieve kanten naar voren zullen komen, moet een verplicht bijvak paedagogiek garant 
zijn voor een juiste behandelwijze. Maar het diagnostisch werk, dat voorop gaat, is typisch 
psychologisch. De psycholoog behoort dus in dezen minstens gelijkwaardig met de 
paedagoog te zijn.’20 Uiteraard sloot Brugmans zich hier direct bij aan. Rümke vroeg zich 
nog af, wanneer de psycholoog schoolpsycholoog zou mogen worden, wat er nog als 
specifiek terrein van arbeid voor de pedagogen overblijft. Rutten wees op een mogelijke 
verwarring, en zag een onderscheid tussen de ‘echte’ schoolpsycholoog die zich met de 
didactiek van de groep bezighoudt, en de raadsman voor het individuele geval. Kohnstamm 
eindigde als waarnemend voorzitter (Sassen was verhinderd) de discussie en richtte zich op 
een ander agendapunt.  
Later tijdens deze vergadering kwam Waterink terug op dit punt, en vroeg zich af of het 
opsporen van de oorzaken waardoor een geheel normaal kind op school slecht kan 
meekomen, eigenlijk niet zuiver psychologisch werk is. Rutten meende dat de taak van de 
pedagoog de aanpassing van de leerlingen aan de eisen van de school is. De selectie voor te 
volgen schooltype en opvoedingsmoeilijkheden in het gezin waren volgens Rutten echter het 
gebied van zowel pedagoog als psycholoog. Deze discussie, die uiteindelijk uitmondde in een 
discussie over de grenzen tussen normaal en niet-normaal, en tussen advisering, diagnostiek 
of therapie, herhaalde zich min of meer bij de discussie over conflictologie (in de notulen 
verandert de term in conflictnologie) en de afgrenzing van psychotherapie.  
Ontwikkelingen van nieuwe psychologische en psychodiagnostische beroepspraktijken 
maakten een (her)definiëring en bewaking van bevoegdheden noodzakelijk. Op diverse 
wijzen stonden vragen centraal in de Commissie-Sassen over de verhouding tussen 
wetenschap en (beroeps)praktijk, en die tussen wetenschappelijke disciplines onderling. De 
vergaderingen werden zowel als gevolg van de bezetting van de commissie als door de 
behandelde thematiek gekleurd door de behoefte aan afbakening en onderscheiding. Ook 
werd echter duidelijk dat de opleidingen pedagogiek en psychologie (in exacte termen, in 
vakken of beroepen) vrijwel onscheidbaar waren. Confrontaties deden zich voor daar waar 
enkelen de invulling van de psychologie zagen als van een onderdeel van de pedagogiek (de 
hulpwetenschap), en anderen juist de autonomie van de psychologie benadrukten. Maar 
wanneer de pedagoog de positie verdedigde van de pedagogiek als geheel ten opzichte van de 
delen (waaronder de psychologie), dan was vervolgens de vraag waarin het extra van de 
pedagogiek gelegen was. De kwestie van normativiteit bleek hierbij een ankerpunt, maar 
tegelijkertijd verwarrend, omdat de pedagogische normativiteit evenzeer afgebakend moest 
worden van de meer therapeutische (en dus ook normbepalende) psychologie. Dit speelde 
ook in de discussies over conflictologie. 
Veel van de discussies over de afbakening van pedagogiek en psychologie speelden zich dus 
af rondom het begrip normativiteit. Maar het ontbreken van eenduidige onderscheidings-
criteria maakte de discussie hierover soms erg complex en grillig. Disciplinaire grenzen 
speelden voortdurend een rol, maar de niveaus waarop de verschillende domeinen worden 
afgegrensd wijzigden zich voortdurend. Vaak ging het over normativiteit, maar evenzeer 
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speelde het object van onderzoek een rol (kinderen versus volwassenen); zo ook de grenzen 
tussen diagnostiek, therapie of advisering. Disciplinaire tegenstellingen uitten zich regelmatig 
tussen dezelfde personen, zoals tussen Langeveld en Brugmans. Opvallend hierbij was de 
vaak wat verontwaardigde of verongelijkte houding van Brugmans, die het idee kreeg dat 
buitenstaanders over ‘zijn vak’ beslisten.  
De kwestie van normativiteit werd slechts zelden concreet. Een enkele maal kwam een 
uitgesproken verschil in levensbeschouwing op tafel. Daarbij werd duidelijk dat de 
pedagogen (en vooral Kohnstamm, in de rol van theoloog) weinig fiducie hadden in de 
raadgevende kwaliteiten van psychologen. Tijdens de zeventiende vergadering merkte 
Kohnstamm op dat er met name op het gebied van verloving en huwelijk nog zoveel 
problemen liggen, die geheel buiten het terrein van de psychiater als zodanig liggen. ‘Hij 
bedoelt hier kwesties van sexueel verkeer voor het huwelijk e.d. Dit zijn problemen die 
minstens 50% van de mensen aangaan en die later ernstige storingen kunnen veroorzaken. 
Het is hier in de eerste plaats een normatieve zaak en wel van een groot tekort aan ethisch 
besef. De psychische hygiëne vooral, behoort tot dit terrein. Primair behoort de opleiding dus 
niet in de Psychiater kliniek.’21 Rümke merkte op dat dit zielszorg was, wat Kohnstamm 
bedoelde. ‘Maar behoren de normatieve kwesties wel bij de psychologie thuis?’, vroeg hij 
vervolgens. Waterink was het met Kohnstamm eens. Hij had weinig vertrouwen in het 
behandelen van werkelijk neurotische gevallen door psychologen. ‘In 60% van de gevallen 
uit zijn eigen practijk is hij de emiritus-dominee.’ Buytendijk benadrukte daarbij ook nog de 
mogelijk ontbrekende wijsheid bij een jongafgestudeerde en het belang van de 
persoonlijkheidsvormende waarde van de opleiding.22 
De samenstelling van de commissie (waarop  Révész en De Groot later nog zouden 
terugkomen) was bij voorbaat beladen, vooral omdat men zich diende te buigen over 
disciplinaire, grensbepalende thematiek. De vergaderingen en het uiteindelijke advies tonen 
niet het eenvoudige beeld van een empirisch-psychologische wetenschap die haaks stond op 
de normatieve pedagogiek. Zo benadrukte Kohnstamm het belang van experimenten, en 
waarschuwde hij juist voor een al te dominante invulling van de filosofie.  
Het uiteindelijke rapport riep, met name uit psychologische hoek, heftige reacties op. Duijker 
besprak het uitgebrachte rapport in het NTP.23 Ingrijpend vond hij de toelating van houders 
van het diploma H.B.S.-A tot de opleiding psychologie. Volgens het rapport had de 
psychologie zich geëmancipeerd van zowel de wijsbegeerte als van de natuurwetenschappen, 
en hadden psychologen ook een sociale functie. Voor Duijker was dit juist reden om meer 
stringente eisen te stellen aan de vooropleiding. Ook had Duijker problemen met een van de 
twee verplichte bijvakken (naast wijsbegeerte), namelijk fysiologie. Hij vond het 
onbegrijpelijk dat fysiologie verplicht was, en ‘waarschijnlijkheidsrekening en correlatie-
rekening’ een keuzebijvak. Hij achtte de statistische methodiek onmisbaar. Tachtig procent 
van de Engelse en Amerikaanse literatuur zou vol staan met statistische berekeningen. 
Fysiologie was voor de onderzoekende en praktiserende psycholoog misbaar; de statistiek 
volgens Duijker niet.24 
De grootste problemen leek Duijker echter te hebben met de opvoedkunde als verplicht 
tweede hoofdvak, namelijk wanneer de psycholoog later te maken kreeg met de 
moeilijkheden van het normale en psychisch defecte kind in en met betrekking tot gezin, 
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school en samenleving. Hij vond het niet vanzelfsprekend en zelfs onaanvaardbaar dat de 
pedagogiek in haar geheel bestudeerd moest worden, en zag het als een overschatting van 
haar betekenis voor de psychologie. ‘De kinderpsychologie heeft zich snel ontwikkeld, 
zonder dat de paedagogen hierbij een vooraanstaande rol hebben gespeeld; de paedagogiek 
heeft meer aan de psychologie te danken dan omgekeerd.’25 In de praktijk van de opleiding 
zou het er door deze constructie op neer kunnen komen dat een pedagoog bepaalde of een 
psycholoog zou worden toegelaten tot een psychologisch vak. De psycholoog moest zich 
volgens Duijker krachtig verzetten tegen deze ‘bevoogding van de zijde der paedagogiek.’ 
Ook waar het ging om de toekenning van de praktijkbevoegdheid zaten de pedagogen 
Duijker flink in de weg. De commissie had regelmatig geworsteld met de vraag wat te doen 
met personen met geruime praktijkervaring zonder de gewenste vooropleiding. Zo zaten in 
het N.I.P.P. ook diverse personen zonder academische titel. De oplossing was een mengeling 
van compromissen. Zo werd in de commissie besloten dat afgestudeerde pedagogen een 
registratie kregen wanneer zij gedurende twee jaar in een psychologische praktijk hadden 
gewerkt. Onbegrijpelijk voor Duijker, die het grote verschil in opleiding benadrukte (zo 
ontbrak het de pedagoog aan voldoende kennis van de psychodiagnostiek). Verongelijkt 
stelde hij de zijns inziens misplaatste voorrechten van de pedagoog ter discussie. 
 

‘Het logisch gevolg is, dat een drs in de paedagogiek geen opleiding, en dus geen 
bevoegdheid heeft, om de psychologische practijk uit te oefenen. Maar wanneer hij 
minstens twee jaar onbevoegd heeft gewerkt, dan wordt hem als beloning de registratie 
als practiserend psycholoog gegarandeerd! […] De argwanendheid der Commissie ten 
aanzien van de overschrijding hunner bevoegdheid door psychologen contrasteert wel 
sterk met deze gulhartige verwelkoming der paedagogen.’26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philip Kohstamm en zijn vrouw An Kohnstamm-Kessler (bron: G.A. Kohnstamm) 



 141 

Duijker meende dat hij principes diende te verdedigen (zoals dat jarenlang door het N.I.P.P. 
werd gedaan), zoals de verhoging van de vakbekwaamheid en bescherming van de 
maatschappij tegen onbevoegden. Deze principes werden volgens hem door de commissie 
geloochend. Hij noemde het resultaat van de commissie niet bevorderlijk voor de belangen 
van de maatschappij, de psychologische wetenschap en de psychologen. Deze kritische 
bespreking loog er niet om. Desondanks schreef Kohnstamm in een brief naar aanleiding van 
een reactie van De Groot dat hij wel belangstelling en waardering kon opbrengen voor de 
zakelijke bestrijding van het uitgebrachte advies, zoals dat van Duijker in het NTP.27 Dat 
geeft aan welke grens De Groot in de ogen van Kohnstamm moet hebben overschreden met 
zíjn reactie op het rapport. Waarover meer in het nu volgende. 
 
5.2 De Groot versus Kohnstamm  
 
Zelden kwam een confrontatie tussen de pedagogiek en psychologie zo helder op tafel als na 
het verschijnen van het advies van de Commissie ‘Opleiding en Titel Psychologen’, eind 
1949. Institutionele beslissingen over de opleidingen en over het programma gingen hand in 
hand met onenigheden en gescherm op inhoudelijk, methodologisch en ook persoonlijk 
niveau. Een confrontatie tussen deze commissie, in het bijzonder met Kohnstamm, en een 
nieuwkomer op het gebied van de toegepaste psychologie, A.D. de Groot, kan gevoeglijk 
worden geïnterpreteerd als een disciplinaire confrontatie tussen pedagogiek en psychologie. 
Maar evenzeer blijkt uit de hieruit volgende polemiek en opschudding in de redactie van PS 
een communicatieve kloof tussen pedagogen en psychologen, versterkt door uiteenlopende 
methodologische accenten en door generatieverschillen. Met het uiteindelijke vertrek van 
Brugmans in februari 1950 (op dat moment was hij voorzitter van het N.I.P.P.) uit de redactie 
van PS, kan ook een symbolisch einde worden gemarkeerd van het onproblematische gebruik 
van de psychologie als hulpwetenschap door de pedagoog. Men moest min of meer 
disciplinaire kleur bekennen, hetgeen onder meer leidde tot het vertrek van Brugmans. In wat 
volgt staat de voorgeschiedenis centraal die culmineerde in dit vertrek, en de gevoerde 
correspondentie tussen De Groot en de redactie van PS. We zien in deze periode een 
toenemende verscherping van door disciplinaire grenzen geleide conflicten.  
 
De provocatieve rede van De Groot 
 
Oktober 1949 hield A.D. de Groot zijn openbare les, De Psycholoog in de Maatschappij.28  
Hiermee ving hij zijn colleges aan in de toegepaste psychologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. De Groot constateerde dat de psychologie een echt vak was geworden. Het 
aantal leden van het N.I.P.P. groeide sterk, en de verschillende arbeidsvelden begonnen te 
verzelfstandigen. Daarbij dacht hij ook aan het werk van de kinderpsycholoog, dat zich van 
de diagnostiek uitbreidde naar de pedagogiek en de therapie. De Groot plaatste zich met deze 
rede in een traditie die eerder werd ingezet door zijn leermeester Révész en door Luning 
Prak. Deze voorgangers hadden het vraagstuk van de onderwijsselectie echter niet kunnen 
oplossen, noch iets kunnen doen aan de klachten over het gemiddelde niveau van leerlingen 
en studenten. De Groot pleitte voor meer efficiency met menselijke begaafdheid en met 
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staats- en gemeentegelden. Tegen deze achtergrond stelde De Groot: ‘Moge bijvoorbeeld de 
figuur van een “schoolpsycholoog” […] een normale verschijning worden’. Deze school-
psycholoog zou plaatsingsadviezen kunnen geven en daarmee het ‘nuttig effect’ van het 
onderwijs kunnen verhogen.  
De Groot was zich sterk bewust van competentieproblemen, zowel ten aanzien van de 
praktijk (‘advies vragen houdt altijd in: een partiële incompetentie erkennen’), als ten aanzien 
van beroepen met ‘oudere rechten’. Met vooruitziende blik schreef De Groot: ‘De afwezig-
heid van grenzen heeft ook wel geleid tot strijd om bevoegdheden en bemoeienis, en zij zal 
daar ook in de toekomst nog wel vaak toe leiden.’ Enerzijds zouden sommige psychologen 
wel eens de neiging tonen alle ‘psychologische problemen te willen annexeren’. ‘En dat zijn 
er stellig te veel’, aldus De Groot. ‘Anderzijds voelen beoefenaars van verwante beroepen, 
grotendeels met oudere rechten – psychiaters, geestelijken, beroepspaedagogen, onderwijzers, 
leraren, personeelsfunctionarissen in de bedrijven – er veelal weinig voor bevoegdheden of 
stukken werkterrein prijs te geven.’29 
Deze spanning in bevoegdheden erkennende, koos De Groot vervolgens voor de aanval, en 
richtte zijn pijlen op het zojuist verschenen advies van de Commissie ‘Opleiding en Titel 
Psychologen’. De Groot leek zijn terrein van de toegepaste psychologie te willen verdedigen 
tegen ‘buitenstaanders’ (waaronder de pedagogen) die beslissingen namen over ‘zijn vak’. 
Om een grens te kunnen verleggen moest de Groot eerst vaststellen dat de grens onvast is. 
‘Wij hebben gezien welke moeilijkheden er voortvloeien uit de tegenwoordige onvastheid der 
competentie-grenzen: verkeerde verwachtingen enerzijds, onjuiste pretenties anderzijds en de 
mogelijkheid van allerlei gebieds-onenigheden.’30 
Om de grenzen van zijn eigen vak te kunnen verleggen maakte hij vervolgens een opzichtig 
onderscheid tussen de ‘psychologische vakman’ en de ‘wijze psycholoog’. ‘Tegenover het 
geïdealiseerde respectievelijk pretentieuze beeld van de Wijze of van de Al-weter op 
psychologisch gebied zou ik met nadruk dat van de, empirisch-wetenschappelijk ingestelde, 
psychologische vakman willen stellen.’ ‘Wijsheid’ kon volgens De Groot geen criterium zijn 
voor de praktiserende psycholoog, en is ‘gedoemd een ideaal te blijven’. ‘Het enige waarop 
de psycholoog werkelijk kan bogen is, dat hij bepaalde empirische methoden beheerst’31 Op 
nauwelijks verholen wijze bestempelde De Groot de pedagoog als ‘Wijze’, en tussen de 
regels door als onwetenschappelijk idealist. De diagnosticus die gebruik maakte van de 
‘intuïtie’, en van methoden als ‘Einfühlen’ en ‘Verstehen’ loste het toetsingsprobleem 
volgens De Groot niet op, maar verborg dit achter een rookgordijn. Een empirisch-
wetenschapplijke instelling moest de wetenschappelijk gevormde psycholoog onderscheiden 
van charlatans en beunhazen.  
In het wetsontwerp van de Commissie-Sassen zag De Groot een bedreiging voor het 
toekomstige niveau van de psycholoog, voor zijn empirisch-wetenschappelijke instelling en 
voor zijn bekwaamheid tot praktijkgericht onderzoek. De Groot vond het onbegrijpelijk dat 
jongelieden met H.B.S.-A-diploma werden toegelaten tot  de studie psychologie. Hierin zag 
De Groot het bewijs voor een vèrgaande associatie met de pedagogiek. En vervolgens haalde 
De Groot uit door te wijzen op een zijns inziens moeilijk overbrugbaar verschil in 
uitgangspunt tussen psycholoog en pedagoog. ‘De één wil, door alle practijk heen, principieel 
niet definitief weten, hoe de mens is – dat blijft immers zijn object van onderzoek; de ander 
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daarentegen weet zelfs hoe de mens zijn móet.’32 En wanneer we het citaat hier laten eindigen 
doen we wat Kohnstamm deed in zijn bespreking van deze rede, namelijk de volgende 
toevoeging van De Groot weglaten: ‘Natuurlijk is dit op de spits gedreven.’ Desondanks was 
de toon gezet. 
De Groot beklaagde zich vervolgens nog over een aantal zaken, zoals de te marginale rol 
voor het vak statistiek (dat was opgenomen als één van de zeven keuzebijvakken naast 
opvoedkunde) en over het empirisch-wetenschappelijke gezichtspunt, dat in het gedrang was 
gekomen tussen alle pedagogiek, filosofie en ethiek. Met een dergelijk opleiding meende De 
Groot dat 9 van de 10 artikelen uit het American Journal of Applied Psychology niet 
begrepen zouden worden. Dit alles was volgens De Groot te wijten aan de samenstelling van 
de commissie, waarin de vakpsychologen een minderheid vormden ten opzichte van de 
pedagogen, medici, filosofen en theologen. Daarnaast constateerde hij een onevenwichtige 
vertegenwoordiging van de diverse universiteiten. 
Tegen de achtergrond van alle moeizame en genuanceerde onderhandelingen over de 
verhouding tussen beide disciplines, waren het  grote en provocerende woorden van een 35-
jarige nieuwkomer. De rede werkte dan ook als een rode lap voor pedagogen. Langeveld was 
des duivels, en sprak tegen Nieuwenhuis naar aanleiding van deze rede over ‘het ontbreken 
van iedere wetenschappelijkheid’, ‘de verachting der opvoeding’, ‘arrogante liefdeloosheid’ 
en ‘het algemeen verraad aan het kind’.33 Hij meende dat Kohnstamm dit schotschrift maar 
aan de kaak moest stellen. Dat deed de 74-jarige Kohnstamm met pedagogische verve; hij 
attaqueerde De Groot in ongemeen felle bewoordingen.  
Kohnstamm maakte een vergelijking met een ontmoeting met een psycholoog, ruim een 
kwarteeuw geleden, die ‘dezelfde richting in deze wetenschap voorstond, waarvan de heer De 
Groot thans nog een aanhanger is. Hij liet mij – verblijd dat zulk een merkwaardig document 
in zijn bezit was gekomen – een grafiek zien, waarop naar het dagboek van een jonge man 
voor een aanzienlijke periode […] nauwkeurig was aangetekend hoeveel malen elke dag deze 
door masturbatie tot een zaad-uitstorting was gekomen.’34 Kohnstamm vergeleek De Groot 
met deze verblijde psycholoog, die zich na het zien van de grafiek niet bekommerde om de 
vraag hoe men deze man ‘op wetenschappelijk verantwoorde wijze zou kunnen bijstaan om 
die nood te lenigen.’ De pedagoog zou dat wel doen. Voor de pedagogiek, aldus Kohnstamm, 
is empirisch en in het bijzonder experimenteel onderzoek een volstrekt onmisbare, zij het ook 
niet toereikende voorwaarde. Kohnstamm weet de onjuiste tegenstelling tussen empirisch 
onderzoek en pedagogiek aan emotionele geladenheid bij De Groot. Dat zou ook zijn kijk 
vertroebelen op het gebrek aan representativiteit van de commissie. 
Dat het empirisch-wetenschappelijk gezichtspunt zo in het gedrang was gekomen tussen alle 
pedagogiek, filosofie en ethiek bleek volgens Kohnstamm nauwelijks uit het door de 
commissie opgestelde programma. Voor het kandidaatsexamen was opvoedkunde een van de 
zeven keuze-bijvakken. In het doctoraal examen kon de kandidaat kiezen uit een hoofd- en 
bijvak, dan wel twee hoofdvakken. In het tweede geval was opvoedkunde het tweede 
hoofdvak. De kandidaat was vrij in het te kiezen bijvak. Wijsbegeerte was slechts opgenomen 
als elementaire inleiding in het kandidaatsexamen. ‘Meent de nieuwe lector werkelijk, dat 
men een goed onderlegd psycholoog kan worden zelfs zonder zulk een elementaire 
inleiding?’35 
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En wanneer een student zich specialiseerde in de derde fase, en koos voor het praktijkexamen 
‘opheffing van intra- en inter-individuele conflicten van niet-psychopathologische aard’, 
vroeg Kohnstamm zich af hoe dit mogelijk zou zijn zonder kennis van geestelijke stromingen 
en richtingen die daarbij van beslissende betekenis kunnen zijn. Hoe, zo vroeg hij zich af, kan 
een psycholoog zijn beroep maken van ‘adviezen “bij de overwinning van de moeilijkheden 
die het normale en het psychisch defecte kind ondervinden in en met betrekking tot gezin, 
school en samenleving” zonder een grondige scholing in onze huidige paedagogische en 
didactische werkwijze en haar normatieve grondslagen’. Kohnstamm betreurde het dat een 
‘ongetwijfeld begaafd aankomend universitair docent zich er toe heeft laten verleiden in zijn 
openingsrede zo ver te blijven beneden het peil van academische waardigheid en wetenschap-
pelijke nauwgezetheid, als met deze rede het geval is.’36 Kohnstamm hoopte dat deze rede 
gezien kon worden als een afsluiting van jeugdige overmoed en studentikoze neiging tot 
“épater le bourgeois”, en niet als een voorproefje van de universitaire loopbaan van De Groot. 
 
Wel of geen voor- en naschrift, en het opstappen van Brugmans 
 
Na deze - voor PS opmerkelijk negatieve en ook emotioneel geladen - bespreking ging de 
discussie ‘ondergronds’ verder. De Groot schreef Kohnstamm persoonlijk naar aanleiding 
van zijn kritiek, en vroeg om ruimte in PS om te kunnen reageren.  
 

‘Hooggeleerde heer, U zult wel kunnen begrijpen, dat ik een zo scherpe, kwetsende 
critiek als de Uwe […] niet onbeantwoord ad acta kan leggen. Een beantwoording vergt 
nogal wat ruimte, en ik hoop zeer, dat U die ruimte in Uw eigen tijdschrift voor mij ter 
beschikking wilt stellen, naar goed wetenschappelijk gebruik. […] Persoonlijk vind ik 
het jammer, dat er zulke scherpe woorden gevallen zijn – temeer, daar dit had kunnen 
vermeden worden door een meer representatieve samenstelling van de commissie, 
waarbinnen het overleg had kunnen plaatsvinden.’37  

 
In een reactie schreef Kohnstamm dat De Groot niet goed besefte waar het om ging. De 
Groot zou een voorstelling van zaken geven die lijnrecht in strijd was met de feiten. ‘Dit 
betreft niet de een of andere “spel”-regel, maar de eerste eis van de beroepsethiek, van den 
man van wetenschap. A fortiori wanneer hij zich richt tot een publiek, dat niet over de 
middelen tot toetsing beschikt en voor het grootste deel zelfs in het bezit daarvan niet 
voldoende thuis zou zijn in het onderwerp.’38 Voor een zakelijke bestrijding van het 
uitgebrachte advies, zoals die van Duijker in het NTP, kon Kohnstamm wel belangstelling en 
waardering opbrengen. Niet voor de stijl van De Groot. Maar hij wilde De Groot wel ruimte 
geven voor een wederwoord, mits deze begon met een ‘loyale erkenning van [de juiste] stand 
van zaken.’ Wel voegde Kohnstamm er aan toe dat opneming nog afhankelijk was van de 
reacties van de overige redactieleden. ‘Want wij plegen de redactieaangelegenheden niet 
dictatoriaal, maar democratisch te behandelen.’ Uit het slot van de brief bleek dat 
Kohnstamm universitaire collegae had gealarmeerd over de rede van De Groot, die naar zijn 
idee de universitaire zeden onwaardig was.39 
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Nieuwenhuis probeerde in een hem typerende rol van bemiddelaar (eerder deed hij dat toen 
Prak onder vuur stond) Kohnstamm voorzichtig uit te leggen waar het misverstand volgens 
hem op berustte. ‘Het diepste verschil lijkt me hierin te liggen, dat Dr. de Groot van mening 
is dat elk normaal mens, en dus ook elke psycholoog en psychiater over een in voldoende 
mate werkend, intuïtief en traditioneel “kompas” beschikt, inzake vragen van geestelijke 
gezondheid, en dat bezinning op de werking van dit kompas en de richting, die het wijst, 
overbodig is. Daarom kan hij waarschijnlijk in oprechtheid menen, dat hij “geen feiten 
verdraait”, omdat hij de feiten, die U bedoelt in het geheel niet ziet of in elk geval ze geheel 
anders interpreteert dan U.’40 Kohnstamm moest echter niets hebben van de verzoenende toon 
van Nieuwenhuis. Hij was vooral verbolgen over het feit dat De Groot zijn ‘abject onjuiste 
beweringen’ had voorgehouden aan een ‘onkritisch gehoor’. De onjuistheden somde hij 
nogmaals op in de volgende zes beweringen van De Groot, die hij onjuist achtte: 
 

 ‘1. Meerderheid der commissie geen psychologen, 2. Amsterdam niet 
vertegenwoordigd 3. Ethiek neemt een grote plaats in in de examenregeling 4. 
Wijsbegeerte dito 5. Praktijk wordt verwaarloosd (terwijl N.B. het praktijk-examen na 
het doctoraal het grote novum is in de examenregeling, een novum, dat hij verzwijgt 
voor zijn publiek.) 6. zijn beweringen over paedagogiek, waarover hij zegt, dat die 
“wijsgerige verkenningen” zijn en tegengesteld aan empirisch onderzoek. Waarom zegt 
hij niet eerlijk, zoals Prof Duyker in het Tijdsch. v. Psych. dat beide empirisch te werk 
gaan, maar dat er toch een groot verschil in werkterrein is.’41 

 
Toen De Groot de redactie zijn weerwoord toezond, had Kohnstamm meteen een scherp 
voor- en naschrift gereed. Kohnstamm verlangde dat zijn reactie door de redactie (en niet 
slechts door hemzelf) werd ondertekend. Naar aanleiding van dit voor- en naschrift ontspon 
zich tussen Kohnstamm, Nieuwenhuis en de overige redactieleden een briefwisseling. 
Redactieleden Van den Ent en Stellwag, evenals Schepman (van uitgeverij Wolters) gingen 
akkoord. Kleiterp, Langeveld en Riemens stelden enkele kleine wijzigingen voor. Van Van 
Houte, Post en Van der Velde kwam geen reactie. Ernstige bezwaren hadden S.C. Bokhorst 
(directeur van een HBS te Amsterdam) en Brugmans.42 De laatste pleitte voor persoonlijke 
ondertekening door Kohnstamm, mede omdat hij net als De Groot lid was van het N.I.P.P. 
Hij achtte het weinig passend om in het openbaar te reageren op het rapport Sassen, temeer 
daar interne meningsverschillen binnen het N.I.P.P nog niet in tijdschriften of kranten waren 
geventileerd. Als voorzitter zou hij het weinig passend vinden wanneer hij van die gedragslijn 
af zou wijken. 
Uiteindelijk werden de conceptteksten van Kohnstamm toch geplaatst als redactioneel voor- 
en naschrift, met marginale wijzigingen in vergelijking tot de geuite kritieken.43 Brugmans 
toonde ogenschijnlijk begrip voor dat meerderheidsbesluit, maar wilde tegelijkertijd niet 
langer deel uit te maken van de redactie. ‘Ik zou het op prijs stellen, als op de omslag van de 
eerstkomende aflevering van Paedagogische Studiën mijn naam onder de redactie niet meer 
zal worden vermeld.’44 Na wat vijven en zessen bleek hij bereid zijn vertrek enkele maanden 
uit te stellen, opdat de buitenwacht de relatie tussen zijn vertrek en het conflict De 
Groot/Kohnstamm niet zou leggen. Brugmans’ naam verdween uiteindelijk aan het eind van 
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de jaargang 1950 van de omslag. Kohnstamm bleek overigens van meet af aan niet rouwig 
om zijn vertrek. ‘Veel verliest onze redactie er niet bij’.45  
In de gepubliceerde reactie stelde De Groot zich verzoenend op.46 Na betuiging van zijn 
erkentelijkheid voor deze gelegenheid tot reactie, en uiting van gemis bij  Kohnstamm voor 
het gevoel voor de spot en humor waarin hij zijn rede soms heeft gedrenkt, concentreerde De 
Groot zich op de kwestie van de verhouding tussen pedagogiek en psychologie. Hij wees er 
op dat hij niet alleen stond in zijn zorg over de toekomstige ontwikkeling van de psychologie. 
Het N.I.P.P. had zelfs een telegram aan de Minister gestuurd, met onder meer een duidelijk 
protest tegen de toelating van H.B.S.-A-gediplomeerden. Hij probeerde gemaakte onderschei-
dingen tussen de psycholoog en vakpsycholoog te nuanceren, en deed verzoenende 
uitspraken over het onderscheid tussen psycholoog en pedagoog (die zelfs lid of bestuurslid 
van het N.I.P.P. zou kunnen zijn). Wel herhaalde hij zijn bezwaren tegen de samenstelling 
van de commissie. De veronderstelling van Kohnstamm over de verhouding tussen pedago-
giek en psychologie als die van een geheel tot een onderdeel deelde De Groot niet. Hij 
meende zelfs – ‘als ik goed ben ingelicht’ - dat deze opvatting bij psychologen geen aanhang 
vindt, ‘en die ook zeker niet door alle paedagogen gedeeld wordt.’ En vervolgde: 
 

‘Persoonlijk geloof ik, dat het weinig zin heeft over zulke pogingen tot inlijving (i.c. 
van de psychologie) te discussiëren. Of er nu goede, philosofische argumenten voor te 
vinden zijn of niet: in ieder geval zijn zij niet geschikt om de practische discussie tussen 
psychologen en paedagogen te bevorderen, noch om de atmosfeer daarbij te verbeteren. 
Zoals bekend is ook de omgekeerde annexatie wel eens beproefd, n.l: de paedagogiek is 
niets anders dan toegepaste psychologie en dus een onderdeel van de psychologie. Daar 
zijn zeker even veel argumenten voor te vinden. Het zijn echter argumenten in een 
mijns inziens onvruchtbare strijd, grotendeels om namen; reden waarom het mij niet lust 
ze hier te berde te brengen.’ 47  

 
De Groot meende dat hij geen tegenstelling tussen pedagogiek en empirisch onderzoek had 
gesuggereerd, maar wel tussen algemene wijsheden en pedagogische beschouwingen 
enerzijds en empirie anderzijds. Het was volgens De Groot niet als een ‘steek’ bedoeld; net 
zo min vatte hij Kohnstamms aanduiding van de laboratoriumpsychologie als psychology of 
brass instruments op als een steek. Wel was De Groot van mening dat de rol van de empirie 
een andere was bij de psychologie dan bij de pedagogiek. Hij vond hiervoor ondersteuning 
bij de opleidingen, en ook bij het oeuvre van bekende pedagogen en psychologen. Bij 
pedagogen vond hij ‘meer niet-wetenschappelijke practijkgegevens, meer systemen, meer 
algemene beschouwingen, meer historie, meer wijsbegeerte, meer ethiek, meer normatieve 
gezichtspunten.’ Bij psychologen ‘meer experimenten, meer analyse van concreet materiaal, 
d.i. relatief meer wetenschappelijke empirie. Deze tegenstelling is niet meer dan natuurlijk; 
ze zal wel altijd blijven bestaan.’48 Het kwam er volgens De Groot op neer dat de pedagogiek 
in verhouding tot de psychologie juist wordt bevestigd in die onderdelen die niet in de 
psychologieopleiding vervat zijn, dat wil zeggen de normatieve, historische en systematische 
pedagogiek. Een teveel hieraan zou volgens De Groot echter ten koste gaan van de 
noodzakelijke uitbouw van het empirische en experimentele onderzoek. Voorts vroeg De 
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Groot zich af hoe Kohnstamm zulke vergaande en veroordelende conclusies kon trekken uit 
zijn rede.  
Al met al meende De Groot dat hij Kohnstamms verwijt van een gebrek aan wetenschap-
pelijke nauwgezetheid had weerlegd. En een begrip als ‘academische waardig-heid’ wijzigde 
zich sterk in een periode van veertig jaar (het leeftijdsverschil). De Groot sloot min of meer 
verzoenend af met de woorden: ‘Ofschoon de woorden van Prof. Kohnstamm heel wat meer 
kwetsend voor mij persoonlijk waren dan de mijne voor de paedagogiek, ben ik in ieder geval 
graag tot verzoening bereid. Maar dan zou ik toch wel gaarne zien, dat Prof. Kohnstamm ook 
van zijn kant de scherpe kantjes wat bijsleep, en in het bijzonder het verwijt over het “gebrek 
aan wetenschappelijke nauwgezetheid” terugnam.’49  
Het pedagogisch naschrift was een zakelijke en beknopte bespreking van de zes punten, zoals 
Kohnstamm die in zijn brief aan Nieuwenhuis opsomde. Op geen enkele wijze werd er een 
stap richting De Groot gezet. Evenmin was iets gedaan met de kritische opmerkingen van 
redactieleden, bijvoorbeeld over de meer verzoenende toon van het stuk. Afgezien van enkele 
detailwijzigingen, was er slechts aan het slot een wijziging in de oorspronkelijke tekst van 
Kohnstamm aangebracht. Het gepubliceerde naschrift eindigde als volgt, met tussen haken de 
eerste versie van Kohnstamm. 
 

‘Wij betreuren het te moeten constateren, dat Dr. De Groot nagelaten heeft in dit 
wederwoord [ruiterlijk] te erkennen dat zijn rede op deze zes [onbetwistbare] feitelijke 
punten misverstand heeft moeten wekken [, en in stede daarvan een discussie tracht uit 
te lokken over de vraag of het verschil in eisen, te stellen aan wetenschappelijke 
nauwgezetheid en academische waardigheid louter een uitvloeisel zou zijn van het 
generatieverschil tussen hem en prof. Kohnstamm. Wij wensen hem op die weg niet te 
volgen, maar constateren alleen dat wij, wat die eisen betreft, ons scharen aan de zijde 
van de laatstgenoemde.] De redactie.’50  

 
Op een enkeling na, zoals de uitgetreden Brugmans, schaarde de redactie zich achter 
Kohnstamm. Uit de voor Kohnstamm uitzonderlijke felheid bleek dat er voor de pedagogiek 
veel op het spel stond. Pedagogen vreesden een inperking van hun meeromvattende 
pretenties. Ging het bij Brugmans nog voornamelijk om wijsgerige stellingnamen, bij Prak 
ook om beroepsperspectieven, in dit geval dreigde een academische verzelfstandiging van de 
psychologie met grotere gevolgen voor de pedagogiek. De strijd ging dan ook nog enige tijd 
voort. Langeveld nam deze strijdbare rol van Kohnstamm langzamerhand over. 
 
Langeveld neemt het stokje over 
 
Welke verheven positie Kohnstamm innam bleek in hetzelfde jaar, toen hij vanwege zijn 
vijfenzeventigste verjaardag (17/6/1950) werd vereerd met een gelukwens in Paedagogische 
Studiën. De adorerende woorden van Langeveld, enkele maanden na de confrontatie met De 
Groot, wekken de indruk van een welhaast blinde verering. Kohnstamm was volgens 
Langeveld collectief bezit geworden. ‘Kohnstamm is overal, Kohnstamm is van alles op de 
hoogte, Kohnstamm ziet relaties en mogelijkheden waar niemand ze nog of meer ziet, 
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voorvoelt een maatschappelijke behoefte, Kohnstamm vindt een vorm, om daarin te voorzien. 
Zo werd hij de behartiger ener zaak van gans het volk. Daarbij komt, dat hij onbaatzuchtig en 
onpartijdig is als geen tweede en daarom slechts vermeden of gewantrouwd kan worden door 
hen die zich reeds schuldig weten.’51 Het was bijna pompeus zoals Langeveld zijn leer-
meester op een voetstuk plaatste; een immense sokkel waar De Groot onwetend tegenaan 
liep. Het voorval maakte de pedagogische gelederen nog dichter; het pedagogisch 
zelfbewustzijn leek groeiende. Het psychologische broertje kreeg een pedagogische tik, om 
de verhoudingen te herstellen. Het was op dat moment echter de vraag of Kohnstamm overal 
was, en alles zag of voorvoelde. De onafhankelijke, meer empirische weg die de psychologie 
insloeg werd zeer argwanend gadegeslagen. Kohnstamm, en later Langeveld, kozen voor een 
dominante en zelfbewuste opstelling. Maar daarmee ook voor meer isolatie. 
Uit een aantal publicaties en brieven tijdens de hierop volgende jaren blijkt niet dat de rust 
terugkeerde in de onderlinge verhoudingen. De Groot vervolgde zijn wetenschappelijke weg 
en gaf belangrijke impulsen aan het empirisch en psychodiagnostisch onderzoek binnen de 
psychologie. De nasleep van de affaire dook hier en daar op in kleine confrontaties en 
denigrerende recensies. De pedagogiek verloor de greep op het alsmaar uitbreidende 
empirische onderzoek binnen de psychologie. De grenzen en verhoudingen tussen 
pedagogiek en psychologie bleven nog lang een thema, maar het accent verschoof naar de 
vraag wat de plaats moest zijn van het empirisch onderzoek, en naar een strijd tussen met 
name de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. In feite ontstonden hieruit 
twee psychologieën: een sterk op empirische leest geschoeide psychologie in Amsterdam, en 
een fenomenologische, of ‘pedagogische psychologie’ onder leiding van Buytendijk en 
Langeveld in Utrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto links: Kohnstamm ontvangt cadeaus van de kinderen van de Kohnstamm-school ter ere van zijn 
75e verjaardag. Foto rechts: Ph. Kohnstamm en links van hem zijn dochter Dinah Kohnstamm (1927) 
(bron: G.A. Kohnstamm). 
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De animositeit tussen De Groot en (met name de Utrechtse) pedagogen bleef enkele jaren 
duidelijk aanwezig. In hetzelfde jaar van zijn rede als lector sprak De Groot ook zijn rede uit 
als buitengewoon hoogleraar in de toegepaste psychologie (23 oktober 1950) en publiceerde 
hij een venijnig artikel in het NTP, getiteld Naar een crisis in de toegepaste psychologie. In 
dit artikel contrasteerde hij op vileine wijze de geesteswetenschappelijke psychologie met het 
empirisch-analytische onderzoek. Dit naar aanleiding van een boek van Max Pulver, leerling 
van Klages, over grafologie en intelligentie.52 De Groot sprak over een – vooral Duitstalige – 
genre in ‘onze tegenwoordige vakliteratuur’, en meende dat dit genre een gevaar was voor de 
ontwikkeling van ‘onze wetenschap’. Hij noemde het genre ‘onverteerbare boeken’. 
Onverteerbaar zouden deze boeken zijn voor de taalkritische en empirisch-wetenschappelijk 
ingestelde lezer. Naast het geesteswetenschappelijk uitgangspunt noemde hij als karakteri-
stieken de aansluiting bij grote filosofen (en niet bij empirisch en experimenteel onderzoek) 
en het taalgebruik, volgens De Groot vol met neologismen, cirkelredeneringen, begripsver-
schuivingen en grensoverschrijdingen. ‘De totale stijl is een mengsel van 
wetenschappelijkheid, literatuur en metaphysica.’53 De onduidelijke terminologie (‘camoufla-
ge in vaagheden’) en ondoorzichtige betoogtrant zou weliswaar kunnen fascineren en aan het 
gevoel appelleren, maar het betoog zou door de geslotenheid onaanvechtbaar zijn. Dit in 
tegenstelling tot de empirisch-wetenschappelijk ingestelde auteur die zijn betoog open houdt, 
ook voor controle en kritiek van andere ter zake kundigen. De Groot sloot af met het 
volgende citaat, met daarin een voor pedagogen niet mis te verstane knipoog: ‘De 
psychologie zal een empirische wetenschap zijn, met de mogelijkheid van uitwisseling, 
zakelijke critiek, feitelijke weerleggingen van uitspraken, validatie-onderzoekingen, of zij zal 
géén wetenschap zijn.’54  
In zijn rede uit datzelfde jaar, getiteld Het object der psychodiagnostiek, probeerde De Groot, 
op empirische leest, systematiek aan te brengen in de ontstane chaos van interpretatie-
methodiek en de ‘verwarrende veelheid van gecompliceerde theorieën over het menszijn en 
over de persoonlijkheid en haar ontwikkeling’.55 Zonder ook maar een pedagoog te noemen 
(ook niet in de literatuurlijst, die opvalt door de hoeveelheid Engelstalige publicaties) zette 
De Groot nogmaals zijn visie omtrent het persoonlijkheidsonderzoek en de methodologie van 
de geesteswetenschappen uiteen, die de Nederlandse pedagogen wel tegen de haren móest 
strijken. Wederom schetste hij de tegenstelling tussen het beroep op intuïtie en daarmee 
methodische verwaarlozing enerzijds, en daar tegenover de methodische discipline van de 
psychodiagnosticus. De pedagoog bleef, weliswaar impliciet, het doelwit.  
 

‘Maar de veronderstelling, […] dat werkelijk “het” “wezen” “geschouwd” kan worden 
door voldoende begaafde en voldoende getrainde enkelingen, zonder enige 
mogelijkheid tot critiek of objectieve toetsing – dat is een positie in strijd met de 
grondbeginselen van iedere empirische wetenschap. Als “Wesensschau” tot de methode 
bij uitstek wordt uitgeroepen, een methode die de één (b.v. ik) nu eenmaal beter 
beheerst dan de ander (b.v. Gij) dan kan immers ieder die daar lust toe gevoelt, een 
gesloten eigen systeem opbouwen, dat voor geen critiek toegankelijk is.’56 
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Het object van de psychodiagnostiek was volgens De Groot dan ook niet ‘de persoonlijk-
heid’, noch het ‘wezen’ of ‘de structuur’ van de persoonlijkheid, maar ‘het veld van alle 
waarneembare persoonlijke gedragingen, van geboorte tot dood, van het menselijke 
subject’.57 Preluderend op zijn empirische cyclus (zoals uiteengezet in zijn Methodologie. 
Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen, 1961), deed De Groot 
op dat moment al een controversiële uitspraak over het voorspellen van gedrag. ‘De normale 
cyclus van het psychodiagnostische denken kan gezien worden als lopende van geobserveerd 
of geregistreerd gedrag naar voorspeld gedrag’.58 Evenmin onomstreden waren zijn 
uitspraken over opleiding en professie. Zonder slag om de arm meende De Groot dat 
psychologisch onderzoek kon worden ingezet met als doel het geven van strikt pedagogisch 
of therapeutisch advies. 
Volgens Langeveld moest het voor De Groot ‘een gelukkig feit geweest zijn, in staat gesteld 
te worden door deze rede zijn vorige lectorale openbare les te kunnen doen vergeten.’ In een 
recensie van deze nieuwe rede stelde Langeveld vast dat het nauwelijks over pedagogiek 
ging, maar dat de geboden conceptie van ‘toegepaste psychologie’ desondanks principieel 
onaanvaardbaar was.59 De door De Groot gekozen referenties gingen bovendien voorbij aan 
auteurs die reeds dezelfde weg waren ingeslagen. Zo zou het aan Ten Have toegeschreven 
begrip ‘persoonskunde’ al in Stern’s Studien zur Personswissenschaft  aanwezig zijn. 
Langeveld was het eens met De Groot dat psychologisch onderzoek gebruikt kon worden 
voor pedagogisch advies. ‘Maar het zal de pedagoog – of de therapeut – moeten zijn, die dit 
onderzoek verricht en het “advies” geeft, de heropvoeding leidt.’60 Pedagogische 
verantwoordelijkheden mochten volgens Langeveld niet op de psycholoog worden 
afgeschoven. Dat zou een ‘onzedelijke belasting zijn van een argeloos geweten van een 
psycholoog.’ Ook het punt van de voorspelbaarheid was volgens Langeveld bedenkelijk.  
Vijf dagen voorafgaand aan de oratie van De Groot hield Langeveld een lezing aan de 
Universiteit te Bonn. Ook hier sprak Langeveld over de verhouding tussen pedagogiek en 
psychologie.61 De psychologie en psychodiagnostiek zoals De Groot die vanuit Amsterdam 
propageerde was volgens Langeveld onbruikbaar voor de pedagoog. Hij continueerde 
hiermee het spoor van Kohnstamm, hoewel gezegd moet worden dat de opstelling ten 
opzichte van het empirisch onderzoek radicaler was, en het voor Langeveld moeilijker werd 
om de inhoudelijke en technische kennis bij te houden (zoals Kohnstamm dat deed in de jaren 
twintig en dertig) om de ‘empirici’ inhoudelijk van repliek te kunnen dienen. Kortom: de 
tegenstellingen verscherpten zich. Daar waar De Groot met methodologische disciplinering 
het ‘huwelijk’ tussen wetenschap en mensenkennis probeerde te ontbinden, verlegden 
(Utrechtse) pedagogen het accent naar fenomenologische ‘zelfbetrokkenheid’, en 
benadrukten juist begrippen als ‘mensenkennis’, ‘ervaring’ en ‘intuïtie’. De maar al te vaak 
optredende psycholoog zonder zelf- en mensenkennis, aldus Langeveld, is een sprekend 
symptoom van de oppervlakkigheid en daardoor onbruikbaarheid van een psychologie, die 
zou willen staan in een productieve verhouding tot een reëel-existentiële situatie, zoals de 
opvoeding nu eenmaal is.62 
Wat psychologen als Ebbinghaus, Meuman of Thorndike verstonden onder ‘leren’ en 
‘geheugen’ was voor de pedagoog onbruikbaar. Termen als ‘toegepaste psychologie’ of 
‘ontwikkelingspsychologie’ waren volgens Langeveld misleidend. Een psychische 
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ontwikkeling, zoals dat met een ontogenetische lichamelijke ontwikkeling het geval was, zou 
niet bestaan. Zelfs taal was voor de pedagoog geen ‘natuur-noodzakelijkheid’. De 
beschrijvende psychologie is daarmee afhankelijk van opvoedkundige voorwaarden. ‘De 
anthropologische analyse van het kinderleven – waartoe het inzicht behoort dat het kind een 
“animal educandum”, een essentieel op opvoeding aangelegd wezen is – schept voor de 
psychologie eerst de mogelijkheid om haar werk te beginnen.’63 Verwijzend naar 
andersoortige ontwikkelingsfasen van arbeids- en agrarische jeugd wees Langeveld op de 
afhankelijkheid van milieuomstandigheden bij het ontwikkelingspsychologisch onderzoek 
naar puberteit (zoals van Spranger, Ch. Bühler, Stanley Hall). Culturen waarin de vader 
volkomen uit het kinderleven verdwijnt kennen bijvoorbeeld geen oedipus-complex. Een 
psychologie kan dan ook niet ‘toegepast’ worden; om logisch mogelijk te worden is zij 
afhankelijk van de opvoedingssituatie, en van een antropologie van het kind, aldus 
Langeveld.  
Elders herhaalde Langeveld, zij het uitvoeriger, zijn positie. Ook ging hij nogmaals in op de 
oratie van De Groot. Stap voor stap probeerde Langeveld de onmogelijkheden van een 
toegepaste psychologie aan te tonen. Met het voorbeeld van de beroepskeuzevoorlichting 
wees Langeveld op de beperkingen van een psychologie die wilde voorspellen. ‘Geen 
psychologie kan zeggen, welke beroepen zich moeten voordoen op grond van empirische 
kennis der menselijke psyche.’64 Psychologisch beroepskeuze-advies aan kinderen was 
volgens Langeveld zinloos. De uitoefening van elk beroep zal de facto de psyche veranderen. 
En dus meende Langeveld dat De Groot in zijn inaugurale oratie ten onrechte sprak over de 
voorspelling van gedrag; het gaat ‘om de wijziging van de verhouding van persoon en wereld 
en dus: van de persoon.’ Ook meende Langeveld dat het volstrekt onverantwoordelijk en 
wetenschappelijk onjuist is om een psychodiagnosticus in te zetten voor concrete beïnvloe-
ding van de medemens, en daarmee het beroep dus uit te breiden met therapeutische 
werkzaamheden. Ten overvloede: de wetenschap die zich voor deze integrerende taak gesteld 
zag, was de pedagogiek (en de andragogiek). Een term als ‘toegepaste psychologie’ was 
volgens Langeveld dan ook zinloos. De psychologie kon de opvoeding nooit leiden en 
richting geven. Integendeel, de psychologie was naar oorsprong, betekenis en object 
afhankelijk van de pedagogiek.65  
Een psycholoog mocht meer verstand hebben van allerhande testmethoden en –apparatuur, de 
pedagoog daarentegen had ook daadwerkelijk verstand van mensen. Binnen de redactie van 
PS werkte deze tegenstelling in een disciplinair beladen periode ook door in de kritische 
beoordeling van artikelen. Toen W.J. Bladergroen in het najaar van 1950 een artikel toezond 
over De school en de geestelijke volksgezondheid, maakte Kohnstamm bezwaar tegen de rol 
die zij toekende aan de functie van schoolpsycholoog.66 Deze zou lijnrecht ingaan tegen 
Langevelds beschouwingen over de pedagogische psychologie. Hij zond haar een artikel van 
Langeveld toe met de vraag in haar stuk rekening te houden met de door Langeveld 
beschreven verhouding tussen pedagogiek en psychologie. Kohnstamm daarover: ‘Ik heb 
haar geraden, duidelijk het onderscheid te maken tussen de paedo-therapeut als specialist, die 
de paedagoog zeker voor enkele gevallen moet raadplegen en de “psycholoog”, die eigenlijk 
alleen vertrouwd is met laboratorium-situaties, niet met de werkelijke levens-situaties.’ 
Ondanks een aantal serieuze bezwaren tegen het artikel, stond hij wel op plaatsing in PS en 
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niet in een psychologisch tijdschrift, om daarmee de spanning tussen pedagogen en 
psychologen te kunnen verminderen.67 In haar artikel benadrukte Bladergroen dat de school 
het zonder de gespecialiseerde schoolpsycholoog eigenlijk niet meer zal kunnen stellen en dat 
deze nieuwe functionaris een geheel  aparte opleiding zal moeten genieten. Daarbij ruimde ze 
netjes, zoals aanbevolen, een plaats in voor de pedagogiek. De kinderdeskundigen zullen aan 
de universiteit hun opleiding moeten genieten, aldus Bladergroen, waarbij de kinderstudie, 
het leren beheersen van experimenteel-psychologische methoden, de studie pedagogiek en 
psychopathologie van het hoogste belang is.68 
Kon Ten Seldam bij zijn openbare les in 1927 over De paedagoog en de psychologie  nog 
menen dat de pedagogiek de psychologie zonder reserve erkent als een van haar meest 
belangrijke hulpwetenschappen69, anno 1951 waren er van beide kanten zeer uitgesproken 
reserves over de geproclameerde verhoudingen. Beide disciplines werden scherp verdedigd, 
en als dominant gezien ten opzichte van de ander. Het is duidelijk dat hier naast eer en 
traditie ook nieuwe beroepsperspectieven op het spel stonden. Omdat de verhoudingen tussen 
pedagogen en psychologen inmiddels behoorlijk gespannen waren, werden de posities nogal 
onverbloemd weergegeven. Nog geen jaar na de affaire rond De Groot was er wederom een 
pedagogisch psychologisch getinte confrontatie, ditmaal tussen de hoogleraren Van Houte en 
Révész. In het NTP publiceerde Révész een programma voor de opleiding van leerkrachten 
aan de Nederlandse blindeninstituten.70 Van Houte reageerde direct in PS. Wederom toonde 
zich een pedagoog aangevallen en territoriumbewust. ‘Prof. Révész is, zijn ontwerp 
samenstellende, niet in het een of ander grensgebied gebleven, maar hij heeft zich in een 
naburig land gewaagd. Dit brengt altijd gevaren mede als men het zonder reisgids doet: men 
loopt dan immers kans verdwaald te geraken.’71  
Révész wilde volgens Van Houte in tweemaal 22 uur de volgende vakken aan bod laten 
komen: centrale vraagstukken van de pedagogiek, de gehele didactiek met inbegrip van de 
behandeling van tien schoolse vakken, vermeerderd met die van vreemde talen, de 
meetkunde, de astronomie en de kosmologie; voorts de beroepsopleiding met behandeling 
van elk der beroepen, waarvoor in de instituten werd opgeleid (telefonist, typist, 
pianostemmer, muziekleraar, spraakleraar, masseur, etc.). Van Houte reageerde op deze 
overdaad met de woorden: ‘Dan is men zó de kluts kwijt, dat zelfs de helderschijnenende 
middagzon geen heroriëntatie vermag te geven.’72 Als het volgens Van Houte bij deze 
ontsporing was gebleven, zou deze reactie een verkwisting zijn. Maar er was meer dan de 
overbelasting en onevenwichtige inschatting van de opleiding van onderwijzers en de 
vorming van het kind. Révész verzuimde namelijk ook de pedagogiek op te nemen, of hij 
laste het op een ‘hoogst merkwaardige’ manier in. Een programma voor een opleiding van 
onderwijzers met daarin vakken als blindenpsychologie, -didactiek en –sociologie, zonder dat 
pedagogen werden geraadpleegd, en dat alles opgesteld door de leermeester van De Groot, 
dat moest haast wel als provocatie worden opgevat.  
Révész stuurde een reactie naar PS. Ditmaal geen tumult in de redactie. Hoogstwaarschijnlijk 
(gegeven de ontbrekende correspondentie hierover) werd de reactie van Révész snel en 
ongewijzigd opgenomen. Dit dus, ondanks het herhaalde beleid van PS om polemieken te 
vermijden. Révész meende dat zijn reactie op het programma ‘door haar agressieve en 
persoonlijke toon en door de onzakelijkheid [afweek] van de vorm, die in de 
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wetenschappelijke wereld gebruikelijk is.’73 Révész vond de bezwaren belachelijk omdat het 
slechts om een voorstel ging, waarbij docenten bovendien vrij waren in de keuze van de 
leerstof. Op de opmerking over het verdwalen in een naburig land reageerde Révész dat deze 
waarschuwing overbodig was. ‘Waar ik in de uiteenliggendste grensgebieden, als de 
Physiologie, Biologie, Neurologie, ja zelfs in de Linguistiek en de Muziekwetenschap nog 
nooit verdwaald geraakt ben, kan ik ook in de Paedagogiek mijn weg wel vinden.’74 Toonde 
tot dusver meestal de pedagoog zich zonder reserve op het terrein van de psychologie, nu was 
het een psycholoog die meende dat beide disciplines dermate verwant waren dat hij zich 
zonder problemen op beide terreinen kon bewegen. Dat bleek ook al eerder uit zijn 
publicaties in PS. Bovendien meende Révész dat de pedagogiek de laatste 50 jaar dankzij 
psychologen (hij noemde er 18, onder wie Binet, Claparède, Piaget, Heymans, Meumann, 
Bühler en Stern) de ‘sterkste stoten tot verdere ontwikkeling ontving.’ Als voorbeeld dat 
padagogische colleges ook aan psychologen toevertrouwd konden worden noemde Révész 
Groningen. Op grond van dit alles, zo sloot Révész af, mocht Van Houte hem met gerust 
geweten een vrije wandelkaart voor het gebied der pedagogiek afgeven.75  
Deze disciplinair beladen confrontaties blonken niet uit door inhoudelijk raffinement. 
Beroeps- en opleidingsperspectieven klonken steeds meer door in de discussies over de 
grenzen tussen pedagogische en psychologische deskundigheid. De pedagoog, traditioneel 
een gemakkelijke beweger over de eigen grenzen, en reeds lang gebruik makend van diverse 
‘hulpwetenschappen’, leek het vaakst terrein te moeten prijsgeven. De zorgen om de 
wetenschappelijke status en maatschappelijk aanzien van het vak namen toe. Wat de groep 
rond Langeveld en Buytendijk voorstond binnen de psychologie, bleef door een Koninklijk 
Besluit in 1952 (statistiek verplicht vak, pedagogiek niet) beperkt tot de Utrechtse School. 
Deze tegenstellingen hebben ertoe bijgedragen dat de Utrechtse School in de jaren vijftig 
sterk opleefde, maar dat daarbuiten de weerstand groeide.76  
De zorgen rond deze ontwikkelingen bleken ook uit de brieven van Kohnstamm aan 
Nieuwenhuis, die hij bleef schrijven tot het eind van zijn leven. In de laatste (beschikbare) 
brief (11/12/51), enkele weken voor zijn overlijden (op oudejaarsavond 1951), uitte 
Kohnstamm nog zijn zorgen over de ontwikkeling van de pedagogiek. Opvallend is dat een 
deel van deze brief letterlijk werd opgenomen in PS, in een naschrift bij een artikel van N. 
Beets.77 Kohnstamm werd niet genoemd; het werd opgenomen als redactioneel naschrift.78 
Het artikel van Beets, geschreven op verzoek van Langeveld (Beets was zijn assistent aan het 
Paedagogisch Instituut), moet voor Kohnstamm pijnlijk geweest zijn. Beets schetste de 
zorgwekkende situatie en de gebrekkige opleiding van de pedagoog en zijn onvermogen om 
te kunnen participeren in observatie-teams met psychiaters en psychologen. Beets vroeg zich 
af wat voor soort deskundigen het zijn, die kinderen observeren. Hij constateerde dat in de 
kinderbescherming de academicus ontbrak die een goed gefundeerde, ‘zuiver opvoedkundige 
visie’ op het kind kon geven.79 Naast de psychiater diende zich een tweede deskundige aan, 
namelijk de psycholoog. De deskundigheid kwam volgens Beets echter geheel van de kant 
van de psychiater. Beets legde de vinger op de problemen van praktisch ingestelde 
pedagogen, in contact met andere ‘deskundigen’. Het door Kohnstamm geschetste beeld van 
de pedagoog, wiens werk daar begint waar dat van de psycholoog ophoudt, bleek in de 
praktijk moeilijk te verwezenlijken.  
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‘Hij is de niet-academicus of de academicus-niet-paedagoog die samenwerkt met twee 
op hun terrein op hoog niveau opgeleide krachten. Hij moet aanvaarden wat men hem 
zegt en hem ontbreekt het “niveau” om datgene wat men hem zegt op de juiste wijze 
paedagogisch “om te denken” en voor het opvoedkundig handelen geschikt te maken. 
Hier en daar leidt dat ertoe, dat de paedagoog afzakt tot organisator en uitvoerder van 
wat zijn teamgenoten hem vertellen. Teamgeest kan goed zijn op grond van 
“gehoorzaamheid” van de paedagoog!’80  

 
Beets benadrukte het belang van de gemeenschappelijke taal die men moet spreken om in een 
wetenschappelijk team te kunnen komen tot een gezamenlijk oordeel over bijvoorbeeld 
heropvoedingsadviezen. Voor de academisch gevormde pedagoog was daarvoor ook veel 
kennis van de psychologie en psychopathologie noodzakelijk. De achilleshiel van de 
observatie lag volgens Beets in het ontbreken van wetenschappelijk respect, en de positie van 
de ‘Opvoeder-Directeur’ die wetenschappelijk volstrekt niet mee kon en door de andere 
deskundigen ‘wetenschappelijk onder de voet wordt gelopen’. De universiteit zou geen 
pedagogen leveren die kunnen observeren en kunnen voorlichten. In de praktijk was het zo 
dat de psychiater de deskundige bij uitstek was ‘die vertellen zal wat er met een kind aan de 
hand is en wat er met hem gebeuren moet.’ Maar omdat het observeren van kinderen wel 
primair een pedagogische aangelegenheid was, waarmee zich volgens Beets dan ook de 
academisch gevormde pedagoog moest bezig houden, lag hier een taak voor de universiteiten 
om de juiste pedagogen af te leveren.  
Dit was een harde slag van ‘binnenuit’. Pedagoog Beets stelde dat de Nederlandse 
universiteiten geen pedagogen afleveren die geschikt waren voor het werk in een 
observatiehuis.  
 

‘Wel zullen er in de toekomst psychologen afstuderen, die in hun opleiding uitvoerig 
kennis hebben kunnen nemen van de paedagogische problematiek, het paedagogisch-
psychologisch onderzoek van kinderen, de paedagogische behandeling van het 
moeilijke kind.’ […] In de kringen der verantwoordelijke paedagogen in 
opvoedingsinrichtingen en observatiehuizen begint men ernstig bezorgd te raken over 
eigen wetenschappelijke hulpeloosheid. Men voelt dat men zich, bewust van de primair 
opvoedkundige verantwoordelijkheid, niet mag uitleveren aan wetenschappelijke 
denksystemen, waarin de primair paedagogische vizie op het kind, zoek is.’81  

 
Van Houte beoordeelde het artikel van Beets voor PS en schreef Nieuwenhuis: ‘Het stuk van 
de heer Beets bevalt me toch eigenlijk niet erg. Ik kan er weinig tegen inbrengen, behalve de 
toon. Het is alles waar voor  wat de paedagoog betreft, maar ik vind het jammer, dat het 
betoog zo sterk ten koste van psychiater en psycholoog gaat. […] De kern ligt in de 
onvoldoend opgeleide paedagoog en het onvoldoend aantal paedagogen. Maar daar kan de 
psychiater en ook de psycholoog toch niets over verweten worden.’82 Ten onrechte 
suggereerde Van Houte dat de toon ten koste ging van psychiater en psycholoog. Van Houte 
bleek, na zijn eerdere aanval op Révész, nogal begaan met de psychologen die nu ineens 
weinig te verwijten viel.  
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In het naschrift van de redactie, zoals gezegd gebaseerd op Kohnstamms laatste brief, werd 
bevestigd dat er onvoldoende wetenschappelijk gevormde pedagogen waren, die als derde lid 
van het adviserend team zouden kunnen optreden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste brief van Ph. Kohnstamm uit het redactiearchief waarin hij reageert op het artikel van N. 
Beets over het geringe maatschappelijke aanzien van pedagogen (en dat deels zou worden opgenomen 
als nawoord in PS). (bron: RA, 11/12/1951) 
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Kohnstamm benadrukte de volgende twee punten: 
 

‘1. Alleen bezitters van het eindexamen gymnasium-α kunnen universitair paedagogiek 
studeren, terwijl voor de psychologie die mogelijkheid ook bestaat met einddiploma 
gymnasium-β, H.B.S.-B en H.B.S.-A. Voor een observerend en experimenteel vak als 
paedagogiek moet de eerstgenoemde opleiding zeker niet de meest geschikte geacht 
worden. 
2.Het vak paedagogiek is maatschappelijk nog zo weinig in aanzien, dat buiten het 
onderwijs nog weinig uitzicht bestaat op een maatschappelijke functie na een studie in 
deze richting.’83  

 
Bij het tweede punt werd de toevoeging van Kohnstamm ‘niet buiten toedoen van psychiaters 
en psychologen om’ door de redactie weggelaten. In zijn brief onderschreef Kohnstamm nog 
de mening van Beets dat de Middelbare Akte-Vereniging deze zaak ter hand moest nemen. 
Kohnstamm streed tot aan het einde van zijn leven voor de wetenschappelijke en 
maatschappelijke erkenning van de pedagogiek. Je zou kunnen stellen dat Kohnstamm in het 
harnas gestorven is.84 Maar in tegenspraak met de lovende woorden van Langeveld 
voorvoelde Kohnstamm aan het einde van zijn leven niet alle maatschappelijke behoeften. De 
wijze waarop psychologen als De Groot en Révész werden bejegend, en de wijze waarop een 
meer empirisch en statistisch georiënteerde richting als pychodiagnostiek argwanend werd 
gevolgd, toonde geen affiniteit met de door Beets geschetste behoefte in de praktijk aan 
wetenschappelijk geschoolde en aan praktisch ingestelde pedagogen.  
Naar aanleiding van het overlijden van Kohnstamm schreef Langeveld in Balans bij het einde 
de volgende woorden: 
 

‘Zijn dispositie was zelden anders dan prima, onder “affaires”, “pijnlijke 
verhoudingen”, “onaangename ervaringen” leed hij nooit; hij had ze niet en, waar 
iemand hem bedroog of zich grof tegenover hem misdroeg, daar haastte hij zich te 
vergeven en te vergeten. Hij wist veel van de zwakheden dergenen met wie hij werken 
moest; hij ontzag ze of hij trad er vastberaden zakelijk tegen op, maar hij sprak nooit 
kwaad en koesterde nooit wrok.’85  

 
Als deze nogal goedaardige schetst van het karakter van Kohnstamm zou kloppen, illustreert 
deze observatie wel het uitzonderlijke karakter van de kwestie rondom De Groot. 
Uitzonderlijk wat betreft de reactie van Kohnstamm, die in hoge mate de bedreigde positie 
van de pedagogiek weerspiegelde.86 Dat Kohnstamm in zijn laatste brief de pedagogiek een 
experimenteel vak noemde stond in schril contrast met de heftigheid waarmee allerhande 
experimentele ontwikkelingen door pedagogen werden tegengewerkt. De pedagogiek moest 
terrein prijsgeven als overkoepelende discipline. Voor de buitenwereld vormde zij geen 
geheel meer dat de onderdelen in zich sloot. De ‘delen’ waren zelfstandige disciplines 
geworden, die hun eigen beroepsprofiel gingen ontwikkelen. De jarenlange dominante positie 
van Kohnstamm, door Langeveld overgenomen, heeft begin jaren vijftig een meer 
geïsoleerde positie van de Nederlandse pedagogiek (ook temidden van andere sociale 
wetenschappen) in de hand gewerkt.87 
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De voortgezette pretenties van de pedagogiek, in de persoon van Langeveld, konden nog 
voornamelijk gedijen binnen de muren van de Utrechtse Universiteit. Hiermee hield de 
Utrechtse School een bij uitstek pedagogisch-psychologische traditie in stand. Het huwelijk 
tussen pedagogiek en psychologie onderging in Utrecht een lokale opleving.88 Maar het was, 
getuige de uitlatingen daarover in de daarop volgende jaren, geen opleving die zich 
weerspiegeld zag in een hernieuwd zelfbewustzijn van de pedagogiek. In 1962 vroeg Bijl 
zich af of er historisch geen onjuiste werkverdeling was ontstaan, die de pedagoog van een 
zeer belangrijk deel van zijn werkterrein had beroofd. De verhouding tussen pedagogiek en 
psychologie vergeleek hij met die van een straatarme hooggeborene met een fraaie 
representatie en een schatrijke selfmade man, die de leiding in handen heeft. ‘Slechts indien 
de psychologie bereid zou zijn een deel van haar taken af te staan, heeft het zin afzonderlijke 
pedagogische leerstoelen in stand te houden.’89  
 
Een huwelijk ontbonden; splitsing van Langevelds leerstoel 
 
Wetenschap, zo wil het cliché, is mensenwerk. En waar mensen samenwerken ontstaan 
conflicten over grenzen, zij het van persoonlijke, machtspolitieke of wetenschapsinhoudelijke 
aard. Daarmee zijn kwesties over wetenschappelijke grenzen ook altijd kwesties tussen 
mensen, waarbij persoonlijke voor- of afkeuren een niet geringe rol spelen. Maar daartoe zijn 
ze niet te reduceren. Wetenschappelijke grenzen zijn niet de uitkomst van persoonlijke 
willekeur. Tenzij een pedagoog het onderzoek naar zwarte gaten claimt, zal een theoretisch 
fysicus weinig aanleiding zien of vinden om een grensconflict uit te vechten met een 
pedagoog op wetenschapsinhoudelijke gronden. Dat ligt anders voor de pedagogiek en 
psychologie, waar grenzen bijna per 'disciplinaire' definitie ter sprake komen of waarover 
‘onderhandeld’ moet worden. Daarmee zijn deze grenzen ook rekbaar en variabel. En in hoge 
mate gekleurd door historisch gegroeide verhoudingen. In allerlei opzichten is Utrecht 
daarvan een sprekend voorbeeld. Niet alleen doceerden zowel Gunning, Kohnstamm als 
Langeveld er, maar ook was Utrecht bij uitstek de plaats waar de pedagogiek in volle omvang 
naar haar grenzen zocht en er ten slotte tegen aanliep. 
Langeveld wist, tegen vele weerstanden in, de pedagogiek uitermate breed te positioneren. In 
1959 formuleerde hij de volgende tien pedagogische leeropdrachten die volgens hem 
dringend nodig waren: 1. De theoretische en de historische pedagogiek, 2. Schoolorganisatie, 
schoolwetgeving, schoolgeschiedenis, vergelijkende schoolkunde, 3. Leraarsopleiding, 4. 
Orthopedagogiek, 5. Sociale jeugdzorg, 6. Criminele jeugdzorg, 7. “Adult-Education”, 9. 
“Klinische” kinder- en jeugdpsychologie, 10. Godsdienstpedagogiek.90 Langeveld had begin 
jaren zeventig een klein imperium opgebouwd. Zo meende vriend en collega Mossel dat 
hijzelf slechts één leerstoel bezette van ‘de heksenkring die uit zijn sporen opgegroeid is’.91 
In 1972 telde de subfaculteit pedagogische en andragogische wetenschappen ongeveer 130 
personeelsleden, van wie een veertigtal werkzaam was voor de lerarenopleiding.92  
Hoewel niet volledig op zijn conto te schrijven (het sociaal-wetenschappelijk tij zat ook mee), 
is het duidelijk dat er veel is gebeurd vanaf het moment dat Langeveld het voor elkaar kreeg 
om na de oorlog zijn leerstoel uit te breiden met didactiek en ontwikkelingspsychologie. Het 
was een eerste leerkrukje, aldus Langeveld, om bij grote vermoeidheid van het lange wachten 
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op te zitten.93 Maar mede door zijn enorme dadendrang, en veelomvattende pretenties op het 
terrein van de pedagogiek bleef het niet bij die ene kruk. Toch liep Langeveld ook duidelijk 
tegen een aantal grenzen op. Niet alle denkbare pedagogische leerstoelen werden uiteindelijk 
verwezenlijkt. Ook andere pretenties bleken soms te hoog gegrepen, zoals Langevelds poging 
de op te richten Inter Faculteit Lichamelijke Opvoeding (eind jaren zestig) onder te brengen 
binnen de Utrechtse pedagogiek.94  
Als gevolg van het specifieke karakter van de Utrechtse pedagogische nering kende de 
Utrechtse ontwikkelingspsychologie eveneens een typerende ontwikkeling; een ontwikkeling 
die sterk werd beïnvloed (volgens sommige betrokkenen: geremd) door de verhouding ten 
opzichte van de pedagogiek. De uitbreiding van Langevelds leeropdracht direct na de oorlog 
lag aan de ontwikkelingspsychologie ten grondslag. Maar deze constructie bleek niet bestand 
tegen de druk van verzelfstandiging en disciplinaire differentiatie. Ironisch aan deze 
pedagogische geschiedenis is dat het de kleinzoon van Philip Kohnstamm was, Dolph (G.A.) 
Kohnstamm, die mede debet was aan de splitsing van Langevelds leerstoel. Met die splitsing 
werd het begin van het einde ingeluid van pedagogische ambities ‘in volle omvang’. Hoewel 
uiteraard meer factoren een rol speelde in deze Utrechtse situatie en hier, aan het slot van dit 
hoofdstuk, niet aan alle betrokkenen recht gedaan kan worden, illustreert de disciplinaire 
tegenstelling tussen Langeveld en G.A. Kohnstamm enkele van de definitieve scheuren in de 
pedagogische ambities zoals Langeveld die in het spoor van Ph. Kohnstamm bleef 
uitdragen.95 
 
Halverwege de jaren zestig begon het aantal studenten sociale wetenschappen dermate te 
groeien dat de taak van de hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek zo 
omvangrijk werd dat een splitsing daarvan noodzakelijk was. December 1966 deed 
Langeveld als voorzitter-secretaris van de subfaculteit opvoedkunde derhalve een schriftelijk 
verzoek aan de voorzitter-secretaris van de subfaculteit psychologie, Prof. dr. C.F. van 
Parreren, en aan de secretaris van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Prof. dr. J.H. 
Dijkhuis. Onderwerp was een nieuw lectoraat in de ontwikkelingspsychologie. Langeveld 
schreef dat bij het spreken over dit lectoraat uitsluitend werd gedacht aan Dolph Kohnstamm; 
‘alle voorlopige afspraken vervallen als deze persoon buiten de zaak raakt.’96 Bovendien zou 
het lectoraat niet buiten de subfaculteit opvoedkunde ingesteld dienen te worden.  
De lector zou zijn onderwijs moeten inrichten in overeenstemming met Langeveld en hij zou 
deel gaan uitmaken van het Pedagogisch Instituut. Wel zou de nieuwe lector zitting hebben in 
zowel de subfaculteit opvoedkunde als psychologie. In de leeropdracht van Langeveld zou 
het deel ontwikkelingspsychologie worden vervangen door ‘klinische kinderpsychologie’. De 
bedoeling was dat na enige jaren (1970 werd als jaartal genoemd) het lectoraat in de 
ontwikkelingspsychologie zou worden omgezet in een ordinariaat.97 Op verzoek van 
Langeveld werd zijn eigen leeropdracht uiteindelijk geherformuleerd als ‘De pedagogiek in 
haar volle omvang, de algemene didactiek en de klinische psychologie van kinderen en 
jeugdigen’. Dit met ingang van het eind van het academiejaar waarin Kohnstamm zijn 
werkzaamheden aan de Universiteit Utrecht begon.98 
De ontwikkelingspsychologische leeropdracht was formeel ondergebracht bij psychologie, 
maar de lector moest zijn onderwijs tegelijkertijd geven in overeenstemming met Langeveld. 
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De ontstane situatie kan inhoudelijk worden gezien als de voortzetting van de brede invulling 
van de pedagogiek en was mede het gevolg van de uitbreiding van Langevelds leeropdracht 
direct na de oorlog. Aan het eind van de jaren zestig kwam steeds meer druk te staan op deze 
constructie; een druk die werd versterkt door de groeiende studentenaantallen, felle 
tegenstellingen tussen studenten en hoogleraren, het aantrekken van de beroepsmarkt, de 
verdediging van professionele competenties, en uiteraard de verandering van het wetenschap-
pelijk klimaat (fenomenologie op haar retour, en groeiende dominantie van het empirisch-
analytische paradigma).99   
Twintig jaar nadat De Groots rede tot grote pedagogische wrevel leidde zette de lectorale 
rede van G.A. Kohnstamm, uitgesproken op 16 oktober 1969 in Utrecht, disciplinaire 
verhoudingen tussen pedagogiek en psychologie nogmaals op scherp. In zijn openbare les, 
Taalontwikkeling en milieu, ging Kohnstamm in op relaties tussen taalontwikkeling en 
intelligentie en mogelijke invloeden van milieu en compensatieprogramma’s. Ondanks de 
overlap met onderzoek dat Langeveld reeds had gedaan (Kohnstamm gaf zelfs een paragraaf 
de titel Taal en denken mee, de titel van Langevelds proefschrift) noemde hij Langeveld geen 
enkele maal in zijn rede. Met uitzondering van het dankwoord. Kohnstamm schreef dat in 
Utrecht dankzij Langevelds veelzijdigheid en vasthoudendheid een symbiose was ontstaan 
van klinische pedologie, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Het Pedagogisch Instituut 
zou derhalve beschikken over een benijdenswaardige vorm van interdisciplinaire samen-
werking. Vervolgens associeerde hij deze samenwerking met een ‘softe’, ‘gemoedelijke 
sfeer’.   
 

‘Dit neemt niet weg dat de nieuwe opleiding ‘kinder- en ontwikkelingspsychologie’ 
mede bedoeld is om het systematisch-empirisch onderzoek in deze vakken op een 
internationaal peil te brengen. Ofschoon de gemoedelijke sfeer van ons Instituut 
verdedigd moet worden tegen verzakelijking, omdat ook de wetenschappelijke omgang 
met kinderen zich naar onze mening in een gemoedelijke sfeer dient af te spelen, 
moeten wij óók gaan inzien dat het systematisch-empirisch onderzoek een zakelijke 
aanpak vraagt. Men krijgt geen ‘hard data’ met ‘soft’ onderzoek, ook al zullen wij om 
derwille van de kinderen in onze onderzoeken wel altijd een beetje soft moeten 
blijven.’100  

 
Volgens Kohnstamm zelf zou de tekst van zijn openbare les grote wrevel bij Langeveld 
hebben gewekt. ‘Hij heeft toen openlijk van zijn toorn doen blijken en nadien is er tussen ons 
eigenlijk geen gesprek meer mogelijk geweest’, aldus Kohnstamm hierover.101 Vier dagen na 
zijn rede schreef Kohnstamm op verzoenende toon een briefje aan alle medewerkers van het 
Pedagogisch Instituut, waarin hij stelde dat hij de methoden en de resultaten van systematisch 
empirisch onderzoek niet heeft willen verheerlijken ten koste van welke andere methode dan 
ook. Gevoelsmatig zou hij zich verwant voelen met mensen die een meer intuïtieve 
benadering voorstonden.102  
De publiekelijke toorn van Langeveld versterkte desondanks een aantal processen waarbij de 
belangen tussen beide subfaculteiten openlijk uit elkaar gingen lopen. Problemen met ruimte, 
studenten en personeelstekort werden gedeeld, maar de belangen en oplossingen begonnen 
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steeds meer te verschillen. Voor Kohnstamm was deze confrontatie een van de aanleidingen 
om 8 juni 1970 zijn ontslagbrief te schrijven.103 Op 11 juni schreef Langeveld een brief aan 
het bestuur van de faculteit dat hij binnenkort de tekst voor een advertentie zou sturen voor de 
opvolger van Kohnstamm – waarna een andere hoogleraar (Van Parreren) liet weten dat hij 
deze handelwijze prematuur vond.104  
Onderlinge conflicten, collega’s die niet met elkaar spraken, een groot tekort aan stafleden, 
niet berekend op de grote aantallen studenten, te weinig werkruimte, een roep om meer 
democratie en hoogleraren die elkaar beschuldigen: er was sprake van een openlijk 
machtsconflict, schijnbaar met disciplinaire grenzen als inzet. Het weerhield de betrokkenen 
niet van pogingen om op louter inhoudelijke gronden de ontwikkelingspsychologie aan de 
pedagogiek te onttrekken, dan wel voor de pedagogiek te behouden. 
Tussen pedagogiek en psychologie werden de bekende retorische tegenstellingen ingezet. 
Daarbij legden vooral psychologen de nadruk op wetenschappelijke kwaliteiten en stelden zij 
daarbij de rol van ‘onderzoeker’ tegenover die van de ‘mensenkenner’. ‘Men verwacht steeds 
minder “ware” duidingen van [de psycholoog], en steeds meer aan de empirie ontleende 
argumenten op grond waarvan de vraagsteller [degene die de hulp van een psycholoog 
inroept; IvH] zelf zijn conclusies moet formuleren.’ Aldus de schrijvers van het voorstel tot 
verzelfstandiging van de kind- en ontwikkelingspsychologen. 
De pedagogisch-psychologische ‘versmelting’ waarvan in Utrecht sprake was, zou – aldus 
Kohnstamm destijds - een normale uitgroei belemmeren van de ontwikkelingspsychologie. 
De lector in de ontwikkelingspsychologie zou niet lijdelijk willen toezien dat zijn vak als ‘een 
van de vele bijwagens van de pedagogiek behandeld wordt.’ Het samengaan met de Utrechtse 
pedagogiek in ondergeschikt verband zou onaanvaardbaar geworden zijn. Bovendien zou 
deze onderschikking – ik vat nog steeds Kohnstamm samen - pretentieus verdedigd worden 
‘op louter theoretische en o.i. aanvechtbare gronden.’105 De afdeling klinische pedagogiek 
bleef bij haar principiële standpunt dat de ontwikkelingspsychologie een integraal onderdeel 
was van de opvoedkunde, en dat een ontwikkelingspsychologie zonder grondige kennis van 
de opvoedkundige situatie in ernstige mate eenzijdig en onvolledig zou zijn.106 Utrechtse 
pedagogen bleven hardnekkig vasthouden aan onderbrenging van het ordinariaat in de 
ontwikkelingspsychologie binnen de pedagogiek. Langeveld eiste van het bestuur dat de zich 
autonoom opstellende groep psychologen, onder de naam van ‘Kinder- en Ontwikkelings-
psychologie’, haar activiteiten zouden beëindigen.107  
Daar tegenover stonden de argumenten van de psychologen ter bevestiging van autonomie 
van beide disciplines. ‘Het is aan de opvoedkunde de opvoedkundige betekenis te bepalen 
van ontwikkelingspsychologisch onderzoek. Het is aan de ontwikkelingspsychologie de 
ontwikkelingspsychologische betekenis van opvoedkundig onderzoek te bepalen. Daaruit 
volgt echter niet dat ontwikkelingspsychologie pas ontwikkelingspsychologie is, als deze – 
door de opvoedkunde bepaalde – opvoedkundige betekenis heeft. Daaruit volgt evenmin dat 
opvoedkunde pas opvoedkunde is, als deze – door de ontwikkelingspsychologie bepaalde – 
ontwikkelingspsychologische betekenis heeft.’108 
Uiteindelijk moest er een commissie van advies komen, bestaande uit de hoogleraren S. 
Groenman, R.S. Mossel en A. Poslavsky. Na lezing van het dossier (‘een niet altijd even 
verkwikkelijke lectuur’) stelden zij dat een oplossing gevonden moest worden op rationele 
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gronden, en niet op sterk emotioneel gekleurde controverses tussen personen en 
groeperingen.109 De auteurs stelden dat een afbakening op basis van een verschillend object 
van onderzoek (bijvoorbeeld kinderen of volwassenen) niet houdbaar was. ‘Andragogiek en 
onderwijskunde worden immers tevens als verwante studiegebieden binnen deze subfacul-
teiten getrokken, niet op grond van studieobjecten, maar op grond van een bepaalde 
(agogische) wetenschappelijke benadering.’ De commissie had er geen principieel bezwaar 
tegen dat beide subfaculteiten er hun eigen vorm van ontwikkelingspsychologie op na zouden 
houden, mits in belang van de studie en de studenten. Wel zou de subfaculteit psychologie 
een duidelijker wetenschappelijke motivering moeten formuleren om een tweede leerstoel 
ontwikkelingspsychologie te kunnen verdedigen. Zo werden moeizaam stappen gezet op de 
weg naar een eigen afdeling en een eigen hoogleraar; stappen, kortom, in de richting van 
meer autonomie en onafhankelijkheid ten opzichte van de pedagogiek. 
In 1972, het jaar dat Langeveld met emeritaat ging, kon het solliciteren beginnen. 26 
Augustus 1972 verscheen de advertentie o.a. in het N.R.C. Handelsblad (september 1972 in 
PS). In één kader werd aan de linkerzijde een ordinariaat in de ontwikkelingspsychologie 
aangeboden door de Subfaculteit der Psychologie. Aan de rechterzijde van de advertentie 
bood de Subfaculteit der Pedagogische en Andragogische wetenschappen een ordinariaat in 
de agogische ontwikkelingswetenschap aan.  
 
Tot slot 
 
In vergelijking met de situatie tijdens het interbellum kwamen disciplinaire verhoudingen 
tussen pedagogen en psychologen na de oorlog steeds meer op scherp te staan. Iedere 
aanduiding die een verschil in dominantie suggereerde (zoals toen Brugmans sprak van de 
autonomie van de psychologie ‘boven de pedagogen’) werd ervaren als een poging tot 
annexatie en werd met kracht bestreden. De retoriek tussen beide disciplines kreeg steeds 
meer het kenmerk van de partij die iets dreigde te verliezen, en de ander die naar 
onafhankelijkheid streefde. Met name daar waar de psychologie zich op empirisch terrein 
(zoals de psychodiagnostiek) als autonome discipline ging manifesteren, riep dat bij 
pedagogen uiterst strijdbare reacties op. Discussies in de commissie-Sassen tonen de grote 
bemoeienis van pedagogen met de invulling van de opleiding psychologie. De heftige 
confrontaties tussen pedagogen en psychologen kunnen worden begrepen als een 
verschuiving van de pedagogiek als overkoepelende discipline (met de psychologie als 
hulpwetenschap) naar een discipline naast de psychologie. De noodzaak tot demarcatie was 
ook duidelijk getekend door ontwikkelingen van professionele bevoegdheden, waarbij 
pedagogische pretenties ten opzichte van de psychologie moeilijk stand hielden in de 
praktijk. Een verontrustend artikel van Beets illustreerde de gegroeide kloof tussen de 
academisch uitgedragen ambities van de pedagogiek en de werkvloer, waar pedagogen het 
steeds vaker moesten afleggen tegen psychiater en psycholoog. 
Kohnstamm had er in zijn didactisch-psychologisch onderzoek naar gestreefd het empirisch 
onderzoek zo nauw mogelijk in samenhang te beoefenen met zijn wijsgerige uitgangspunten. 
Het denkpsychologisch onderzoek (op basis van de ideeën van Selz) waarvoor Kohnstamm 
belangrijke bouwstenen had aangedragen zou ironisch genoeg in Nederland door niemand zo 
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doordacht worden uitgewerkt als De Groot deed in zijn dissertatie.110 Desondanks zag 
Kohnstamm in De Groot een grote bedreiging. De Groot zette weliswaar een bekende wijze 
van denken voort, maar het gebeurde op voornamelijk empirische grondslag en ontdaan van 
een wijsgerig kader. Bovendien was hij van een ander kaliber dan Luning Prak, die door de 
redactie van PS nog relatief gemakkelijk ter zijde kon worden geschoven. In confrontatie met 
pedagogen wisten psychologen, niet in de laatste plaats De Groot, de tegenstelling tussen 
beide disciplines vaak handig op te blazen en ging men voorbij aan de pedagogische aandacht 
en bemoeienissen met empirisch onderzoek. Daarbij werden pedagogen al snel in de rol 
geplaatst van Wesensschauers of van zich op louter speculatie en intuïtie baserende 
idealisten.  
De verhoudingen in de jaren vijftig bleven duidelijk getekend door deze tegenstellingen. En 
door Kohnstamms dominante opstelling ten opzichte van psychologen, aanvankelijk in de 
persoon van Brugmans. Langeveld zette de pretenties van Kohnstamm voort maar was 
minder dan Kohnstamm (en Gunning) in staat om de redactie van PS aan zich te binden. 
Mede door zijn meer controversiële positie werd het demarquerende optreden daardoor 
minder een kwestie van de gehele redactie. Van meer belang was echter de verzelfstandiging 
van het empirisch-analytisch paradigma, waardoor ook een methodologisch standaardboek 
als dat van De Groot uiteindelijk in PS op haar merites moest worden beoordeeld, met 
voorbijgaan aan de persoonlijke weerstanden. In conflict met Luning Prak en ook Brugmans 
ontbrak die ‘zakelijkheid’ nog. En feitelijk ook in de eerste confrontaties met De Groot. 
Door een toenemende differentiëring van wetenschappelijke disciplines en een 
verzelfstandiging van de empirische methodologie ten opzichte van de diverse disciplines 
verloor de pedagogiek deels haar ‘multidisciplinaire betekenis’. Zoals eerder duidelijk werd 
droegen het verlies van Kohnstamm als gezichtsbepalende figuur en de daarop volgende 
dynamiek binnen de redactie van PS bij aan het proces van disciplinaire fragmentering en 
differentiering. Een proces waarbij de ene partij iets dreigde te verliezen, en de ander naar 
onafhankelijkheid streefde. Psychologen hanteerden daarbij echtscheidingsretoriek: pijnlijk 
maar noodzakelijk. Langeveld liep in Utrecht voorop met een naar dramatiek neigend 
vocabulaire dat eerder een doodstrijd van de pedagogiek suggereerde. Zoals ook duidelijk 
werd in hoofdstuk drie bleek PS daarvoor een geschikt medium. In een uitermate cryptisch 
geschreven schotschrift schetste Langeveld de vele kwalen waaraan de pedagogiek anno 
1970 zou leiden.111 De opvoedkunde leed aan een complex stuk ‘alledaagse metafysica’ (‘de 
theorie van “je kan ’t of je kan ’t niet”, “leerlingen die de uitleg niet snappen, zijn dom”, 
“moeders voelen toch intuïtief wel aan, wat goed is voor een kind”, “wijsheid komt met de 
jaren”, enz.’), aan bureaucratisch autoritarisme, aan de eeuwenlange minachting der 
‘eigenlijke’ wetenschappen en aan de formidabele veelzijdigheid van haar taken. ‘Zodat de 
pedagogiek eigenlijk alleen maar dood kan gaan.’112 Langeveld veronderstelde dat ‘interne 
differentiatie’ en – wanneer de disciplines weer te ver uiteen waren gegroeid – de roep om 
multidisciplinariteit een zich historisch herhalend proces zou zijn. Tegelijkertijd achtte hij een 
multidisciplinaire benadering slechts dan mogelijk, indien er sprake was van gezamenlijke 
vooronderstellingen. Mits er een context bestond die integreert. En dat was nu juist in de 
ogen van pedagogen een bij uitstek pedagogische taak.113 
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Samenvatting en conclusie 
 

‘Proef de proefschriften, maar neem tijd voor de tijdschriften.’1 
 
 
 
In een brief aan Diels gaf Gunning zijn commentaar op een ter publicatie aangeboden artikel van 
ene Pluvier. Gunning had bezwaar tegen acceptatie van het stuk, dat handelde over het 
selectievraagstuk. Dit bezwaar bestond daarin, aldus Gunning, 'dat het, althans volgens mijn 
wijze van zien, nauwelijks paedagogisch, maar feitelijk geheel organisatorisch is van inhoud en 
strekking. Is dit zoo, dan hoort het, volgens de bij gemeen consent aangenomen demarcatielijn, 
niet bij ons thuis, maar bij Volksontwikkeling'.2 In deze afwijzing deed Gunning een strategisch 
beroep op een ‘algemeen aanvaarde’ grens en veronderstelde hij bekendheid met wat 
thuishoorde in een pedagogisch tijdschrift en wat er niet in thuishoorde. De algemene 
instemming daarover ontbrak echter. Ondanks het iets minder diplomatieke oordeel van 
Kohnstamm ('de wijdloopigheid loopt hier wel de spuigaten uit.' ) was deze namelijk wel voor 
opname van het artikel, zij het in een ‘uiterst besnoeiden vorm’.3 De criteria voor pedagogische 
wetenschap bleken niet zo helder als de uitspraak van Gunning deed vermoeden. Het oordeel van 
Gunning vormt een illustratie van wat in deze studie centraal staat en wat in hoofdstuk één nader 
wordt uitgewerkt vanuit het perspectief van het empirisch wetenschapsonderzoek. 
Tijdschriften hebben een primaire functie in het aanbrengen van grenzen, in dit geval tussen 
pedagogisch wetenschappelijke en niet-pedagogische of niet-wetenschappelijke kennis. Het 
selectieve karakter van tijdschriften met wetenschappelijke pretenties creëert een onderscheid 
tussen ingewijden en buitenstaanders. Het accent in deze studie op tijdschriften en redacties 
past in een onderzoek naar de vraag op welke wijze pedagogisch wetenschappelijke grenzen 
veranderen, aanvaard, verdedigd en gelegitimeerd worden.  
Iedere discipline creëert het beeld van een coherent geheel aan kennis, liefst met een fraai 
gemarkeerd begin (de eerste wetenschapper, het eerste laboratorium, de eerste ontdekking) en 
de laatste stand van zaken (de laatste ‘ontdekking’, het nieuwste onderzoek).4 Iedere 
discipline kent een ‘ontstaansmythe’, een markering van een begin waarmee een 
denkbeeldige grens getrokken kan worden tussen ‘pre-disciplinair amateurisme’ en het begin 
van de wetenschap in kwestie. Voor de pedagogiek komen daarvoor verschillende momenten 
in aanmerking. Hoofdstuk twee handelt echter niet zozeer over de datering van ontstaan, als 
wel over de processen die bijdragen aan de acceptatie en legitimering van een 
wetenschappelijke vorm van pedagogiek en van haar begin rond 1900. Het gaat daarbij ook 
om de wijze waarop bestaande pedagogische reflectie op het onderwijs rond die 
eeuwwisseling uiteindelijk - ook in de geschiedschrijving - aangeduid gaat worden als pre-
disciplinair amateurisme. 
Aan het begin van de twintigste eeuw staat duidelijk een monopolie op het spel op het terrein 
van de pedagogische reflectie op het onderwijs. Deze reflectie is al vanaf de negentiende 
eeuw diep geworteld in het Nederlandse onderwijs. Geïnstitutionaliseerde reflectie kan dan 
ook niet anders dan sterk gebonden zijn aan de praktijken van opvoeding en onderwijs.  
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De wijze waarop deze praktijken moeten worden bediend en waarop tegelijkertijd een 
wetenschappelijke autonomie moet worden opgebouwd, vraagt om een subtiele omgang met 
diverse partijen. Hoewel meerdere partijen zich opwerpen als reflexieve autoriteiten is de 
naam van Gunning onmiskenbaar verbonden aan het begin van de Nederlandse wetenschap-
pelijke pedagogiek. Paradoxaal is daarbij het gegeven dat zijn voorgangers zonder reserve 
spreken van een wetenschappelijke pedagogiek terwijl hijzelf openlijk twijfelt of zoiets wel 
mogelijk of wenselijk is. Die twijfel is echter begrijpelijk met het oog op het vertrouwen dat 
hij moet zien te verwerven in het belang van de pedagogiek als wetenschap voor de praktijk. 
Wetenschappelijke pretenties tot op dat moment zijn te zeer verweven met een machtsver-
houding die niet gebaseerd was op inhoudelijk overwicht.  
Zoals Gieryn betoogt gaat het verwerven van een monopoliepositie gepaard met een 
retorische stijl waarbij van ‘insiders’ buitenstaanders dienen te worden gemaakt. Afwijkend 
van Gieryns beschrijving zien we in deze casus dat de demarquerende retoriek echter niet 
afkomstig is van personen die zelf een claim doen op het bewuste monopolie (in dit geval op 
de pedagogiek als wetenschap). De aanval vanuit onderwijzerskringen op de reputatie van dé 
pedagogische autoriteit op dat moment, De Raaf, kan worden beschouwd als één van de 
symptomen van een complex aan internationale - ‘reformpedagogische’ -  ontwikkelingen. 
Het is een uniek moment omdat de grenzen van wetenschappelijke pedagogiek mede worden 
verlegd onder aanvoering van onderwijzers die zichzelf positioneren als reflexieve 
deelnemers aan het debat – iets wat vandaag de dag ondenkbaar is. Het compromisloze 
karakter van DNS is uniek, maar in feite ook noodzakelijk om de gewenste veranderingen tot 
stand te brengen. De retorische stijl van DNS, waarmee het werk van autoriteiten volledig 
wordt gediskwalificeerd, is er een die slechts ‘buitenstaanders’ zich kunnen veroorloven.  
Hoewel de aanduiding ‘buitenstaander’ ook de uitkomst is van een sociaal-historisch proces, 
is het duidelijk dat in DNS juist deze dubbele rol van ‘kenner’ en ‘buitenstaander’ wordt 
ingenomen. Thijssen en Bol zijn kenners van en schrijvers over pedagogische theorie, over 
Herbart en over het onderwijs. Maar tegelijkertijd zijn ze bestrijders van het zelfuitgeroepen 
prestige van de wetenschappelijke pedagogiek door de neo-herbartianen. De wijze waarop 
pedagogische theorievorming rond de eeuwwisseling gestalte krijgt, is sterk gekleurd door 
een situatie waarin enerzijds wordt gestreefd naar emancipering en anderzijds handhaving 
van de status quo voorop staat. Gunning weet uiteindelijk handig gebruik te maken van het 
afbrekende werk van anderen, om zichzelf in latere jaren in zijn eigen historisch overzicht te 
kunnen positioneren als eerste wetenschappelijke pedagoog. In dit geval blijkt ook 
geschiedschrijving van demarquerend belang.  
Naast inzicht in de historische context van een ‘ontstaansmythe’ laat de eerste casus tevens 
zien dat er in Nederland een duidelijke lacune bestaat op het terrein van de wetenschappelijk 
pedagogische pers. Aan het begin van de twintigste eeuw is geen pedagogisch tijdschrift 
voorhanden met een ‘wetenschappelijk-neutrale’ uitstraling, waarmee wetenschappelijke 
autoriteit kan worden opgebouwd en tegelijkertijd uiteenlopende belangen kunnen worden 
overstegen. Tot op dat moment zijn tijdschriften met vergelijkbare pretenties, met hun 
versnipperde en verzuilde belangen, vaak geen lang leven beschoren. Paedagogische Studiën 
gaat in deze lacune voorzien en weet vrijwel alle belangrijke pedagogische instituties aan zich 
te binden.  
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De redactie van dit tijdschrift is dan ook lange tijd een van de voornaamste grensbepalende 
gemeenschappen op pedagogisch wetenschappelijk terrein. Een inhoudelijke en kwantitatieve 
analyse van PS werpt in hoofdstuk drie licht op de rol van deze redactionele gemeenschap als 
grenswachter van de Nederlandse pedagogiek.  
Het handelen van de redactie kan beter worden begrepen tegen de achtergrond van een aantal 
evoluties. Zo verwijderde zich de pedagogische wetenschap in de loop der jaren meer en meer 
van één van haar belangrijkste praktijken: het onderwijs. De ontwikkeling van de pedagogische 
wetenschap wordt enerzijds gekenmerkt door een differentiatie uit een niet-wetenschappelijke 
omgeving en anderzijds door een interne differentiatie die uitmondt in een veelheid van 
disciplinaire subculturen. De groeiende kloof tussen wetenschap en onderwijs gaat hand in hand 
met een toename van de interne verdeeldheid binnen PS. De spanning die tussen 
wetenschappelijke geloofwaardigheid en praktische relevantie ontstaat (zoals ervaren door 
leraren zelf) blijkt door te werken in veel redactionele discussies. Men vreest voortdurend 
voor een tweeslachtig karakter dat aan geen van beide functies recht doet. In de loop van de 
jaren dertig wijzigt de zelfkritische blik van de redactie langzamerhand in een meer 
oppositioneel kijken naar de onderwijspraktijk, als blijkt dat de pedagogische wetenschap 
slecht wordt begrepen, laat staan op adequate wijze in praktijk wordt gebracht. Een nieuwe 
opvoedeling is geboren: de lezer van PS.  
Het eerder bevochten monopolie begint in de vorm van het tijdschrift PS een meer 
geprononceerde vorm te krijgen. Hoewel openlijke twijfels aan het eigen wetenschappelijke 
werk tot het standaardrepertoire van de redactie behoren is er toch een vanzelfsprekende 
grens ontstaan tussen het ‘eigenlijke’ wetenschappelijk werk en allerlei vormen van 
toepassing. In termen van Gieryn correspondeert deze stijl met de bescherming van de 
autonomie. Deze autonomie uit zich onder meer in frustraties jegens praktijken die in 
aanmerking zouden moeten komen voor de toepassing van pedagogische kennis. Hierin uit 
zich tevens de paradox binnen de pedagogiek. Toepassing van pedagogische kennis wordt tot 
het ‘eigenlijke’ werk van de pedagogiek gerekend. Tegelijkertijd streeft de redactie een vorm 
van autonomie na en volgt men wetenschappelijke eisen zoals die vanuit een meer brede 
wetenschappelijke en internationale context aan de pedagogiek als wetenschap worden 
gesteld. 
Toch zijn er ook thema’s die aanvankelijk het tweeslachtige karakter van PS verhullen. Dat 
geldt in het bijzonder voor het aansluitingsprobleem; een thema dat in belangrijke mate 
bijdraagt aan het disciplinaire zelfbegrip van de pedagoog. Het sluit bij uitstek aan bij de 
praktijk, in termen van De Wilde, waarop pedagogen zich oriënteren en waarin pedagogische 
interventies een legitiem karakter kunnen krijgen. Het probleem van een grote uitval van 
leerlingen en de gebrekkige aansluiting tussen typen scholen kent al een langere voorgeschie-
denis, maar het pedagogisch onderzoek op dit terrein komt tijdens het interbellum in een 
stroomversnelling. Het aansluitingsprobleem is een thema dat een veelheid aan pedagogische 
pretenties bijeenbrengt. Het heeft te maken met de organisatie van scholen, met de selectieve 
functie van scholen, met economische belangen (gegeven de kosten van een hoge uitval van 
leerlingen), met didactische kwaliteiten, het testen en beoordelen van leerlingen (en daarmee 
met de pedagogisch normatieve vraag welke kennis en kunde relevant is of prioriteit heeft) en 
met de denkpsychologische vraag die het meten van denkresultaten overstijgt, te weten de 
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vraag hoe het denken in zijn werk gaat en op welke wijze inzicht kan worden verkregen in 
denkprocessen. Vooral het laatste is in vergelijking met de psychologie een belangrijk 
onderscheidend gegeven voor de pedagoog; deze pint kinderen nu eenmaal niet graag op 
basis van een enkele psychische bijzonderheid vast. Als het zo zou zijn dat kinderen slechts 
zijn te ‘typeren’ (Heymans) of dat er slechts van zichzelf ontvouwende ontwikkelings-
processen (Piaget) sprake zou zijn, zou de pedagoog op z’n best een afstandelijke observator 
zijn en zou zijn eigen rol en persoonlijkheid (en die van de leraar) van minimaal belang zijn.  
Het thema van toetsing en selectie verbindt praktische met wetenschappelijke doelstellingen 
en laat bovendien zien dat men zich op wetenschapsinhoudelijk terrein kan meten met 
internationale ontwikkelingen. De ontwikkeling van de denkpsychologie (in hoge mate 
beïnvloed door het contact met Selz) krijgt belangrijke impulsen door het samengaan van 
maatschappelijke behoeften (aan goede en efficiënte scholing) en de wetenschappelijke 
behoefte aan fundering van het toetsings- en selectieprobleem. In termen van demarcatie is de 
denkpsychologie dan ook een thema dat de gelederen sluit zodra niet-pedagogen het veld 
betreden.  
In hoofdstuk drie laat ik echter zien dat dit thema binnen de context van PS ook de 
concurrentie stimuleert. Gegeven de veelheid aan perspectieven die het thema oproept, groeit 
ook de noodzaak van specialisering. Ondanks de grenzen waar Kohnstamm tegenaan loopt 
als gevolg van de toenemende specialisering, personifieerde hij wel de alomvattende 
pedagogische pretenties. Hoewel Langeveld zich vanaf zijn toetreding tot de redactie van PS 
vergelijkbare pretenties aanmeet, kan hij deze onder invloed van een zich wijzigende 
politieke en wetenschappelijke context niet op dezelfde wijze vormgeven als Kohnstamm. De 
intellectuele nalatenschap van Kohnstamm wordt, zo blijkt uit de inhoudelijke verkaveling en 
persoonlijke conflicten na zijn overlijden, niet geruisloos te zijn nagelaten aan een nieuwe 
generatie pedagogen. 
Met name het onderzoek naar intelligentie toont de spanning tussen wetenschappelijke en 
toepassingsgerichte doelstellingen. Wetenschappelijke eisen stimuleren abstrahering, 
nuancering en differentiëring. Praktische daadkracht vraagt veeleer om concretisering en 
vereenvoudiging. In het licht van deze spanning kan de succesvolle opkomst maar het even 
snelle verdwijnen van de stilleestest worden begrepen. Mocht de test pedagogisch en 
wetenschappelijk verantwoord zijn, uiteindelijk blijkt ze toch ongeschikt voor het 
grootschalige en op meer efficiënte wijze testen van grote groepen leerlingen. Daarmee wordt 
nogmaals de verdeelde positie van PS duidelijk en de problemen die ze ondervindt om zowel 
wetenschappelijke als praktijkgerichte doelstellingen na te streven.  
Een focus op de verhouding van Gunning, Kohnstamm en Langeveld ten opzichte van PS 
geeft een verschuiving te zien van de aard en het belang van deze pedagogische gemeenschap 
zelf en daarmee ook van de functie van PS als demarquerend medium. Tegen de achtergrond 
van meer algemene ontwikkelingen (een groeiend belang van internationalisering, groeiende 
spanningen tussen wijsgerige en fenomenologische wetenschapsopvattingen enerzijds en een 
empirisch wetenschapsideaal anderzijds) zien we met name bij Langeveld een breuk met het 
verleden. Zijn de met Amsterdamse humor en diplomatie gezegende Diels, het irenische 
karakter van Nieuwenhuis en het gezag van Gunning en Kohnstamm van grote invloed op het 
relatief conflictmijdende en verzoenende optreden van de redactie, na het wegvallen van de 
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eerste twee redactievoorzitters komt een complex van wetenschapsinhoudelijke en persoon-
lijke onenigheden aan de oppervlakte. 
De rol die Langeveld toekent aan PS is niet los te zien van zijn eigen persoonlijkheid of van 
inhoudelijke ontwikkelingen, maar dient evenzeer te worden begrepen vanuit de verandering 
van de redactionele gemeenschap zelf. Hoewel zelfs in een relatief homogene gemeenschap 
de belangen nooit geheel eenvormig zijn, is demarcatie veelal verbonden aan een specifieke 
gemeenschap en haar gemeenschappelijke belangen.5 Die belangen zijn juist dan gemeen-
schappelijk als men tegenover andere, oppositionele belangen komt te staan. Zo dient PS zich 
op subtiele wijze te verhouden ten opzichte van toepassingsgerichte belangen binnen het 
onderwijs. Bij teveel afstand en daardoor een gebrek aan zinvolle transfer van kennis naar de 
praktijk, twijfelen onderwijsgevenden aan de legitimiteit van de pedagogiek als wetenschap. 
Tegelijkertijd dienen pedagogen zich te wapenen ten opzichte van (onderwijs)politiek 
verantwoordelijken, die een teveel aan wetenschappelijke distantie gelijk kan stellen aan 
onhaalbaar pedagogisch idealisme. 
Tijdens het interbellum bestaat er, zo lezen we in hoofdstuk vier, onenigheid over de 
wereldbeschouwelijke inbedding van de pedagogiek. Brugmans en Kohnstamm zijn binnen 
de redactie van PS de personificaties van de verhouding tussen psychologie en pedagogiek. 
Hun standpunten over de verhouding tussen beide disciplines zijn weliswaar onverenigbaar, 
maar in zekere zin bevestigen zij met hun wijsgerige uitgangspunten elkaars 
wetenschappelijke identiteit. En daarmee ook de meeromvattende pretentie van de 
pedagogiek, die zich weerspiegeld zag in de dominante positie van Kohnstamm ten opzichte 
van Brugmans.  
De wijsgerige discussie (die ‘via’ Brugmans ook indirect met Heymans werd gevoerd) over 
de vraag of een pedagogische doelbepaling wel mogelijk is, is van groot belang voor de 
pedagogiek. Hoe geeft men het normatieve moment binnen de pedagogiek een plaats binnen 
de wetenschap? In verschillende constellaties van redactionele, disciplinaire en 
maatschappelijke verhoudingen blijkt niet zozeer de grens, maar veeleer de verhouding 
tussen empirie en normativiteit (en diverse aanverwante onderscheidingen) cruciaal voor de 
bepaling van de grenzen tussen pedagogiek en psychologie. Van meet af aan is PS ook 
empirisch georiënteerd, zij het dat de empirische psychologie ‘slechts’ hulpwetenschap blijft. 
Een groeiende autonomie van de psychotechniek en de psychodiagnostiek is de pedagoog een 
doorn in het oog. Het normatieve moment van de pedagogiek, de praktijkgerichtheid en de 
pretentie om te willen interveniëren in ontwikkeling en daarmee samenhangende menselijke 
praktijken is bij haar legitimering en afgrenzing sterk afhankelijk van de context waarin men 
die normen wil uitdragen.  
Heeft de wijsgerige afgrenzing nog relatief weinig directe repercussies, de vertaling naar de 
praktijk heeft dat wel. Dat blijkt op het moment waarop de psychotechniek, in de persoon van 
Prak, pedagogische expertise overbodig dreigt te maken. Prak is de meer praktijkgerichte 
man die de verschillen tussen pedagoog en psycholoog in woord en daad tot uitdrukking 
brengt. In het conflict met Prak domineren de karikaturen van de slechts bespiegelende 
pedagoog en de kil metende psycholoog en daarmee impliciet ook het beeld van harde versus 
zachte wetenschap.  



 168 

Het NTP maakt, als het zich afgrenst van de zogeheten Auch-psychologen (onder wie ook de 
pedagogen worden verstaan), opvallend genoeg gebruik van tegengestelde stereotypering. In 
het NTP wordt juist het meten van pedagogen ervaren als zwaktebod. Ook binnen het 
geesteswetenschappelijk perspectief van het NTP blijkt sprake te zijn van een ‘harde’ en 
‘zachte’ variant – maar een andere dus. Omdat zowel PS als het NTP in dezelfde intellectuele 
vijver vissen, is het lastig elkaars vangstgebieden te ontzien. Verschillen die er zijn worden 
dan ook opgeblazen. Dit type demarcatie, waarbij twee concurrerende praktijken hun 
autonomie beschermen, gaat hand in hand met stereotypering.  
Dit hoofdstuk toont de meest in het oog springende grenskwesties rondom Brugmans, Luning 
Prak en het NTP. Deze brengen in de eerste plaats het contextgevoelige karakter van 
grensretoriek aan het licht. In de tweede plaats blijkt de vandaag de dag vaak beleden en op 
historische gronden verdedigde tegenstelling tussen empirisch harde psychologie en 
wijsgerige of geesteswetenschappelijke pedagogiek een presentistische projectie op het 
verleden in te houden. Het imago van de pedagogiek als de meer ‘zachte’ wetenschap is niet 
juist als men kijkt naar de verschillen in bijvoorbeeld het soort van wetenschappelijke 
discours in PS en het NTP. 
 
Gunning, Kohnstamm en Langeveld tonen veel overeenkomsten in hun pogingen de 
pedagogiek staande te houden ten opzichte van de empirisch georiënteerde psychologie. 
Luning Prak, De Groot en D. Kohnstamm fungeren daarbij respectievelijk als niet-
pedagogische afzetpunten. De drie pedagogische boegbeelden lopen daarbij tegen de grenzen 
van hun gezag op, waarbij de eensgezindheid en loyaliteit binnen PS afneemt. In hoofdstuk 
vijf  wordt de focus dan ook verlegd naar andere contexten waarin disciplinaire grenzen op het 
spel staan, namelijk binnen de Commissie ‘Opleiding en Titel Psychologen’ en binnen de 
opleidingen pedagogiek en psychologie van de Utrechtse Rijksuniversiteit. 
Interdisciplinaire relaties nemen in het moderne wetenschapssysteem allerlei vormen aan, van 
coöperatie tot concurrentie. Disciplines creëren een zelfbeeld via het beeld dat van andere 
disciplines wordt opgebouwd; dat geldt in het bijzonder voor nabij gelegen disciplines of juist 
één 'anti-discipline'. Met name rond 1950 fungeert in het Nederlandse taalgebied de 
wetenschappelijke psychologie nadrukkelijk als 'anti-discipline'. Confrontaties met De Groot 
en Brugmans geven uiting aan de groeiende druk op de ‘pedagogiek in volle omvang’. De 
strijd die op de pagina's van PS wordt gevoerd is een expressie van fundamentelere 
verschuivingen in de onderlinge verhouding tussen beide disciplines. De verdere ontwikke-
ling van de pedagogiek is duidelijk getekend door de opstelling van veel pedagogen, vooral 
binnen de Utrechtse School, tegenover de empirisch georiënteerde psychologie. 
De pedagogische demarcatieretoriek die begin jaren vijftig alle ruimte krijgt is het gevolg van 
structurele wijzigingen in de verhouding tussen pedagogiek en psychologie. Met het overlij-
den van Kohnstamm eindigt ook een periode waarin redactievoorzitters uitdrukkelijk hun 
stempel zetten op de identiteit van de pedagogiek. Niet geheel toevallig eindigt het voorzitter-
schap van Gunning en Kohnstamm met een verbeten houding ten opzichte van de zich als 
empirische wetenschap profilerende psychologie. Dit werkt vooral in Utrecht tot in de jaren 
zeventig door in de onderlinge verhoudingen. Het is uitgerekend Dolph Kohnstamm, een klein-
zoon van Ph. Kohnstamm, die de ontwikkelingspsychologie van pedagogische bemoeienis 
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wil ontdoen. Het zeer persoonlijk getinte geschil tekent de kracht waarmee Langeveld er 
lange tijd in geslaagd is de positionering van de pedagogiek in volle omvang in Utrecht te 
handhaven tegen allerlei ontwikkelingen in (verzelfstandiging van pedagogische subdisci-
plines, empirische wending binnen de menswetenschappen). 
Langeveld heeft een aantal decennia het pedagogisch terrein flink kunnen uitbreiden. Wat 
betreft zijn retoriek was hij er in bedreven om concurrerende perspectieven in een ongunstig 
daglicht te stellen. Op het moment dat de pedagogische autonomie (ten opzichte van de 
psychologie) in gevaar dreigt te komen doopt hij menig artikel in een stijl van verontwaar-
diging waarbij zelfs de term doodstrijd niet wordt geschuwd. De altijd heftig bestreden 
‘buitenstaanders’ dreigen terreinen van onderzoek over te nemen die in de ogen van 
Langeveld het alleenrecht van de pedagogen waren.  
Of het nu zo is dat disciplinaire grenskwesties zich uiten in de vorm van persoonlijke 
geschillen, of dat juist de persoonlijke strijd vorm krijgt in een disciplinaire demarcatie, is 
niet altijd even helder te onderscheiden. Feit is dat beide zijden van de medaille sterk 
samenhangen en dat een strikte scheiding tussen een rationele kern van wetenschap en een 
meer irrationele context van belangen, strijd en macht moeilijk houdbaar is voor een 
empirische benadering van wetenschappelijke dynamiek. Dat neemt niet weg dat de gerecon-
strueerde grensretoriek inzicht biedt in het eigen disciplinaire karakter van de pedagogiek. 
Het zicht op deze eigenheid wordt echter mede gekleurd door de gekozen thematiek. De 
hoofdstukken twee tot en met vijf stellen twee voor de pedagogiek belangwekkende 
vraagstukken in het middelpunt, namelijk de verhouding tot de onderwijspraktijk en die tot de 
psychologie. Over beide thema’s een korte evaluatie in het nu volgende, gevolgd door een 
slotwoord.  
 
Wetenschap en praktijk 
 
De verhouding tussen wetenschap en praktijk kent veel gezichten en evenzo vele 
interpretaties. De grens ertussen is niet statisch. Evenmin is er sprake van een eenzijdige 
uitwisseling van kennis van de ene naar de andere context. Wel zijn de bestaande grenzen op 
te vatten als uitkomsten van demarcatiearbeid. Hoe en wanneer er sprake van grensvorming 
is, is zowel afhankelijk van specifieke historische en wetenschappelijke constellaties als van 
structurele wijzigingen in de wijze waarop wetenschap wordt beoefend. Zo kent niet iedere 
generatie auteurs als Bol en Thijssen. Hun ‘anti-pedagogische’ rol is in het huidige 
wetenschappelijke klimaat ook moeilijk voorstelbaar vanwege structurele wijzigingen van 
vooral onderwijsorganisatorische aard (zoals de groter geworden kloof tussen universiteit en 
PABO en het verdwijnen van de oude M.A.-opleidingen). Ook het meer robuuste en 
uitgekristalliseerde karakter van huidige pedagogische wetenschappelijke praktijken speelt 
daarbij een rol.  
De hedendaagse aard en noodzaak van demarcatie of het ter discussie stellen van 
wetenschappelijke grenzen is evenmin te isoleren van institutionele eisen die aan individuele 
onderzoekers gesteld worden om te kunnen worden ‘toegelaten’ tot wetenschappelijke 
praktijken. Wetenschappelijke toegangsdrempels veranderen met de tijd. Tijdschriften en 
redacties spelen daarbij een cruciale rol.  
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Om zicht te krijgen in de veranderde rol van tijdschriften helpt een confrontatie met het 
verleden. Dat geeft inzicht, niet alleen in de toename van periodieken, maar ook in de 
standaardisering en massiviteit van kwaliteitsbewaking. Wetenschappelijke autoriteit is een 
veel anoniemer proces geworden. Een parodie op deze autoriteit zal, hoe sterk ook, 
nauwelijks een rimpeling veroorzaken in de enorme zee van wetenschappelijke tijdschriften 
en haar controleparameters, publicatie-eisen en schrijfquota. 
Het ontstaan van wetenschappelijke autonomie is niet slechts toe te schrijven aan de 
verdediging en uitbreiding van grenzen door militante wetenschappers. Er is ook sprake van 
een autonoom proces dat mede wordt gestuurd door het ontstaan van wetenschappelijke 
normen of specialistische vocabulaires. Een discipline kenmerkt zich door thematische, 
conceptuele en inhoudelijke continuïteit. Wetenschappers handelen in ‘dienst’ van deze 
disciplinair geordende structuren. Er ontstaan wederzijdse identificaties tussen wetenschap-
pers en disciplines. Conflicten kunnen dan ook niet louter als persoonlijke botsingen worden 
afgedaan. Evenmin kunnen disciplinaire verschuivingen slechts worden begrepen als 
inhoudelijke reacties op maatschappelijke problemen. 
De noodzaak van afgrenzing op een specifiek moment is niet los te zien van de culturele rol 
van de pedagoog. De waarde en autoriteit van pedagogische kennis is gerelateerd aan 
praktijken waarin die kennis toegepast wordt. In het verleden waren die praktijken sterk 
gebonden aan verzuilde instituties, waarbinnen de wetenschappelijke autoriteit van de 
pedagoog zich op diverse wijzen kon manifesteren, variërend van persoonlijk adviseur of 
predikant tot empirisch wetenschapper, psycholoog of politiek adviseur. Die wetenschap-
pelijke autoriteit heeft zich sterk gewijzigd, ook in de wijze van verdediging. Die verdediging 
is onlosmakelijk verbonden aan een specifiek vocabulaire, aan retoriek en de 
overtuigingskracht van argumenten. Ze ontstaat echter ook in de afgrenzing ten opzichte van 
andersoortige vormen van kennis en autoriteit. Zoals uit deze studie bleek betekende dat 
vooral de verdediging van de meerwaarde ten opzichte van de aanwezige kennis binnen de 
onderwijspraktijk en die ten opzichte van psychologen. In die zin is wetenschappelijke 
identiteit flexibel, want afhankelijk van de vraag naar de aanwezige expertise of van de wijze 
waarop die juist ter discussie wordt gesteld. Zo zal een pedagoog tegenover de 
ontwikkelingspsycholoog eerder aandacht vragen voor de opvoedingsdoelen. Want hoe kan 
een ontwikkeling worden beschreven of beoordeeld zonder duidelijk te maken waarheen die 
ontwikkeling zou moeten leiden? 
Het is niet zonder meer zo dat aan wetenschappelijke kennis en reflectie per definitie meer 
gezag wordt toegekend dan aan ‘parktijkkennis’. Hoewel werd vastgesteld dat de wijze van 
afgrenzing sterk is veranderd, kent iedere generatie wel een Gunning of een De Raaf. Dat wil 
zeggen, mensen die op sympathie van de praktijk kunnen rekenen en zij die tegen de 
weerstand vanuit de praktijk in juist op de gebreken wijzen van onbereflecteerd 
opvoedkundig handelen. De hedendaagse Gunning doet er goed aan om niet te suggereren dat 
zijn kennis superieur is aan die van de praktijk. Het past in een – ten opzichte van de situatie 
rond 1900 – meer genivelleerde samenleving dat de alom geciteerde (‘topdown’) uitspraak: 
‘Niets is zo praktisch als  een goede theorie’, inmiddels plaats maakt voor het meer ‘bottom-
up’ georiënteerde motto: ‘Niets is zo theoretisch als een goede praktijk’. Reflectie op 
opvoedings- en onderwijspraktijken die vragen om verbetering vraagt echter nog steeds om 
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een even subtiele omgang met de praktijk, waarin zowel sprake is van alliantie, medewerking 
als distantie en de afbakening van een eigen praktijk waarin onderzoek en reflectie mogelijk 
is. 
Dit onderzoek toont aan dat de ontwikkeling naar een meer empirisch paradigma niet pas 
vanaf de jaren zestig gestalte kreeg met de empirische wending. Dat paradigma begon in de 
jaren dertig al concrete vormen aan te nemen, zoals ook duidelijk werd in de poging van 
onderwijzers om zich een nieuw, op empirisch onderzoek gebaseerd vocabulaire eigen te 
maken om daarmee de pagina’s van PS te halen. Het bleek voor een groot deel echter een 
laatste poging tot actieve deelname te zijn aan een pedagogisch wetenschap van een 
beroepsgroep die de handen vol had aan het onderwijs zelf en die na de oorlog met haar 
opleiding meer en meer afdreef van de universiteit. 
 
Pedagogische doelen en psychologische middelen 
 
Iedere onderzoeker is met handen en voeten gebonden aan de geschiedenis zelf, hetgeen 
onder meer inhoudt dat een onderscheid in hoofd- en bijfiguren noodzakelijk is. In deze 
studie staat een aantal hoofdfiguren centraal van wie is aangetoond is dat zij voor een 
belangrijk deel de contouren bepaalden van het pedagogisch wetenschappelijk terrein. Zo is 
de ontwikkeling van de Nederlandse pedagogiek moeilijk voor te stellen zonder de dominante 
rol die Philip Kohnstamm heeft gespeeld. Zijn invulling van de pedagogiek onder de brede 
paraplu van de wetenschap van de menselijke persoonlijkheid was decennialang van 
bepalende invloed, onder meer op de verhouding ten opzichte van de psychologie.  
Menig pedagoog veronderstelde psychologische kennis en kunde; maar een psycholoog was 
niet zomaar een pedagoog. De ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ was een door Langeveld 
geformuleerd opvoedingsdoel voor het individuele kind; het zou echter lange tijd duren 
voordat pedagogen de zelfbepaling van de psychologen probleemloos zouden aanvaarden. 
Maar de brede invulling van de pedagogiek ‘in volle omvang’ was niet opgewassen tegen het 
zich wijzigende wetenschappelijke klimaat. Een pedagogische bevoogding van de 
psychologie moest dan ook wel resulteren in confrontaties. Deze confrontaties bieden op 
specifieke wijze inzicht in (wijzigingen van) de disciplinaire identiteit van de pedagogiek.  
Wetenschappelijke identiteit ontstaat vanuit een samenspel van type onderzoek, type 
vraagstelling, verhouding tot andere disciplines en tot praktijken maar ook vanuit 
stereotypering. In confrontatie met psychologen vochten pedagogen niet zelden tegen het 
imago van ‘soft’ en idealistisch. Pedagogen werkten daaraan mee door de psycholoog met 
wetenschappelijke pretenties slechts kennis van meetinstrumenten toe te schrijven. Het 
pedagogisch didactisch onderzoek naar de problematische aaneensluiting van schooltypen 
was in zekere zin inderdaad optimistisch en ging uit van een groot arsenaal aan 
mogelijkheden om ieder kind individueel te toetsen en aandacht te geven die meer omvatte 
dan alleen test en advies.  
Hoe nabijer een discipline, hoe harder de onderlinge statusverschillen bevochten worden. Het 
statusverschil met de geneeskunde is bijvoorbeeld van dien aard dat er van grensconflicten 
minder sprake is dan in geval van de (in positie vergelijkbare) psychologie. Maar 
nabijgelegen disciplines hebben ook gemeenscháppelijke belangen. Vestiging van disciplines 
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is niet slechts een kwestie van militant optreden. Soms prevaleert juist de pacificatie. Dat 
blijkt soms uit de verhouding tussen pedagogen en psychologen tijdens het interbellum. 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat pedagogen tijdens het interbellum niet ‘on-
empirischer’ ingesteld waren dan psychologen. Het beeld dat de (ontwikkelings)psychologie 
onderzoek zou doen naar de ontwikkeling van het kind en de middelen van opvoeding en dat 
de pedagogiek slechts zou speculeren over opvoedingsdoelen is in historisch perspectief in 
ieder geval onjuist. Toch is deze opvatting invloedrijk als het om de karakterisering van 
onderzoeksterreinen gaat. Volgens deze opvatting onderzoekt de psycholoog hoe het is (wat 
is iemands staat, karakter, geschiktheid, aanleg) en de pedagoog hoe het zou moeten zijn. 
Vanuit personalistisch perspectief is dat een onmogelijke werkverdeling. Want het denken in 
termen van ontwikkelingsfasen (hoe het is) veronderstelt criteria waaraan de fasen kunnen 
worden afgemeten (bijvoorbeeld: het doel is abstract denken of gewetensvorming), dus: hoe 
het zou moeten. Evenzeer veronderstelt een karakterisering van een doel een wenselijke 
situatie die nog niet is en tegelijkertijd kennis van de situatie zoals het op dat moment wel is. 
Vanuit het pedagogisch denken in de lijn van Kohnstamm en Langeveld dienen beide 
onderzoeksdomeinen dan ook onder één noemer geplaatst te worden. In termen van 
disciplinering en demarcatie kan het uiteindelijk (in de naoorlogse periode) niet anders dan 
tot heftige confrontaties aanleiding geven. In die confrontatie met de andere discipline wordt 
het veelal complementaire perspectief uit het oog verloren. 
Kohnstamm strijdt in de jaren twintig met Brugmans over de vraag of de wetenschapper zijn 
pedagogische wetenschap zou moeten of kunnen scheiden van zijn eigen persoonlijkheid. 
Afgezien van de theoretische kwestie is het zo dat de Nederlandse pedagogische wetenschap 
gedurende een halve eeuw sterk afhankelijk was van de persoonlijkheden van Kohnstamm en 
Langeveld. In het kielzog van Kohnstamm bestrijken pedagogen een relatief breed terrein. 
Met grote gedrevenheid weet vooral Langeveld tegen een aantal ontwikkelingen in (zoals de 
verzelfstandiging van empirische methodologie) de sporen te leggen, zoals Mossel dat 
uitdrukt, waaruit een heksenkring van leerstoelen groeit. Met duivels plezier, aldus Mossel, 
weet Langeveld personen en instanties te beïnvloeden om zijn pedagogisch ideaal 
operationeel te maken. 
Maar daarmee is de pedagogiek gedurende deze periode ook sterk afhankelijk van haar 
boegbeelden. Dat blijkt in het bijzonder wanneer de uitgedragen pretenties niet meer geheel 
waar kunnen worden gemaakt. Zo constateert Kohnstamm aan het eind van zijn leven dat 
wetenschappelijke pretenties geen maat houden met de erkenning van de pedagoog in de 
praktijk en in de samenwerking met psychologen en psychiaters. In de laatste brief van 
Kohnstamm uit het redactiearchief (11/12/51) spreekt hij teleurgesteld over het geringe 
maatschappelijk aanzien van het vak pedagogiek. Ook ten aanzien van het praktische werk 
van pedagogen kunnen pretenties niet worden waargemaakt.  
Bij Langeveld komt de druk op de pedagogiek in volle omvang beter in beeld in zijn 
Utrechtse context dan binnen de context van PS. Zowel in zijn ambities als in zijn 
teleurstelling over moeilijk of niet haalbare afgrenzingen en uitbreidingen vertoont Langeveld 
grote overeenkomsten met zijn leermeester Kohnstamm. Ondanks Langevelds kleine 
imperium eindigt hij zoals hij een halve eeuw eerder is begonnen: met een tirade ten opzichte 
van een zijns inziens wereldvreemde pedagogische wetenschapsopvatting en een 
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aanhoudende opstandigheid ten opzichte van meer empirisch georiënteerde mensen als 
Piaget, De Groot en Brezinka. De titel van Langevelds laatste inhoudelijke bijdrage aan PS 
(in 1977) is veelzeggend: Brezinka als exponent der wereldvervreemding. Het toont, wellicht 
inmiddels ten overvloede, het grote belang van de demarcatie ten opzichte van het ‘andere’, 
het ‘vreemde’ dat buiten de deur moet worden gehouden en de grenzen die ontstaan als 
reactie op dreiging van buitenaf. 
 
Grensvorming is geen kwestie van persoonlijke willekeur. Het ontstaan van grenzen (zij het 
tussen wetenschap en praktijk of tussen disciplines) is sterk gebonden aan inhoudelijke 
tradities en aan een specifiek wetenschappelijk klimaat. Zo zou in het huidige verkavelde 
wetenschappelijke klimaat vrijwel onmogelijk zijn om in een leerstoel zowel (klinische) 
pedagogiek als psychologie en didactiek onder te brengen. Dat kon na de oorlog wel, hetgeen 
ook niet geheel los te zien is van de handelwijze van een persoon als Langeveld.  
In deze studie is op voorhand geen onderscheid gemaakt tussen inhoud en context. Het gaat 
over het ontstaan van grenzen en de rol daarbij van retoriek. Die retoriek over grenzen is sterk 
gebonden aan de betreffende historische casus en aan de vragen wat er nu precies waar en 
waarom op het spel staat. Het grofmazige karakter van Gieryns onderscheid in retorische 
stijlen - die corresponderen met ‘expansie’, ‘monopolie’ en ‘autonomie’ - biedt desondanks 
ruimte aan meer algemene uitspraken over de ontwikkeling van de Nederlandse academische 
pedagogiek. Kunnen we iets zeggen over het overheersen van een specifieke stijl, afhankelijk 
van de status en positie van pedagogiek als wetenschappelijke discipline? Domineert een 
betreffende stijl in een specifieke fase van de ontwikkeling van de pedagogiek, uiteraard met 
voorbijzien van alle mogelijke nuances die daarbij gemaakt kunnen worden? 
In de beginperiode van de wetenschappelijke pedagogiek staat duidelijk het verwerven van 
een monopolie centraal. Hoewel iemand als De Raaf (en een aantal van zijn tijdgenoten) in 
feite ook al een vorm van monopolie heeft op de pedagogische wetenschap is het voor een 
nieuw begin vooral zaak om van deze ‘insiders’ buitenstaanders te maken. Wat er vervolgens 
moet worden opgebouwd, onder anderen in de vorm van tijdschriften, staat vooral in het 
teken van een voorzichtige bescherming van de autonomie. Tekenend voor de voorzichtige 
retoriek en relatieve bescheidenheid in pretenties zijn de woorden van Gunning: wat ik u 
geven kan is weinig. Dienstbaarheid aan de praktijk gaat hand in hand met een kritische 
houding ten opzichte van de ‘oude’ pedagogiek. Het meer grove afbrekende werk komt uit de 
Jordaan. Redactieleden van PS, waarvan een meerderheid zetelt in Amsterdam-Zuid, bouwen 
met meer ‘wetenschappelijke distantie’ aan een nieuwe pedagogische wetenschap. 
PS vormt een belangrijk medium voor het bewerkstelligen van pedagogische autonomie. 
Zodra van een zekere autonomie sprake is, is een uitbreiding van het terrein (‘expansie’) een 
bijna vanzelfsprekend proces. Zeker in de beginperiode - als de redactie nog een belangrijk 
deel van het tijdschrift vult - is PS in feite ook een intellectuele vrijplaats om sociaal-weten-
schappelijke ontwikkelingen op een breed terrein uit binnen- en buitenland te volgen en te 
bespreken. In termen van Gieryn wordt de autonomie beschermd door het ‘eigenlijke’ 
wetenschappelijke werk af te grenzen van allerlei vormen van toepassing. Zeer duidelijk ont-
staat een dergelijke grens bij het thema van de selectie van leerlingen. Het denkpsychologisch 
onderzoek vormt daarbij in de beleving van pedagogen het ‘eigenlijke wetenschappelijke 



 174 

werk’. De pedagogische uitwerking van de stilleestest is een van de toepassingen. De grens 
tussen praktische uitwerking en theoretische inzichten is echter zo groot dat zelfs binnen de 
eigen gelederen onenigheid bestaat over de wijzen van toepassing. In termen van autonomie 
en disciplinering zou dat kunnen worden geduid als een teken van volwassenwording; voor 
de pedagogiek – als praktische wetenschap – had een problematisch verlopende vertaling van 
disciplinaire inzichten naar de praktijk echter direct repercussies voor het disciplinaire 
zelfvertrouwen. 
De invloed van pedagogen is mogelijk op een hoogtepunt wanneer zij zich intensief gaan 
bemoeien met de titel van psycholoog en de invulling van de opleiding psychologie direct na 
de oorlog. Tegelijkertijd werpt deze geschiedenis de vraag op of pedagogen op dat moment 
wel voldoende oog hebben voor de gevaren die de autonomie (bijvoorbeeld in de vorm van 
een titel) van de pedagogiek zelf bedreigen. De invloed van pedagogen ten opzichte van 
psychologen is na de oorlog namelijk al tanende. Veel retoriek, zowel in redactionele 
discussies als in de artikelen in PS zelf, verraadt het verlies van een monopolie op een breed 
sociaal-wetenschappelijk terrein. Een continu proces van herverkaveling van wetenschap-
pelijke terreinen laat het pedagogisch landschap niet onberoerd. 
Het aanvankelijke monopolie van slechts enkele geleerden op de ‘pedagogiek in volle 
omvang’ wordt meer en meer aangetast. Desondanks weet het pedagogische boegbeeld 
Langeveld het vak nog lange tijd uiterst breed te maken. Maar ook Langeveld uit zich 
veelvuldig in verontwaardigde termen over de geringe maatschappelijke en wetenschap-
pelijke status van de pedagogiek. Hoewel dat aan het einde van de jaren zestig ook niet 
geheel los te zien is van zijn eigen naderend afscheid (en in die zin vergelijkbaar met 
Gunnings bejegening van Luning Prak en Kohnstamms verbale geweld tegen De Groot) is 
Langevelds strijd rondom de plaats van de leerstoel ontwikkelingspsychologie ook te duiden 
als het einde van de pedagogische constructie: ‘pedagogiek in volle omvang’.  
 
Tot slot 
 
Wetenschappelijke identiteit is geen vastliggend, vooropgesteld gegeven, maar de uitkomst 
van processen van demarcatie, van uitsluiting en alliantie. Een discipline bezit geen essentie, 
maar wordt gekenmerkt door vele familiegelijkenissen met andere wetenschappen. Getuige 
de diverse familiale metaforen die daarvoor in omloop zijn, lijkt er in geval van de 
pedagogiek wel sprake van een kwetsbaar familielid. De pedagogiek als ziekelijk tweeling-
zusje van de psychologie is een van de beeldspraken om deze roep om hulpverlening aan te 
geven. Was het een zware bevalling, een ongelukkige jeugd, waren het megalomane trekjes, 
een eenzame puberteit, een leeg nestsyndroom na verzelfstandiging van de psychologie of 
bevindt de pedagogiek zich inmiddels in een midlifecrisis? Het antropomorfe vocabulaire dat 
wordt gebruikt als typering van de verhouding tussen beide disciplines is dermate divers of 
zelfs tegenstrijdig dat ze moeilijk richtinggevend kan zijn voor een alomvattende karakteri-
sering van de geschiedenis van de  pedagogiek.  
Feit is wel dat de pedagogiek identiteitsbehoeftig is ten opzichte van verwante disciplines, in 
het bijzonder de psychologie. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer men de term 
pedagogiek als niet meer ziet dan een disciplinair naamplaatje. Maar wetenschappers 
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positioneren zich op terreinen van onderzoek en identificeren zich met een discipline. Dat 
leidt tot bestrijding van grenzen en bevoegdheden. Zowel samenwerking als concurrentie 
dragen bij aan wetenschappelijke dynamiek. Concurrentie stimuleert ook de verkaveling van 
wetenschappelijke terreinen. Waag je je op een naburig terrein dan is er altijd iemand die je 
wijst op je onwetendheid. Zo waarschuwde Van Houte de psycholoog Révész toen die zich 
met zijn opleiding van leerkrachten aan blindeninstituten in een naburig land waagde (zie 
hoofdstuk vijf). ‘Dit brengt altijd gevaren mee als men het zonder reisgids doet: men loopt 
dan immers kans verdwaald te raken’. Révész meende echter dat hij met een wandelkaart zijn 
weg wel kon vinden op het gebied van de pedagogiek.  
De metafoor van Van Houte lijkt nog een zekere compassie te veronderstellen, alsof hij 
Révész voor het verdwalen wil behoeden. Maar de retoriek verraadt vooral verontwaardiging 
over de wijze waarop de reisgids wordt gepasseerd en dus een specifieke expertise wordt 
genegeerd. Die expertise heeft zich in geval van de pedagogiek lange tijd vooral een 
belangrijk deel geconcentreerd rondom de samenhang van empirische en levensbeschou-
welijke perspectieven. Welke meting van een kind dan ook, die is nooit waardevrij. De 
aandacht voor die waarden (waarom meten we, met welk doel?) is van even, zo niet meer 
wetenschappelijke waarde dan het empirisch onderzoek. Voor Kohnstamm was die 
samenhang van grote betekenis. De alomvattende pretenties werden weliswaar ook met verve 
door Langeveld verdedigd, maar mede door een toenemende specialisering van onderzoek 
heeft hij juist ook bijgedragen aan een sterke polarisering tussen wetenschappelijke 
paradigma’s.  
Met het verwateren van de levensbeschouwelijke en de filosofische component zal de 
afgrenzing ten opzichte van verwante disciplines als psychologie en onderwijskunde een 
terugkerend ritueel blijven vormen. Was in het verleden haar levensbeschouwelijke en 
filosofische koppeling aan empirisch onderzoek zowel kracht (want een onderscheidend 
criterium) als zwakte (is het wel wetenschappelijk genoeg?), nu roept het verdwijnen daarvan 
de noodzaak op tot heldere afgrenzingen ten opzichte van zowel aanpalende disciplines, 
alsook ten opzichte van beroepsopleidingen.  
Het belang van geschiedschrijving wordt wel verdedigd met de uitspraak dat zij die de 
geschiedenis niet kennen, gedoemd zijn die te herhalen. Dat veronderstelt dat een aantal 
zaken het niet verdienen om herhaald te worden. Kennis van het verleden kan daarbij van 
dienst zijn. Maar er zijn genoeg zaken die desondanks herhaald zullen worden. Zo zal de 
strijd om lezers van Nederlandstalige tijdschriften met wetenschappelijk pedagogische 
pretenties niet aflatend zijn, hoewel die strijd zich mogelijk wel in een eindfase bevindt.  
Het belang van Nederlandse tijdschriften met wetenschappelijke pretenties neemt 
zienderogen af; zelfs binnen een zo aan taal en cultuur gebonden discipline als de 
pedagogiek. Taalgrenzen, die in het verleden veelal functioneerden als de ‘bewakers’ van 
wetenschappelijke identiteit ten opzichte van het buitenland, verliezen aan invloed ten gunste 
van landsgrensoverschrijdende parameters als tijdschriftimpact of citatiequota. Met deze 
kwantitatieve beoordelingscriteria heeft zich ook de verslaggeving van wetenschappelijke 
kennis gewijzigd. Dit niet tot ieders tevredenheid. De veelal disciplinair a-specifieke 
standaardisering en internationalisering roept binnen sommige (met name sociaal-) 
wetenschappelijke subdisciplines grote weerstanden op.  
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Niet alleen zouden sociale wetenschappen met deze standaardisering ten onrechte 
bètawetenschappen willen navolgen en zodoende meer wetenschappelijke status willen 
verkrijgen, ook zouden sciëntometrische methoden het soort wetenschap creëren dat ermee 
kan worden gemeten.6 
Moderne pogingen om wetenschappelijke kwaliteit te meten, hebben feitelijk invloed op de 
wetenschap die erdoor wordt geproduceerd. Die metingen werken mee aan de zelfbevesti-
gende profetie dat Nederlandstalige publicaties niet wetenschappelijk zijn. Wat geen punten 
oplevert verdwijnt vanzelf in de marge. Hoewel de discussies over het meten en 
standaardiseren van wetenschappelijke kwaliteit van meer recente datum zijn, staan ze niet 
geheel los van de vraag naar de identiteit en geschiedenis van een wetenschappelijke 
discipline. Het toont niet alleen de historische variabiliteit van zoiets als wetenschappelijke 
kwaliteit (zoals die onder meer in tijdschriften tot uiting komt), ook relativeert het dominante 
en gestandaardiseerde opvattingen van de huidige wetenschappelijke pedagogiek.  
De pedagogiek kan zich steeds minder identificeren aan de hand van bepaalde boegbeelden. 
In het zog van structurele evoluties wordt wetenschappelijke communicatie verder 
losgemaakt van dominante personen; bovendien participeren steeds meer onderzoekers in het 
disciplinaire communicatiesysteem. In feite biedt het meer mensen de mogelijkheid om deel 
te nemen. Met de explosieve groei van zowel het aantal tijdschriften als het aantal potentiële 
auteurs wijzigt ook de verhouding tussen auteur en forum. Het aantal onderzoeksterreinen 
differentieert en met het toenemende belang van internationalisering en controle op 
wetenschappelijke ‘kwaliteit’ groeit ook het belang van ‘strategisch publiceren’. Naar huidige 
maatstaven was Langeveld zijn tijd daarin ver vooruit.  
Langeveld toonde bij uitstek het paradoxale gezicht van de pedagogiek. Voor hem was de 
pedagogiek vóór alles een praktische wetenschap. De pedagogiek, zo luidt de bekende 
uitspraak uit zijn BTP, wil weten hoe er gehandeld moet worden. Met Gunning stelde 
Langeveld: pedagogiek studeren eist zelfherziening. Dat is een praktische pretentie. Maar 
tevens streed hij als geen ander om wetenschappelijke erkenning van de pedagogiek. 
Tegelijkertijd liet hij zich echter laatdunkend uit over het wetenschappelijk gehalte van de 
Nederlandse pedagogiek zoals dat in PS gestalte kreeg. Hij toonde zich een voorloper als het 
ging om internationaliserende ambities van de pedagogiek. Daardoor sloot hij van het 
pedagogisch forum mensen uit, ook mensen uit het onderwijs met uitgesproken 
‘praktijkkennis’. 
Onderwijs en de wetenschap daarvan zijn echter geen gesloten systemen. Deze studie toont 
hoe pedagogen zich rekenschap hebben gegeven van de kloven tussen wetenschap en 
praktijk. Ook laat het onderzoek zien dat de opvattingen over de verhouding tussen 
levensbeschouwelijke en empirische invalshoeken in de pedagogiek aanleiding hebben 
gegeven tot grensbepalende retoriek. De geschetste verschuivingen in wat men onder de 
wetenschappelijke identiteit van de pedagogiek is gaan verstaan konden (en kunnen) op 
verschillende manieren worden gewaardeerd. Zo begon met de verzelfstandiging van 
disciplines als ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde en orthopedagogiek en het begin 
van de marginalisering van de wijsgerige inbedding van de pedagogiek voor de een de 
pedagogische wetenschap pas werkelijk. Anderen zagen hierin echter juist de afbrokkeling 
van een pedagogische traditie die voor alles wijsgerig zou zijn, of niet zou zijn. 



 177 

Noten hoofdstuk 1 
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aandacht schonken aan de opleiding van docenten. Een hoogleraar pedagogiek die zich zou 
bemoeien met de bekwaamheid van aanstaande docenten van andere faculteiten zou volgens Nijland 
tot hoogst bedenkelijke toestanden aanleiding kunnen geven. 

3 Jan Ligthart (1859-1916) was schoolhoofd in Den Haag en in Nederland een van de bekendste 
pedagogen en onderwijshervormers (zie o.a. De Jong, 1996). 

4 NRC (24/6/1916). 
5 Stellwag (1961, p.197; zie ook: Bijl, Enige overwegingen bij Derbolav’s wetenschapstheoretische 
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bijvoorbeeld Toulmin, 1990). 

13 Vanuit een meer radicale variant van constructivistisch wetenschapsonderzoek zijn ook de 
maatschappelijke verhoudingen de uitkomst van wetenschapsbeoefening (vgl. Biesta, 1992, 178-
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Het betrof hier overigens een internationale ontwikkeling (zie. o.a. Tenorth 1996, over de 
ontwikkeling in Duitsland). 
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belijdenis mijner onwetendheid’. Hij deelde niet Waterinks vertrouwen op de adequaatheid van ‘het 
systeem der kennisse Gods’ en van de belijdenisschriften. Eén algemene leer kon volgens 
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44 Waterink (PS, 1935, p.2). 
45 Vgl. Miedema & Van IJzendoorn (1992, p.262). 
46 Kohnstamm (1929, p.XV). 
47 Deze groeiende aandacht was mede het gevolg van het verschijnen van het geruchtmakende Kinsey-

rapport over Sexual Behavior in the Human Male (1948), in 1949 kritisch besproken door ’t Hart in 
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volksopvoeding, zo volkomen gespeend kan zijn van elke notie van psychologie en kinderpsycho-
logie en daarbij niet eens gecorrigeerd en geremd kan worden door de moederlijke intuïtie van zijn 
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welke wijze ouders invulling geven aan adviezen van deskundigen en hoe de deskundige zich 
‘vermomt’ als ouder en de ouder even gemakkelijk op de stoel van deskundige terecht komt. Het 
profiel van de deskundige moet juist gecamoufleerd worden en de ouder moet zich vooral zo 
deskundig mogelijk voelen. Lezers van het tijdschrift bleken ook grote invloed uit te oefenen op de 
inhoud van deskundig advies. Interessant blijft de vraag op welke wijze deskundigen toch als 
zodanig herkenbaar blijven. 

52 Zie bijv. Mulder (1989); Jensma & De Vries (1997). 
53 Stichweh (1994, p. 52-83). 
54 Over de evolutie van citeergedrag, zie: Leydesdorff (1998). Over de opkomst van de vele biblio- en 

scientometrische instrumenten, zie: Wouters (1999); Garfield (1998).  
55 Stichweh (1994, pp. 52-83). 
56 Harcum & Rosen (1993). 
57 Vgl. Noordman (1981). 
58 Vgl. Tenorth (1990). 
59 Schuyt wijst op het belang van dit fysieke element van tijdschriften, in verband met de toename van 

elektronische communicatie en interactie. ‘Wordt het gemakkelijk om te dwalen in een elektronische 
bibliotheek of blijft de charme van een mooie kast met goedgebonden oude jaargangen van 
tijdschriften bestaan? Vaak is een middag rustig bladeren in een reeks tijdschriften of jaargangen van 
tijdschriften een uiterst nuttige tijdbesteding: proef de proefschriften, maar neem tijd voor de 
tijdschriften.’ (Schuyt, 2000, p.86). 

 

Noten hoofdstuk 2 
 
1 De Vroede (1987, p.134). 
2 Eerdere versies van dit hoofdstuk werden gepresenteerd op het AERA-congres in San Diego (13-17 

april, 1998), onder de titel: The Emancipation of Teachers and the Emergence of Dutch academic 
Pedagogy Around 1900: A Case Study (Van Hilvoorde & Biesta, 1998) en op het congres van de 
European Society for the History of the Human Sciences (Amsterdam, 14-18 augustus, 2001), onder 
de titel The Journal as Gatekeeper. 

3 Zie bijvoorbeeld: Rombouts (1928); Gunning (1938); Van Hulst (1983); Van Strien (1984); De 
Vroede (1987); Mulder (1989).  
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4 J. Kappeyne van de Coppello (1822-1895), rector van het Amsterdamsch Gymnasium, kreeg in 1877 
een leeropdracht Griekse antiquiteiten en de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam 
(Mulder, 1989, p.15). 

5 Harm de Raaf (1849-1921) was schoolhoofd in Meeden (Groningen), vanaf 1877 leraar aan de 
rijkskweekschool in Den Bosch en later Nijmegen en vanaf 1897 directeur van de kweekschool in 
Middelburg. Van 1876 tot 1900 was hij redacteur van Het Schoolblad. 

6 Van Strien (1984, p.231). 
7 Romein (1967/1976, pp.42-57). 
8 Zie o.a.: Kossmann (1986, p.265). 
9 Vgl. Romein (p.55). 
10 Kox (1992; In: Van den Heuvel, 1993, p.117). 
11 Kossmann (p.371); Van Strien (1993). 
12 Key (1903, p.39). In vele gezinnen die in welstand leefden hing een prent aan de wand met daarop 

‘Hare Majesteit de Baby’ (Romein, p.809). 
13 Voor meer uitvoerige informatie over Herbart en Reformpedagogiek zie o.a. Imelman & Meijer 

(1986); Benner (1993); Kruithof, Noordman & De Rooy (1994); Meijer (1995); Depaepe (1998); 
Van Essen & Imelman (1999); Weijers (2001).   

14 Zie: Coriand & Winkler (1998, Hrsg.). Die invloed strekte zich uit tot landen als Zwitserland, 
Hongarije, Engeland, Bulgarije, Japan en bereikte zelfs Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Australië. De 
invloed die het uiteindelijk in Nederland zou krijgen is minder geweest dan de invloed in Duitsland 
zelf (zie: Oelkers, 1989; Zedler, 1989) maar ook minder dan in de VS (zie: Berding, 1991; Biesta & 
Miedema, 1996; Depaepe, 1997). Ook Gunning studeerde bij Rein in Jena (tussen 1898 en 1900), 
hetgeen hem een grondige afkeer deed inboezemen van het herbartiaanse systeem (1938, p.16). 

15 Gunning zou het woord ‘vermethodieken’ in omloop hebben gebracht nadat hij het had 
overgenomen uit een gesprek met een schoolhoofd (PS, 1924, p.134). 

16 Vgl. Popkewitz (1997). 
17 Asmus (1968/1970). 
18 Vooral onder invloed van een publicatie van Oelkers (1989) wordt de invloed van de 

reformpedagogiek kritischer en in een langere historische traditie bezien. 
19 Zie het tijdschriftenoverzicht van Van Eck in PS (verschenen in de jaren 1940, 1941 en 1946). 

Gegeven het aantal jaren dat dit tijdschrift bestond, is de opmerking van Gunning (1938, p.43) dat 
het familieblad Het Kind het langstlevend pedagogisch tijdschrift in Nederland was (op dat moment 
39 jaargangen) in historisch perspectief een onjuiste. Overigens zou PS het predikaat langstlevend 
eind twintigste eeuw overnemen. 

20 Dat het reformpedagogische vocabulaire overigens teruggreep op een langere historie en dat er 
sprake was van de eerder genoemde reformpedagogische continuïteit blijkt uit een artikel als ‘de 
zelfwerkzaamheid van het kind in de school’  uit 1862. In dit artikel wordt de nadruk gelegd op 
‘reformpedagogische’ thema’s als: het kind zoveel mogelijk vrijheid geven, het kind zoveel 
mogelijk op eigen kracht laten doen en de leerstof zoveel mogelijk uit het leven putten. ‘De wereld 
moet in de school gebracht worden.’ Van Eck merkte bij de bespreking van dit artikel op: ‘ Wij, 80 
jaar later, kunnen ’t zelfde wekelijks en maandelijks in onze onderwijs-periodieken lezen!’ (PS, 
1940, p.367). En nog steeds, na 140 jaar. 

21 Zernike (1859-1922) was hoofd van een openbare lagere school. Ook was hij voorzitter van de 
Vereniging van hoofden van scholen. Hij schreef deze Herbart-studiën in de eerste drie jaargangen 
en de vijfde jaargang van Oud en Nieuw. Ook schreef hij een artikelenreeks over Concentratie-
plannen waarbij hij de boeken van De Raaf kritisch tegen het licht hield. 
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22 Voor een grondige analyse van dit tijdschrift en een aantal andere gezinspedagogische tijdschriften 
uit de periode tussen 1845-1925 verwijs ik naar Bakker (1995). Uitvoerige behandeling van het 
eveneens praktisch georiënteerde tijdschrift School en Leven. Weekblad voor opvoeding en 
onderwijs in school en huisgezin (verschenen tussen 1899 en 1916, onder redactie van Jan Ligthart) 
vindt men onder andere bij De Jong (1996).  

23 In de periode tussen 1900 en 1919 werd ‘liegen’ het meest genoemd als gedragsprobleem, gevolgd 
door egoïsme, ongehoorzaamheid, eigenzinnigheid, jaloezie en angst (Bakker, 1995, p.248). 

24 Het tijdschrift werd uitgegeven bij J.B. Wolters. Vanaf 1900 verdween ‘Nieuw’ uit de titel. Van 
1906 tot 1908 veranderde de titel in Opvoedkundig tijdschrift en stond het alleen nog onder redactie 
van De Raaf. 

25 De Kweekschool in Middelburg, opgericht in 1876, stond bekend om het zeer strenge regime dat er 
heerste (Van Essen 1996, p.165). Interessant detail is dat De Raaf streng optrad tegen de oprichting 
van kwekelingenbladen, uit vrees voor de onafhankelijkheid opeisende jeugdbeweging. 
Hoofdredacteur van het kwekelingenblad Baknieuws was Theo Thijssen. 

26 Dit boek beleefde in 1911 een dertiende druk, en werd in acht andere talen uitgegeven, waaronder 
Duits, Servisch, Hongaars en Italiaans. Gunning relativeerde deze internationale erkenning door te 
wijzen op de bij de herbartianen gebruikelijke ‘admiration mutuelle’ (1938, p.12). 

27 De handleiding voor het eerste leerjaar verscheen in 1896; dat voor het tweede leerjaar in 1898. De 
Raaf schroomde overigens niet om in de publicatie uit 1898 zowel de kritieken als de diverse 
lofuitingen op zijn eerste leerjaar op te nemen. Zo citeerde hij de Vereeniging voor Paedagogiek, die 
meende dat hij het concentratiebeginsel van Herbart in de praktijk had weten toe te passen. Het 
nieuwe Schoolblad (19/6/1896) schreef dat tal van practici hem hoofdschuddend de toegang tot de 
school weigerden en hem verwezen naar de studeerkamer. De Provinciale Groninger Courant van 
11 januari 1896 schreef lovend over De Raaf. Iedere onderwijzer, zo citeerde De Raaf zelf deze 
krant, moet dit boek gelezen hebben. ‘In ’t belang uwer emancipatie’ (De Raaf, 1898, p.3). 

28 De Raaf (1890, p.23). 
29 Ibid. (p.24). 
30 Ibid. (p.29). 
31 Ibid. (p.23). 
32 Ibid. (1892, p.259). 
33 Ibid. (1892, p.201). 
34 De topvijf van de meest genoemde opvoedingsdoelen in vier belangrijke tijdschriften tussen 1900 en 

1919 waren: zelfbeheersing, gehoorzaamheid, medemenselijkheid, zelfstandigheid en wilskracht 
(Bakker, 1995, p.245). 

35 De Raaf (1891, p.78). 
36 Een ander belangrijk programmapunt was de schoolstrijd: een strijd over de verhouding tussen (al 

dan niet verplicht) neutraal en bijzonder onderwijs. Deze ‘schoolkwestie’ vormde een belangrijke 
politieke kwestie rond de eeuwwisseling. De leerplicht was in 1900 ingevoerd. In 1901 kwam het 
confessionele kabinet van Abraham Kuyper aan de macht. Onder zijn leiding werd gepleit voor de 
gelijkstelling van overheidssubsidie aan bijzondere scholen. In tegenstelling tot de SDAP, onder 
leiding van Troelstra, verkoos de SDOV de verplichte staatsschool.  

37 Van Det (1939, p.94). In 1939 verscheen slechts een deel van Van Dets studie over de geschiedenis 
van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, waarmee in eerste instantie Th. Thijssen werd belast. 
Vanwege onder meer gezondheidsredenen werd deze taak overgedragen aan E. van Det, een van de 
eerste leden van de SDOV, die zijn werk vanwege de oorlog eveneens vroegtijdig moest staken. Met 
behulp van het nog bewaard gebleven ruwe materiaal werd in 1983 een bewerkte versie 
gepubliceerd door Karsten en Van Setten.  
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38 Van Det (1983, p.68). 
39 Vanaf dat moment, in 1894, waren Thijssen en Bol nauw bevriend. Schouten schetste deze 

vriendschap in de Haagse Post, herdrukt in Brokken, Schouten & Jansen van Galen (red.) (1978). 
Onder de titel Het geheim van Theo Thijssen suggereert Schouten dat er sprake was van een 
verwijdering tussen beiden, mede omdat Thijssen het onvergeeflijk vond toen Bol in 1933 
solliciteerde naar de betrekking van schoolhoofd. Datzelfde jaar werd Thijssen voor de SDAP lid 
van de Tweede Kamer. Deze bron en informatie over Piet Bol dank ik aan Peter-Paul de Baar.  

40 Harmsen (1975, p.73). In Het taaie ongerief (1932) gaf Thijssen van deze spanning het volgende 
voorbeeld: ‘Als zo’n Bach-concert niet zo allerééuwigst de moeite waard was, dan ging je d’r 
eigenlijk maar liever niet naar toe. (-) Ze moesten het weten, de sjieke lui om ons heen, dat we een 
goed kwartier geleden nog zaten te boenen met zeepsop […] ik zie duidelijk dàmp uit Piets kraag 
stijgen!’ (Zie: Schouten, 1978, p.75/76). Dit is een belangrijk verschil met de achtergrond van 
Gunning. Hoewel Thijssen een enorm brede belangstelling had en de ‘grondslagen van bijna alle 
wetenschappen kende’ (Grootendorst 1976, p.27), heeft hij zich nooit als wetenschapper 
geprofileerd. Dit in tegenstelling tot Gunning, die opgroeide in een milieu van wetenschappers en 
voor wie de intrede in de universiteit een vanzelfsprekendheid was. 

41 Röling, In: Kruithof e.a. (1994, p.85). 
42 Prakke (1956, p.24). 
43 Karsten (1986, p.10). 
44 Grootendorst 1976, p.9. Na 13 nummers werd Thijssen verboden nog langer als hoofdredacteur op 

te treden, maar Baknieuws werd na een korte ‘clandestiene’ periode (en verdwijning in 1900) in 
1903 opgevolgd door de Kweekelingenbode. Ondanks het feit dat de directeur P.H. van der Ley een 
aanhanger was van onderwijsvernieuwing, was Haarlem met Deventer en Maastricht een van de drie 
rijkskweekscholen waar Baknieuws werd verboden. Van der Ley had het niet op met die ‘vervloekte 
socialisten’ en wereldhervormers (Schouten, 1978). 

45 Op deze plaats staat de invloed van DNS op de wetenschappelijk pedagogiek centraal. Daarmee 
blijft de ruime aandacht die DNS ook besteedde aan de (bespreking van) literatuur en de diverse 
meesterlijke parodieën buiten beeld en daarmee ook de literaire uitstapjes die Thijssen zelf in DNS 
maakte en waarmee hij later de grootste bekendheid zou verwerven.  

46 Bol (1905, p.4). 
47 Diels (1905, p.35). 
48 Karsten (1986, p.186 ev.). 
49 Wilkeshuis (1968). 
50 Prakke (p.26). 
51 Overigens waren het niet alleen Thijssen en Bol die in DNS fel van leer trokken tegen pedagogische 

autoriteiten. Vergelijkbare artikelen werden bijvoorbeeld ook geschreven door de auteur A.M. de 
Jong, o.a. onder het pseudoniem Frank van Waes (vgl. Boumans, Debets & Verlaan, 1977). Zo dreef 
De Jong uitvoerig de spot met Ligthart (DNS, 1914, 230-241). 

52 Van Det (p.74). 
53 Ondanks zijn afkeer van systemen, was Bol het wel eens met Karl Marx ‘dat er een betere wereld 

zou komen met betere mensen.’ (Schouten, 1978, p.75). Thijssen had meer affiniteit met het 
socialisme, maar wel  in een meer gematigde vorm dan de anti-parlementaire afscheidingen daarvan.  

54 DNS (1909, p.342). 
55 In: Grootendorst (1976, p.17). 
56 ‘Het streven van dit tijdschrift is zo volkomen in onze geest, zijn strijd tegen de zichzelf omhoog 

stekende grootpedagogen van zoveel betekenis voor het verkrijgen van vrijer, zelfstandige inzichten 
in pedagogiek en schoolzaken in ’t algemeen, dat wij het ten zeerste zouden toejuichen, wanneer in 
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ons hoofdorgaan op geregelde tijden in dezelfde geest de zienswijze van de Nederlandse 
onderwijzers werd beïnvloed.’ (De Bode, 24, 42, 8/11/1912). 

57 Het feit dat aangevallen auteurs, zoals Douwes, Gerhard en Holthuizen in DNS zelf reageerden, 
leken Bol en Thijssen slechts te sterken in hun toenemende invloed. In 1907 ontstond een felle 
polemiek tussen H.F. Holthuizen en Thijssen, na de kritische bespreking van het Tijdschrift voor 
practische Paedagogiek, onder redactie van Holthuizen. In datzelfde jaar werd een kritiek op De 
Nieuwe School overgenomen dat eerder werd gepubliceerd in het Nieuwe Schoolblad. Onder het 
pseudoniem Justus werden Bol en Thijssen ‘clowns in de paedagogiek’ genoemd, die ‘om een 
greintje roem te oogsten, in het narrenpak ronddansen en als ridders van de droevige figuur tegen 
windmolens vechten.’ (1907, p.162). Ook de term ‘smeerlappen-paedagogiek’ werd hen voor de 
voeten geworpen. Ook zouden zij van de scherpe logica van Multatuli niets hebben begrepen. ‘En 
zoo schrijven zij nu een taaltje, erbarmelijk om te lezen. Voos van inhoud; doorspekt met woorden 
van de vischmarkt of uit de Jordaan.’ De twee charlatans zouden volgens de auteur onder 
geneeskundige observatie moeten worden gesteld. Thijssen was in ‘zijn schik’ met de volgende 
woorden van voorzitter W. Jansen, uitgesproken op de algemene vergadering van de Vereniging 
voor Pedagogiek in 1910 (en afgedrukt in het Pedagogisch Tijdschrift): ‘Welnu, een overmoedige 
jeugd, toegevende aan spotzieke dartelheid, heeft beweerd, in de gelaatstrekken onzer meer dan 
vijftig jaar tellende vereeniging sporen te ontdekken van al te vroeg intredende veroudering. [...] laat 
ons trachten eene dergelijke karakterisering te logenstraffen door onze daden.’ (1911, p.87). 
Volgens Thijssen was het een teken van vooruitgang, dat op vergaderingen en in diverse 
tijdschriften niet meer kon worden gezwegen over De Nieuwe School. 

58 Thijssen (DNS, 1914, p.96/97). 
59 Varendonck (ibid., p.145). 
60 Thijssen (ibid., p.146). 
61 Ibid. (p.148). Naast de wetenschappelijke twijfels die Thijssen had speelde hier uiteraard zijn 

‘sociale gezicht’ een rol en wenste hij een kwalificatie als ‘meerbegaafdheid’ liever te koppelen aan 
sociale omstandigheden en geboden kansen. ‘Zou het geen aanbeveling verdienen, in plaats van aan 
te sturen op malle broeikassen voor problematiese meerbegaafden - te streven naar een toestand, 
waarbij meer gelijke kans van ontwikkeling voor allen werd geboden?’ (ibid.). 

62 Bol, in zijn wijze van kritiek ook door Multatuli beïnvloed, wekte overigens niet de indruk dat hij er 
van op de hoogte was dat Harm de Raaf, toen die zijn leeftijd had, discipel was van Multatuli en 
briefcontact met hem onderhield (Ter Laan, 1949). Aanleiding van deze briefwisseling tussen 
beiden was een artikel van De Raaf in De Schoolbode uit 1876 (Een en ander over Zedelijkheid en 
Zedelijke opvoeding) waarin hij de nogal op stoffelijke belangen gerichte mens een Droogstoppel 
noemde. Douwes Dekker reageerde op dit artikel en schreef De Raaf: ‘Tot onderwijzen en opvoeden 
(gedeeltelijk identisch!) is in hooge maat “wijsbegeerte” nodig.’ (Wiesbaden, 6 mei, 1876). De 
relatie zou min of meer in 1878 zijn beëindigd toen Multatuli De Raaf bij een voordracht in Den 
Bosch onheus bejegend had (p.37). 

63 Bol (1905, p.187). Dit citaat vinden we tevens terug in Geschiedenis van opvoeding en onderwijs 
(onder red. van Kruithof, Noordman en De Rooy, 1982/1994, p.216) waarin Noordman voor een 
paragraaf over Herbart gebruik maakte van het boek van De Raaf.  

64 Ibid. (pp.187/188). 
65 De Raaf (1903, p.24). 
66 Bol (1905, p.209). 
67 Voor uitleg van deze herbartiaanse begrippen zie Strasser & Monshouwer (1967) en Meijer (1995). 
68 Bol (1905, pp.185-191). 
69 Ibid. (p.209). 
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70 Ibid. (p.212). 
71 Meijer sprak ook over deze kwestie als voorzitter van een vergadering voor de Vereeniging voor 

Paedagogiek. Meijer constateerde met vreugde en voldoening dat steeds meer jongeren zich met 
pedagogiek gingen bemoeien. Verwijzend naar DNS achtte hij het echter bedenkelijk ‘als pas 
verworven weten, nog niet door bezinking opgeklaard, den zelftrots prikkelt, en laatdunkend 
afkeuren zich minachtend gaat uiten door het wegvallen van het element der waardeering.’ 
(Jaarboekje van de Vereeniging voor Paedagogiek, 1906, p.5). 

72 Zie: Van Eck in de Peadagogische Encyclopaedie van Casimir & Verheyen (p.437). Opvallend is de 
aanzienlijk mildere en meer uitgebreide behandeling die J. Geluk kreeg toebedeeld in dezelfde 
encyclopedie. In 1938 werd door A.J. Straatman zelfs een artikel aan hem gewijd in PS (Luctor et 
emergo. J. Geluk, 1835-1919, PS, 1938, pp.179-187).  

73 Thijssen (DNS, 1907; zie ook: Ter Laan, 1949, p.41). 
74 Van Eck (PS, 1941, p.96). 
75 Thijssen (DNS, 1911, p. 383). Over de destijds modieuze modellessen zei Lem: ‘Zeker, we kregen 

de antwoorden die we wenschten, maar we suggereerden vaak ons zelf, de toehoorders en de 
kinderen, dat uit de kinderen kwam wat we er zelf in hadden gelegd.’ En toen Lem deze 
modellessen komedievoorstellingen noemde, waar zij zelf de dupe van waren, corrigeerde Thijssen 
deze gedachte, omdat deze voorstellingen wel leidden tot opslagen en bevorderingen tot 
schoolhoofden. Op basis van de methoden en de uitvoering daarvan in modellessen werd de 
bestaande gezagsorde in stand gehouden. Volgens Thijssen was de macht over het onderwijs 
daardoor in handen van leken, mensen die hun gezag niet verdienden, maar nu wel de ‘voosheid 
hunner carrière-makerij’ constateerden. 

76 Van Eck (PS, 1941, p.188). Het tijdschrift wist op dat moment vernieuwende onderwerpen op te 
nemen, met opvallende aandacht voor – anachronistisch gesproken - orthopedagogische thema’s. De 
arts en privaatdocent in de pedologie, dr. G. van Wayenburg, schreef in de tweede jaargang (1910) 
over ‘Achterlijke kinderen’. Lem schreef over ‘Kinderopstellen en de betrouwbaarheid van 
getuigenverklaringen’. Hierin pleitte hij voor de instelling van een pedologisch instituut of 
experimenteel-pedagogisch laboratorium. Dat achtte hij zinvoller dan het instellen van een 
hoogleraarschap in de pedagogiek. Voorts schreven toonaangevende auteurs als dr. D. Herderscheệ 
(over ‘Erfelijkheidsproblemen’ in de vierde jaargang) en Prof. dr. K. Bouman in de tiende jaargang 
over ‘De behandeling van het abnormale kind’. 

77 Casimir (PS, 1929, p.10). Meer uitvoerige achtergronden van Gunning en zijn werk zijn te vinden 
bij Mulder (1989). 

78 Gunning (1900, p.13). 
79 Ibid. (1934, p.11). 
80 Ibid. (1900, p.19). 
81 Ibid (p.21). 
82 Ibid. (p.22). 
83 Ibid. (p.36). 
84 Gunning (1900b, p.60). 
85 Ibid. (p.66). Ook Langeveld citeerde deze woorden in zijn BTP (1945/1967, p.17) en liet er op 

volgen dat we allemaal wel eens ‘gek’ of ‘schurk’ zijn. Op hun beurt werden deze geciteerde 
woorden van Langeveld uit zijn Duitse vertaling geciteerd door Lochner (1963, p.516). 

86 Gunning (Paedagogische Stemmingen, 1901). Het volledige citaat luidde: ‘Aan deze weldoende 
warmte des gemoeds, aan haar indrukkelijkheid, zullen de vrouwen het wel te danken hebben, dat 
zij dikwijls zooveel succes hebben in de opvoeding, daar zij toch, naar mijn vaste overtuiging, die ik 
niet schroom in onzen feministischen tijd met waren wetenschappelijken heldenmoed uit te spreken, 
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in het algemeen minder natuurlijke begaafdheid voor het werk der opvoeding hebben dan de man, 
die het hun, soms uit zelfmiskenning en meestal uit gemakzucht, bijna geheel pleegt over te laten, 
gelijk hij het ook vroeger den landbouw deed.’ (p.73). 

87 Gunning (1904, p.19/20). Opvallend is een noot uit 1939 waaruit blijkt dat Gunning het hier 
gemaakte onderscheid wat breed uitgemeten vond en inmiddels meende dat de pedagogiek zich had 
opgewerkt tot een ‘echte wetenschap’. Opvallend is het, omdat de onderscheiding uit 1904 niet 
slechts gebaseerd was op de onvolwassenheid van de pedagogiek, maar juist op de aard van de 
pedagogiek, die niet geschikt was voor ‘echte wetenschap’. 

88 Gunning (1904, p.33). Het is echter waarschijnlijker dat zij pas later teksten van Gunning lazen. Zo 
schrijft Thijssen in 1909 bij de bespreking van een voordracht van Gunning: ‘als de heer Gunning 
dat indertijd aan De Nieuwe School ter plaatsing had afgestaan, Bol en ik zouden als engeltjes zo 
blij zijn geweest.’ (p.41). 

89 Thijssen (DNS, 1909, p.41). 
90 Volgens Gunning kwam de functie van schoolhoofd zelfs ten goede aan de eenheid van een school. 

Bij de beweging die deze functie wilde laten verdwijnen, plaatste Gunning kritische kanttekeningen. 
‘Wat ik verlang, dat is wat meer vrijwillige erkenning van de meerderheid van den rector, wat meer 
blijmoedige onderwerping aan zijn gezag, wat meer hartelijke medewerking en steun bij alle 
maatregelen, die hij ontwerpt om de eenheid der school en ‘t belang der leerlingen te bevorderen.’ 
(1899, p.514). Desondanks schreef Thijssen: ‘En ik vrees, dat de heer Gunning zelf niet helemaal 
voelt en inziet, hoe onverbiddelijk zijn boek moet medewerken tot de verdwijning van het door een 
noodlottige historiese vergroeiïng ontstane beroep, dat men met verbluffende beeldspraak “Hoofd 
van een school” noemt.’ (1909, p.42). 

91 De belangen van uitgeverijen speelden ook toen al een niet geringe rol. Recensenten werden ervan 
verdacht positief te schrijven ten gunste van de verkoop en van de veelal noodlijdende uitgeverijen. 
Bol en Thijssen meenden dat hun tijdschrift ook het enig bestaande tijdschrift was, dat onafhankelijk 
was van een uitgever en zonder advertenties werkte (1907, p.132) Methodeschrijvers, ook wel 
aangeduid als kruideniers, werd verweten zaken te doen. ‘Wat de heer Pluim en zijn consorten doen, 
dat heet: prostitueering van het onderwijs. Wie de dingen van ons gemoedsleven of van ons 
verstandelijk bestaan behandelt als de kruidenier zijn boter en kaas, die prostitueert zijn vak en 
zichzelf. [...] De man heeft geen beginselen te belichamen [...] hij is leverancier van boekjes, hij 
heeft een kruidenierszaak in onderwijs en opvoedkunde.’ (1907, p.137). Met grote instemming 
haalde Thijssen de volgende woorden van Gunning aan: ‘De microscoop onzer methodefabrikanten 
[weet] altijd nog weder nieuwe ondermoeilijkheden te ontdekken, en zoodra zoo iemand maar een 
tusschenliggend moeilijkheidje ontdekt heeft, dat in de tot nu bestaande methoden niet apart werd 
aangedaan, is hij de wereld te rijk en brengt fluks een nieuwe methode ter wereld, die zijn naam zal 
vereeuwigen en inmiddels zijn beurs en die van zijn uitgever geen kwaad doet.’ (p.89). 

92 Thijssen (1913, DNS, p.88). Hiermee begon het wantrouwen, zoals Thijssen dat in 1909 nog als 
volgt verwoordde over de kinderpsychologie, geleidelijk aan af te nemen: ‘Het is helaas een feit, dat 
voor ons gewone schoolmeesters zo’n Stanley Hall daar in Amerika al net zo verdacht is als de rest; 
en als we nu merken, dat die professor het met ons eens is, dan vinden we, dat-ie zo maar door moet 
gaan; dat-ie in die richting door moet gaan, want dan kan het geen kwaad voor ons. Het is steil, maar 
histories-noodzakelijk: de eerste plicht van de onderwijzer is wantrouwen tegen alle papier! 
Trouwens, we moeten ons nooit laten wijsmaken dat de geleerdheid, de wetenschappelijkheid van 
de nieuwere psychologen iets van zoveel hoger rang is dan onze intuïtieve overtuigingen. Ze heeft 
dezelfde basis: ervaring.’ (p.137). 

93 Barendsen schreef: ‘Wij onderwijzers van de lagere school komen niet gemakkelijk tot het besef van 
wat het woord wetenschappelijk beteekent, wat wetenschap is. Geboren in een kring waar zeer 
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zelden groote belangstelling en liefde is voor, en een heldere kijk op wetenschappelijke problemen, 
genieten we tot ons achttiende jaar meestal slecht of middelmatig onderwijs.’ Nu echter, zo meende 
Barendsen, ontwaakte meer en meer de wetenschappelijke belangstelling. Nadat hij zich afvroeg of 
de wetenschap van zijn vak er is, moest hij tot zijn spijt constateren dat de studie van de pedagogiek 
een ‘karikatuur is van wetenschapsbeoefening’. ‘Wij ergeren ons dat het er zo armoedig, zo 
smakeloos en zo onordelijk uitziet in het huis van de Nederlandse Paedagogiek. [...] Wij leven nu 
nog geheel en al in de kwakzalvers-periode van de Paedagogiek. [...] Er kan zich geen opvoedkunde 
vormen onafhankelijk van wat er werkt in de maatschappij.’ Barendsen verwees naar het 
privaatdocentschap van Gunning, maar wees er ook op dat hij slechts een klein deel van zijn tijd kan 
geven ‘voor het grote werk dat gebeuren moet’. Voor meer informatie over Barendsen (die bij 
Heymans studeerde) zie Doddema-Winsemius, Van Essen & Dekker (1996). 

94 In 1905 werden deze tests voor het eerst gepubliceerd door Alfred Binet en Théodore Simon. In 
Frankrijk werden na de eeuwwisseling sociale wetenschappers ingezet voor een meer efficiënte 
organisatie van het schoolsysteem. Het testen van de intelligentie werd hiervoor als middel gebruikt. 

95 Bol (DNS, 1915, p.355). 
96 Ibid. (p.361). Ook anderen liet zich beïnvloeden door nieuwe ideeën, zoals de eerder genoemde 

Lem, die schreef: ‘laat ik ook dankbaar erkennen, dat de strijd van Dr. Gunning tegen de 
vermethodieking van het onderwijs en niet het minst de onderzoekingen der paidologie, in het 
bijzonder die van Stanley Hall, heel veel tot wijzigingen in mijn denkbeelden hebben bijgedragen.’ 
(1911, p.386). 

97 Gunning (1938, p.11).  
98 Gunning (1901, Keur, pp.74/75). 
99 Ibid. (1923, Keur, p.40). 
100 Ibid. (1938, p.13). 
101 Ibid. (p.16). Het jaartal is waarschijnlijk een vergissing en moet 1898 zijn. Het betreft hier 

overigens een uiterst breed en informatief, maar ook zeer slordig haastwerkje van Gunning met veel 
storende fouten. Zeker voor een nestor die zichzelf wil positioneren in zijn eigen pedagogische 
geschiedenis. Zo spreekt hij in een paragraaf over pedagogische tijdschriften over het tijdschrift De 
Vrije School van Thijssen en Bol, in plaats van De Nieuwe School (p.45). Ook had hij het over het 
‘zonderling klinkend pseudoniem’ Otto L. Fuggen, waarmee Thijssen de roman Barend Wels 
publiceerde. Het ging echter om de naam Otto L. Fieggen, naar de meisjesnaam van de moeder van 
Thijssen. 

102 Theunissen (2000). 
103 Dudink (1997). 
104 Zie ook Duyverman, Herbart’s leertrappen in het staatswetenschappelijk onderwijs (PS, 1940, pp. 

294-301).  
105 Wanneer Van Essen & Imelman (1999, p.123) stellen dat het werk van Ligthart en H. Scheepstra 

(1859-1913) vele malen belangrijker voor de praktijk was (verwijzend naar hun leesmethode en Ot 
en Sien) dan Bol en Thijssen waren, is dat verdedigbaar als het gaat om concrete 
onderwijsinhouden. DNS heeft echter wel meer invloed gehad op het verdwijnen van de op Herbart 
gebaseerde lesmethoden en leerplannen.  

106 Diels (PS, 1924, Een schijndode, pp.134-142). 
107 Ibid. (p.138). Elf jaar later schreef Diels (PS, 1935, p.193) over het herbartianisme dat het een 

verdienstelijke tijd was waarin veel noodzakelijk werk was gedaan, waarvan in 1935 nog de 
vruchten werden geplukt. Het waren pioniers op het terrein van de didactiek. 
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108 Nieuwenhuis had in het kader van zijn dissertatie (bij Kohnstamm) onderzoek gedaan naar de 
invloeden van Herbart. Zo schreef hij Van Eck met de vraag om informatie uit het schoolmuseum en 
ook over de vraag of Herbart daadwerkelijk het lager onderwijs heeft beïnvloed (RA, 14/2/39). 

109 Nieuwenhuis (PS, 1941, pp.102-117). 
110 Kohnstamm (1929, p.319). 
111 Het betrof hier het openingscollege van Langeveld, dat op verzoek van G. van Veen werd uitgeven 

als Mededeling van het Nutsseminarium voor Paedagogiek (MNP, no.36) onder de titel Herbart en 
het proefondervindelijk onderzoek in de huidige opvoedkunde. 

112 Van Veen, In: Langeveld (MNP, 1941, p.2). 

 

Noten hoofdstuk 3 
 
1 Aafke Komter (Volkskrant, 16/12/2000). 
2 Enkele delen uit dit hoofdstuk werden eerder gepubliceerd in Pedagogische Studiën (Vanderstraeten 

& Van Hilvoorde, 2001). 
3 PS (1998, p.5). Zoals we eerder zagen was PS niet het eerste tijdschrift in Nederland met 

wetenschappelijke pretenties. Mede door de sterke banden met diverse universiteiten wist PS zijn 
academische status vanaf het begin duidelijk uit te dragen.  

4 PS (1920, p.3). 
5 PS (1961, pp. 273-276; 1974, nr. 1; 1988, pp. 502-513; 1998, nr. 6). Noordam (1961) besprak veertig 

jaar PS. Jonker (1988) schreef over de periode tussen 1920 en 1970. De door Depaepe & Bakker 
(1998, nr. 6, pp. 9-44) geschreven terugblik bij het 75-jarig bestaan van PS richt zich zowel op 
inhoudelijke ontwikkelingen als op veranderingen in de opmaak en lay-out van het tijdschrift. Hun 
conclusies sluiten aan bij die van Jonker. Op de jaargang 1941/’42, waarin het verschijnen van PS 
als gevolg van de oorlogsomstandigheden wordt afgebroken, is Imelman (1999) in zijn 
afscheidscollege in detail ingegaan. Overigens is de waardering voor PS onder historisch-pedagogen 
niet onverdeeld: ‘Dit tijdschrift zag er vlak na de oorlog minstens zo saai uit als zijn tijdgenoten. En 
dan de saaie, wat ambtelijk aandoende stijl in de lange artikelen op de dichtbedrukte, grauwe 
bladzijden; de allesdoortrekkende studeerkamerdegelijkheid; het ontbreken van een aardige anekdote 
op zijn tijd, van zelfs maar een plaatje - geen adempauze wordt de lezer gegund’ (Van Setten & De 
Wolf, 1980, p. 300). 

6 Hovens Greve (GAA, 19/2/1919). De volledige subtitel luidde: ‘tevens orgaan van het 
Nutsseminarium voor Paedagogiek te Amsterdam, van de vereeniging voor paedagogisch onderwijs 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen en van het Dr. D. Bos-fonds te Groningen’. Toen Hovens in 
1927 berichtte dat de subsidie zou vervallen, ontstond er onenigheid over deze subtitel en of deze 
wel verbonden was aan de subsidie. Volgens Hovens was de subsidie 'goodwill' en had het niets met 
de subtitel van doen. De subtitel bleef op dat moment toch gehandhaafd. In 1953 schreef 
Nieuwenhuis in een brief aan Van Houte dat hij PS nooit had gezien als orgaan van het 
Nutsseminarium. ‘In de bijna 15 jaar dat ik als secretaris aan “Paed. Studiën” heb mogen meewerken 
heeft dit gegeven in mijn bewustzijn nauwelijks een rol gespeeld, ook al was er altijd een 
rechtstreekse band via de directeur van het Nutsseminarium.’ Met ingang van jaargang 35 verviel de 
subtitel om de gedachte aan exclusiviteit te willen wegnemen en om tot uitdrukking te brengen dat 
PS wilde samenwerken met alle instituten die zich wijdden aan de wetenschappelijke beoefening der 
pedagogiek (PS, 1958, p.1). 

7 Zevenbergen (RA, 19/2/1923). 
8 Kohnstamm (RA, 22/3/1923). 
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9 Bij het afscheid van Dr. A.M.H. Schepman in 1959 prees de redactie van PS hem als een zeer 
gewaardeerd raadsman. Hij wist veel van het onderwijsbeleid, de didactiek en kende veel personen 
uit de onderwijswereld. Hij ‘droeg eruditie en koopmansschap in schone evenwichtigheid. Van beide 
eigenschappen heeft Paedagogische Studiën in ruime mate geprofiteerd.’ (PS, 1959, p.209). 

10 Nijk was directeur van de Rijkskweekschool in Haarlem. Diels (1879-1938) was hoofd van een 
school in Amsterdam. Diels was eerder ook medewerker aan Baknieuws en schreef als journalist 
geestige ‘Paedagogische Sprookjes’ in het NRC. Hoewel hij zich nooit echt als wetenschappelijk 
pedagoog heeft weten te profileren, was de  waardering voor zijn werk zeer groot. Gunning schreef 
na zijn overlijden: ‘De eenigste fout, die wij ooit aan hem hebben kunnen vinden, was, dat hij zich 
nooit spaarde. […] Diels paarde de nuchterheid en de eenvoudigheid van den echten Nederlander 
aan de oolijkheid en de jovialiteit van den echten Amsterdammer. […] Hij, de rijkbegaafde, die ver 
boven alle middelmaat uitblonk, hij bezat in hooge mate de deugd van ongeveinsde en 
onopgesnurkte hartelijkheid. […] De Paedagogische Studiën zijn ontzaglijk veel aan Diels verplicht, 
veel meer dan outsiders ook maar kunnen vermoeden. […] Diels wist, dat werken voor de 
Paedagogische Studiën beteekende werken voor de opkomst der wetenschappelijke paedagogiek in 
Nederland.’ (PS, 1938, pp.161-163). Door de uitgever werd gewezen op de vriendschappelijke band 
die met Diels bestond (p.164). Van Veen, een goede vriend van Diels, wees op een rapport dat Diels 
met Kohnstamm en Bigot schreef en dat de aanzet gaf tot de popularisering van het individueel Dalton-
onderwijs (p.165). Zijn uitgesproken voorkeur voor Engelstalige literatuur maakte hem tot een 
belangrijk verkenner op het terrein van de Angelsaksische pedagogiek. 

11 Dit niet altijd tot ieders tevredenheid. Brugmans (RA, 6/12/1923) schreef datzelfde jaar: 
'Medezeggingschap in de redactie op grond van een aantal abonné's van de een of andere categorie acht 
ik bedenkelijk.' Het belang van een wijdere verspreiding bleef zo nu en dan toch een rol spelen in het 
redactiebeleid. Van Houte schreef bijvoorbeeld in 1952 over een ingezonden artikel van A.J. 
Groenewald: ‘Zouden wij het dus toch maar niet plaatsen vanwege de relatie met Zuid-Afrika?’ 
(RA, 25/1/1952). 

12 Schepman (RA, 12/4/1928). Overigens tevergeefs. Gunning schreef hierover aan Diels: 'Om 
verschillende redenen, die zich beter mondeling laten uiteenzetten, acht ik het verreweg het beste 
den heer Nieuwenhuis te laten schieten. U kan het met een paar beleefdheidsfrases afmaken.' (RA, 
6/4/1928). Na Nieuwenhuis’ overlijden in 1931 noemde Kohnstamm hem de grondlegger van de 
koloniale pedagogiek. Ook ging Kohnstamm in op het werk van Nieuwenhuis als rector aan de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam (1927-1931). Hier lag volgens Kohnstamm 
de grond van de miskenning die Nieuwenhuis ten deel viel. ‘Het is een geweldig waagstuk in onze 
verintellectualiseerde wereld zich te wijden aan de vorming van dengene, die in dienst wil treden 
van de lichamelijke opvoeding, en dit te willen doen op wetenschappelijke wijze is den spot 
provoceeren.’ (PS, 1931, p.273). 

13 Zie brief van Nieuwenhuis (RA, 22/8/1946) aan Kohnstamm, met daarin de mededeling dat hij van 
Van Houte had gehoord dat Stellwag de opvolgster van Kohnstamm in Amsterdam zou worden. Hij 
stelde daarin ook voor Stellwag te vragen voor de redactie van PS. Daarmee was zij in feite de eerste 
pedagoge die in PS-kringen op wetenschappelijk terrein serieus werd genomen. Ida Heyermans 
publiceerde ook eenmaal een kort artikel (PS, 1926, pp. 83-85) en probeerde dat later nogmaals, zonder 
succes. Na afwijzing van een artikel schreef ze een verontwaardigde brief en laakte zij het stempel 
‘paedagogisch journaliste’. ‘Indien U mij zóó noemt, was U van te voren op de hoogte van de qualiteiten 
mijner pen! Persoonlijk echter rangschik ik mij onder de schrijfsters-paedagogen, of paedagogen-
schrijfsters. [...] Er is in ons land nog zulk een strijd te voeren tegen betweterige-schoolmeesterij en 
zelfvoldane reactie, dat waarlijk zij, die zich met gansche overtuiging wenden naar een andere toekomst 
voor de opvoeding van het menschengeslacht, elkander moesten schamen.' (RA, 1/4/27). Overigens 
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geeft het redactiearchief af en toe ook inzicht in de rol die vrouwen achter de schermen speelden. Zo 
schreef Gunning aan Diels: ‘Myn vrouw houdt vol dat het stuk […] voor een wyderen kring en een 
ander publiek bestemd is en … ik geloof, dat zy gelijk heeft.’ (RA, 12/6/1934). 

14 Eerder werd Drewes hiervoor te ‘zwaar’ en te uitgesproken bevonden. Gunning schreef Diels over 
de eventuele toetreding van Drewes tot de redactie: ‘Hij heeft zich "schriftstellerisch" ontwikkeld tot 
een causeur, in wiens causerieën de ijdelheid er dik opligt. U kent zijn geschrijf uit "De School m.d. 
Bijbel". Nog altijd zegt hij af en toe rake dingen, maar het meeste is ongenietbaar; in een kring als 
onze redactie hoort hij niet thuis. Bovendien is hij te eng met De School m.d. Bijbel verbonden.’ 
(RA, 7/2/1924). Overigens was Meima volgens Gunning 'een der slechtste bezoekers van onze 
vergaderingen' (RA, 24/12/1931). 

15 Waterink (RA, 17/6/1925). Op acht oktober 1926 werd Waterink benoemd als buitengewoon 
hoogleraar Pedagogiek en catechetiek aan de Vrije Universiteit (waarvoor hij zijn ambt van 
predikant neerlegde). In 1927 richtte hij het Psychotechnisch Laboratorium op. Van 1924 tot eind 
1944 was hij bovendien hoofdredacteur van het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk 
Onderwijs. In die periode schreef hij 71 artikelen voor dit tijdschrift (Hakker, 1988). Waterink zou 
éénmaal in PS publiceren, in het zogeheten Gunningnummer (PS, 1929). Afgezien van latere 
conflicten met Langeveld, werd de verhouding tussen PS en Waterink getekend door respectvolle 
afstand. Kohnstamm schreef eens: ‘Wij moeten vooral niet in P. St. de indruk maken alsof wij 
Waterink’s werk negeren.’ (RA, 12/10/47). 

16 Nieuwenhuis (RA, 4/10/1951) wees er in een brief aan Schepman op dat PS op deze wijze ingang 
vond bij een groep cursisten die tot nu toe moeilijk te bereiken waren. Wel had hij problemen met 
het opnemen van Kalsbeek in de redactie, omdat Kalsbeek geen voorstander zou zijn van een 
samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs (brief aan Langeveld, RA, 8/11/1951). 
Langeveld (9/11/1951) was wel voor toelating van Kalsbeek en dacht hierbij aan de ‘verbreding van 
de entrée  voor Paed. Studiën in kringen die tot nog toe voor ons gesloten waren.’ W.A. Nell 
(30/10/1951) van het Paedagogisch Seminarium (niet te verwarren met het Zuid-Afrikaans 
redactielid B.F. Nel) hierover: ‘Nu het behoudens de goedkeuring van de Curatoren zeker is, dat de 
cursisten van het Paedagogisch seminarium vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk allen een 
abonnement zullen ontvangen op [PS], komt het Prof. Langeveld gewenst voor om de Rector van 
voornoemd Seminarium, Dr. G. Kalsbeek […] in de Redactie van [PS] op te nemen. […] Gezien het 
feit dat [PS] vier maal vier bladzijden mededelingen per jaar zullen opnemen die geheel onder 
supervisie staan van Dr. Kalsbeek, gezien ook de aanzienlijk uitgebreide lezerskring die thans zal 
ontstaan, komt het Prof. Langeveld voor, dat het hiermee gedane voorstel overweging verdient.’ 

17 De gespannen verhoudingen werden ook duidelijk in een uitvoerige bespreking van J.G. Nijk in 
1928 van Historiese Pedagogiek van de hand van Fr. S. Rombouts (PS, 1928, 85-89). Rombouts 
schreef een katholieke geschiedenis van opvoeding en onderwijs omdat het ontbreken daarvan hem 
zo zeer kwelde ‘dat hij het ten slotte niet meer harden kon’ (p.85). Nijk citeerde een bespreking van 
Sassen in de Maasbode waarin hij het boek bestempelde als een ‘door-en-door katholiek boek, dat 
alle niet-katholieke paedagogiek als verwerpelijk en verderfelijk veroordeelt.’ (p.86). Nijk sprak 
over de hooghartige afwijzing van de pedagogiek uit het ‘vijandige kamp’, waarbij de vijandigen 
allen waren die niet tot de ‘Moederkerk’ behoorden. De vertegenwoordigers van de grote rampen 
(ontstaan door hervorming, rationalisme, naturalisme, liberalisme, evolutionisme, positivisme, 
socialisme, communisme) zouden zich volgens Nijk zien opgesloten in een ‘concentratie-kamp’, 
gedrenkt in ‘een verfoeilijk subjectivisme’ (pp.86/87). Volgens Kohnstamm waren katholieke 
onderwijsmannen druk doende met het oprichten van ‘waterdichte schotten’ tussen de verschillende 
pedagogische richtingen. Ook zouden zij verzuimen rekenen te houden met de ‘macht der feiten’ 
(PS, 1926, p.3). Kohnstamm stond op het standpunt dat de roep om ‘democratie in de opvoeding’ en 
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de ‘eerbiediging van de persoonlijkheid van het kind’ te danken was aan het protestantisme, in het 
bijzonder het calvinisme. 

18 Het Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedingsleer  (‘Wetenschappelijk weekblad voor het lager, 
middelbaar en hoger onderwijs’) verscheen tussen 1918 en 1955 (zie De Frankrijker, 1989). Het was 
een voorzetting van Opvoeding en Onderwijs. (‘Halfmaandelijks tijdschrift voor katholieke 
opvoeding in school en huisgezin’; 1908-1918). Vanaf 1955 werd het voortgezet als Tijdschrift voor 
opvoedkunde (samen met het in 1919 gestichte Vlaams opvoedkundig tijdschrift). Na een fusie met 
het Pedagogisch Forum in 1976 werd het voortgezet als Pedagogisch Tijdschrift, forum voor 
opvoedkunde (vanaf 1984 Pedagogisch Tijdschrift). 

19 Gunning (PS, 1924, p.233). 
20 Nieuwenhuis (PS, 1924, p.41). 
21 Diels vatte in 1928 de nieuwe pedagogische stromingen samen als een geloof in het belang van de 

individuele ontwikkeling. Hij citeerde de 25 door Dr. H.H. Horne geëxpliciteerde programmapunten van 
deze stromingen uit Educational Review (feb. 1925). De belangrijkste kernbegrippen en -ideeën waren: 
pedocentrische karakter van de school, deelnemen van leerlingen aan het besturen van de school en het 
onderwijs, erkennen van individualiteit, project methode, onderling discussiëren, leren door te doen, 
weinig of geen klassikaal onderwijs, vom Kinde aus, de onderwijzer als gids of leider, school als kopie 
van het leven, leren moet inductief zijn, belang van sport, toneel, zang, dans en het gebruik van 
intelligentietesten (PS, 1928, p.132). 

22 Bijvoorbeeld van Ida Heyermans na een bezoek aan een Montessorischool in Amsterdam April 1928 
(PS, 1928, p.130). Met enige spot herinnerde Diels in PS aan het Eerste Nederlandsche 
Paedagogisch Congres (1926) toen hij na een inleiding over de Montessorimethode de vraag stelde 
of een Montessorileidster mag ingrijpen wanneer er ‘herrie’ bij een kraantje wordt gemaakt. Een 
thema dat binnen Montessori-kringen destijds serieuze aandacht kreeg. Pas na goedkeuring van ‘dr. 
M.’ was het geoorloofd in te grijpen (PS, 1928, p.178/179). 

23 Diels (RA, 14/12/36). Dat wilde overigens niet zeggen dat de redactie dogmatisch was in haar 
afwijzing van artikelen. PS bood wel de ruimte voor vernieuwende denkbeelden op onderwijsterrein. 
Philippi-Sieuwertsz van Reesema deed belangrijk pionierend werk op dit terrein (zij publiceerde 
onder ander uitvoerig over Montessori). Donker publiceerde (PS, 1925, 121-127) over ‘De Vrije 
School’ in Den Haag, ter inleiding van een pedagogische cursus die Dr. Steiner zou geven in 
Arnhem (17-25 juli). Naar aanleiding van het overlijden van Maria Montessori (6 mei 1952) schreef 
Langeveld dat, ondanks het feit dat ‘vreemdelingen en balorige landgenoten ons land wel “het 
conservatiefste land van Europa”’ noemen, het Montessori-onderwijs hier toch algemeen verbreid 
is.’ (PS, 1952, p.165). 

24 PS (1928, p.137). 
25 PS (1924, pp.12-18; 1925, pp.65/66). 
26 In 1931 besprak Van Veen nogal kritisch het door M. van de Poel geschreven Mensch en Kunst. Het 

boek was geschreven ter nagedachtenis van Steiner. Als epigoon van Steiner stelde hij hem voor als 
‘grondlegger der geesteswetenschap’. Auteur van de Poel verweet Van Veen naar aanleiding van zijn 
kritische bespreking een 'intellectueel georiënteerd bewustzijn' (PS, 1931, pp.263/264; RA, 
16/10/1931). De verafgoding van Steiner was in dit geval nogal sterk en pathetisch. In de brief aan Van 
Veen sprak Van de Poel over 'een absolute waarheid', een 'universeel genie', 'in het belang van de 
menschheid' en 'dezen grooten mensch zoals geen der voorgaande eeuwen er een kan aanwijzen.' Van 
Veen was niet onder de indruk. Over Steiner schreef hij: 'Je reinste wartaal. Prof. Gunning denkt er 
net zoo over.' (RA, 17/10/1931). 

27 Zie bijv. Kohnstamm (PS, 1926, 2-10; 1929, 248-253; 1936, 142-146). 
28 Vgl. Imelman (1979, pp.85/86). 
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29 Zo reageerde Langeveld heftig toen een reactie op een verschenen artikel eerder bij Schepman 
terecht kwam. Langeveld wilde die post direct zelf ontvangen. ‘Het is m.i. principieel voor ons als 
Redactie, dat wij generlei beïnvloeding van de zijde der uitgevers riskeren.’ (RA, 21/7/46). 

30 Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Kohnstamm aan Diels vroeg een recensie van een boekje over 
natuurkunde op de lagere school spoedig te plaatsen. ‘De uitgever vroeg mij om wat haast te maken met 
de recensie, met het oog op plaatsing op lijsten van schoolboeken.’ (RA, 23/3/27). Diels speelde zijn 
‘ethische bezwaren’ over deze werkwijze door aan Gunning, die reageerde: ‘Ik ben 't geheel met U eens, 
dat wij niets te maken hebben met uitgeversbelangen’ (RA, 29/3/27). 

31 Beumer (Wolters-Noordhoff) (RA, 9/7/1960). 
32 PS (1969, p.603). 
33 De 461 abonnees van PS bestaan uit de volgende vormen van lidmaatschap: Normaal binnenland: 

164; Studenten binnenland: 6; Ruilabonnement: 3; Gratis abonnement: 63; Normaal buitenland: 17; 
Instituten binnenland: 154; Instituten buitenland: 53; Instituten meeleesabonnement: 1. Van de PS-
lezers van de VOR zijn 350 gewoon lid: 65 zijn AIO/OIO; 11 zijn Studentlid: 11; er is 1 erelid en 21 
zijn lid van VELON/NvvO. 

34 Bij de redactieleden leefde ook deze verplichting van publiceren in het eigen tijdschrift. Zo 
beklaagde Van de Velde zich over de zijns inziens geringe activiteit van redacteuren. ‘Van het nog 
steeds vrij lange lijstje schrijven er slechts vijf.’ (RA, 8/8/1953). 

35 Dat bracht ook met zich mee dat een veelschrijver zich zo nu en dan minder gelegen liet aan 
kritische bemerkingen op ingezonden artikelen. Zo weigerde Gunning wijzigingen aan te brengen, 
ook toen zowel Kohnstamm als Van Veen commentaar leverde op een van zijn teksten. 'Ik ben 
gewoon myn stukken "d'un jet", als de geest vaardig over my wordt, te schryven; ze dan naderhand 
nog by te werken, valt my buitengewoon zwaar; ik heb daarvoor een grooten inwendigen tegenstand 
te overwinnen.' (RA, 22/6/34). Onderlinge kritiek van de kopstukken was sowieso geen sinecure. In 
één brief schreef Gunning aan Diels over respectievelijk Bolkestein en Kohnstamm: 'Ik houd hem 
voor zeer gevoelig voor elke, ook nog zoo milde kritiek.' 'Was Kohnstamm niet aanwezig? Als die 
kritiek, waarop ik overigens begrypelykerwyze niet wil ingaan, slechts achter zyn rug geoefend 
wordt, zal zy wel niet veel uitwerken.' (RA, 5/3/33). 

36 Baumert & Roeder (1990). Zie ook Keiner (1999, pp. 136-138). 
37 In 1950 klaagde Kohnstamm er over dat boekbesprekingen te lang bleven liggen. Om zijn klacht 

kracht bij te zetten schreef Kohnstamm: ‘Wat mijzelf als lezer betreft, ik grijp eigenlijk bij elk 
tijdschrift dat ik krijg, vrijwel het eerst naar de boekbeoordelingen.’ (RA, 20/10/1950). 

38 Ook samenvoegingen zijn meegeteld. Binnen de categorie school(typen) vallen ook alle specifieke 
aanduidingen van scholen, zoals Lagere School of H.B.S. of MULO. Omdat meerdere begrippen in 
een titel kunnen voorkomen (bijvoorbeeld ‘Geschiedenisonderwijs aan het Gymnasium’) kan de 
grafiek boven de 1 uitkomen. Uit deze grafiek kan uiteraard geen gedetailleerde kennis worden 
afgelezen. Het is verleidelijk om bijvoorbeeld de toename van het gebruik van de begrippen kind en 
jeugd, begin jaren vijftig, te interpreteren als een weerslag van de toegenomen pedagogische 
aandacht voor de ‘verwilderde jeugd’. Maar een dergelijke interpretatie vraagt uiteraard eerst om een 
inhoudelijke analyse. In 1948 gaf de Minister van OK&W aan zeven instituten de opdracht 
onderzoek te verrichten naar de ‘verwilderde massajeugd’, de ‘hangjongeren’ van de jaren vijftig. 
Langeveld stelde de resultaten van zes instituten samen in het rapport De geestesgesteldheid van de 
massajeugd (1952) (Vgl. Meijers & Du Bois-Reymond (red.), 1987). Langeveld publiceerde hier 
niet over in PS.  

39 Overigens stuit het tellen van citaties op diverse interpretatiekwesties en is niet altijd eenduidig 
wanneer precies sprake is van een citatie. In de loop der jaren werden namelijk verschillende vormen 
gebruikt om aan te geven waaruit een idee of uitspraak afkomstig was. In de hier gehanteerde telling 
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was sprake van een verwijzing wanneer zowel auteur als bron genoemd werden. Het volgende citaat 
van Nieuwenhuis werd dan ook niet meegeteld: ‘Pregnant uitgedrukt in Vondels bewondering over 
Vossius: “Al wat in boeken steekt, is in dat hoofd gevaren”.’ (PS, 1956, p.6). Ook wanneer duidelijk 
was waar een uitspraak of idee vandaan kwam, werd de verwijzing niet meegeteld. De volgende 
‘verwijzing’ van Rijsdorp telde dus ook niet mee: ‘Buytendijk meent zelfs, dat de tè vrouwelijke 
vrouw evenmin “goed” kan liefhebben als de tè mannelijke man.’ (PS, 1955, p.282). 

40 Vgl. Bazerman (1988); Leydesdorff (1988). 
41 Gunning (RA, 20/3/1933). 
42 Van der Ploeg (PS, 1959, p. 87). 
43 De Miranda (PS, 1959, p. 353). 
44 De Block (PS, 1966, p. 125). 
45 Gerdes (PS, 1962, p.508). 
46 Verwijzingen naar eigen werk werden lange tijd zelfs als niet zo chique ervaren, of als een vorm van 

ongepaste reclame. Redactielid Lancée oordeelde in 1936: ‘Hierbij het artikel van den Heer Van der 
Velde terug. Het is mij best, dat het wordt opgenomen, maar ik zou toch de reserve willen maken, 
dat de noot op de eerste pagina: “Het spreekt vanzelf, dat bij de uitwerking gedacht is aan de 
methode: Van Kindertaal tot Moedertaal van F. Evers, R.Kuitert en I. van der Velde” wordt 
weggelaten. Dat is een vorm van reclame, die weinig elegant om niet te zeggen tamelijk ongepast 
is.’ (RA, 27/8/1936). 

47 Dit, ondanks het feit dat PS vanaf aanvang vele ‘ruilnummers’ had met (buitenlandse) tijdschriften 
(in 1930 24 in totaal) die door diverse redactieleden ook werden gelezen. Zo schreef Stellwag in 
1959 over de ‘uitzonderlijk rijke bijdragen’ uit Duitsland: ‘Een voortreffelijk paedagogisch 
tijdschrift, “Zeitschrift für Pädagogik”, werd in 1955 opgericht. “Bildung und Erziehung” blijft 
daarnaast gedegen van inhoud. Litt, Spranger, Flitner, Bollnow, Weniger, Petzelt, Schwerdt – om 
maar enkele namen te noemen, die typisch Duits zijn in hun denken, maar niet Duits in de gehate 
betekenis van het woord – publiceerden gedegen en interessante werken en artikelen.’ (PS, 1956, 
p.99). Sommige ruilnummers, zoals Bildung und Erziehung en Paedagogische Blätter, werden direct 
naar Langeveld gezonden. Overigens betrof het wel een voorwaardelijke deal met een ander tijdschrift. 
Toen Wolfgang Brezinka schreef dat het Internationale Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft 
wegens geldgebrek niet meer kon bestaan (RA, 25/11/53), vroeg hij om kosteloze toezending van 
PS. Wolters voelde hier echter niets voor (RA, 4/12/53). 

48 Vgl. Leydesdorff (1998). 
49 Van Strien (1993, p. 156). 
50 Diels (PS, 1936, p.8). 
51 Van Strien (1993, p.158). 
52 Gunning (RA, 30/3/37). Enkele jaren daarvoor uitte Gunning (17/9/35) zijn bedenkingen tegen een 

al te milde opstelling van de redactie. ‘Als ik oprecht mag zijn, zoo vind ik, dat men bij ons te 
weinig stukken terstond in eerste instantie afwijst. Men gaat dan parlementeeren en marchandeeren 
en maakt het zichzelf zoo doende ten slotte haast onmogelijk zoo’n stuk definitief af te wijzen. […] 
Immers, de vraag, die men toch altijd moet stellen – maar die mijn geëerde medeleden m.i. te weinig 
stellen is toch eigenlijk alleen deze: past het aangeboden stuk in het kader van ons blad, ja of neen?’ 
Kohnstamm viel het zwaarder om artikelen van mederedactieleden te weigeren. Soms bestond de 
oplossing eruit door het artikel naar Volksontwikkeling te sturen, zoals met een artikel van Riemens. 
'Zoodat wij niet het altijd ietwat moeilijke hebben van het afwijzen van een stuk van een mede-
redacteur.' (RA, 18/1/28). Over een stuk van Van Eck over Fichte en Pestalozzi oordeelde 
Kohnstamm: 'nog geenszins aanbevelenswaardig' 'Mijn redenen voor opneming zijn meer van 
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persoonlijk, dan van zakelijk karakter: Ik zou den Heer Van Eck niet gaarne twee keer achter elkaar 
een stuk weigeren.' (RA, 1/12/28).  

53 Nijk (RA, 8/2/26). 
54 Depaepe & Bakker (1998) kiezen (overigens net als Jonker, 1988) in hun overzicht van 75 jaar 

Pedagogische Studiën voor de invalshoek van de toenemende academisering van het tijdschrift en 
accentueren daarmee de verwijdering ten opzichte van het onderwijsveld.  

55 Gerrit van Veen (1880-1964) was redactielid van 1924 tot 1941. Hij werd in 1928 adjunct-directeur 
aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek en was daar van 1941 tot 1945 directeur. Ook was hij 
redacteur (1931-1941) van het door het Nutsseminarium uitgebrachte Volksontwikkeling. Na zijn 
werk voor het Nutsseminarium werd hij predikant van de doopsgezinde gemeente te Boven-Knijpe 
in Friesland. 

56 Van Veen (RA, 15/1/24). 
57 Kohnstamm (RA, 7/2/24). In een brief uit 1945 erkende Kohnstamm dat hij voor zijn werk binnen 

het Nutsseminarium afhankelijk was van de samenwerking met Van Veen. Gerhard schreef hij: ‘Dat 
het mij mogelijk is geweest, ondanks het feit, dat ik niet uit het L.O. ben voortgekomen, onze 
onderzoekingen leiding te geven, is alleen te danken geweest aan de nauwe en gelukkige 
samenwerking met Van Veen.’ (GAA, 211, 24/10/45). 

58 Van Veen (PS, 1924, School en Maatschappij, 101-109). 
59 Het conflict ging over de vraag wat er onder de ‘ware Nutsgeest’ moest worden verstaan. Hovens 

Greve (1882-1943) meende dat Kohnstamm als voorzitter van het Nederlands Jeugdleidersinstituut 
te weinig uitging van de gemeenschappelijke basis van het Nut en teveel rekening hield met 
verzuilde instituties (Mijnhardt & Wichers, 1984). 

60 GAA, notulen vergadering (8/11/24). 
61 Vgl. Mulder (In: Mijnhardt & Wichers, 1984, p.327). 
62 Aldus Kohnstamm tijdens de vergadering van 8 november 1924. 
63 De plannen van Kohnstamm werden als utopisch aangemerkt en hij vond uiteindelijk te weinig 

medestanders. Ook Gunning haakte af in zijn steun en geloofde dat de plannen te hoog gegrepen 
waren. Kohnstamm toonde zich zwaar teleurgesteld. ‘Ook als Nutshoogleeraar en leider van het 
Nutsseminarium heb ik [aan een helder omschreven ‘Nutsgeest’] dringend behoefte, nu de 
volmaakte eensgezindheid in het werk, waarop ik altijd gemeend heb mij te kunnen baseeren, blijkt 
slechts in mijn verbeelding te hebben bestaan.’ (27/9/1924). Kohnstamm vertoonde vervolgens de 
neiging zich volledig terug te trekken. Eerst trok hij zich terug uit bestuurlijke functies waar hij nog 
te maken kreeg met Hovens Greve. Hij nam ontslag als lid van het bestuur Departement Amsterdam 
en het Jeugdleiders-Instituut. Kohnstamm zou zich naar eigen zeggen het liefst terugtrekken in de 
rust van zijn studeerkamer (notulen 4/10/24). Hij bleef wel betrokken bij onderwijskwesties binnen 
de Nutscommissie.  

 De gedachte lijkt overigens gerechtvaardigd dat Kohnstamm ook in deze periode leidde aan manisch-
depressieve aanvallen. Die openbaarden zich voor het eerst in 1914 toen Kohnstamm hielp bij de 
evacuatie van Antwerpen (Langeveld e.a., 1981, p.9). Ook zijn vader Max Kohnstamm leed hieraan. De 
gedachte dat het ook in deze periode het geval was, wordt gesteund door de volgende brief van Gunning 
(14/9/26) aan Diels, enkele jaren later: 'Omtrent den gezondheidstoestand van prof. Kohnstamm kreeg ik 
zeer bedroevende berichten. De eenige troost is, dat het een reprise is van vorige aanvallen en dat zijn 
medicus verzekert, dat zijn kansen op genezing even groot zijn als de vorige malen. Maar eenige weken, 
zoo niet maanden, zullen er mee heengaan. Dit moet niet aan de groote klok gehangen worden, 
integendeel, zooveel mogelijk verzwegen of bemanteld.' 

64 De Vries (RA, 26/2/24). 
65 Riemens (RA, 20/2/24); Brugmans (RA, 8/2/24). 
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66 Van Veen (RA, 9/2/24). Ironisch genoeg was het dezelfde Van Veen, ‘man uit de praktijk’, die werd 
aangesproken door een lezer op zijn moeilijke taalgebruik. C.G. Paap, lezer van PS, schreef: 
'Mijnheer, ondergeteekende is lezer van uw Maandblad P.S. en zou gaarne den Heer G. van Veen 
verzocht zien begrijpelijker te willen schrijven, want zijn stijl en de talrijke vreemde woorden maken 
uw blad ongenietbaar. Ook andere lezers deelen deze meening en u zult mij ten goede houden dat ik 
u daarvan mededeeling doe.' (RA, 15/5/24). Van Veen reageerde als volgt:  'Ook persoonlijk ben ik 
u zeer erkentelijk. [...] Ik hoop mijn leven te beteren, al moet ik opmerken, dat een aantal van de 
"vreemde woorden" niet anders zijn dan technische termen, die in de literatuur over de betreffende 
onderwerpen nu eenmaal burgerrecht hebben en moeilijk geheel zijn te vermijden.' (RA, 16/5/24). 

67 Bolkestein (RA, 1/5/37). Beiden vonden het wel een ernstige zaak om een artikel van een – ‘bij uitstek 
bevoegd en humaan’ – mederedactielid te moeten weigeren. Gerrit Bolkestein (1871-1956) was 
vrijzinnig democraat en lid van de redactie van PS tussen 1921-1923 en 1935-1939. Hij doorliep een 
loopbaan van kwekeling tot minister van onderwijs. Bolkestein begon als onderwijzer, werd daarna 
hoofdonderwijzer, leraar, directeur van een HBS, inspecteur van het middelbaar en gymnasiaal 
onderwijs en uiteindelijk minister van OK&W (van 10/8/1939 tot 24/6/1945).   

68 GAA (211, inv. nr.1073, 12/9/1946). Na de oorlog werd het tijdschrift noodlijdend. Begin 1947 had 
het nog slechts 282 abonnees. Kohnstamm meende dat de nagestreefde synthese tussen 
wetenschappelijke en populaire bijdragen niet bereikt was, voornamelijk door de bestaande 
hokjesgeest. ‘Een deel der artikelen is te intellectualistisch, een deel te slap. Allerlei groepen zijn na 
de oorlog weer in hun eigen hokje teruggekeerd en voor een blad met een algemeen karakter is 
blijkbaar geen belangstelling.’ (14/3/1947). 

69 De Vries (RA, 4/10/28). 
70 Peteri (RA, 24/9/36). Het artikel De basis van het rapport-Bolkestein. Feiten, uitzichten, wensen werd 

uiteindelijk wel geplaatst (PS, 1936, pp.321-329). 
71 Diels (Een nieuwe onderwijzersopleiding, PS, 1934, pp. 137/138). 
72 De mogelijkheid dat (M.)U.L.O.- leerlingen inmiddels tot de kweekschool werden toegelaten, creëerde 

volgens Diels het risico dat ‘deze vlakke leerlingen’ werden ingezet in de laagste klassen van het 
onderwijs. Lancée (RA, 8/6/34) schreef Diels na lezing van het artikel de volgende, volledig 
instemmende brief: 'Bijzonder trof me je opmerking over de geestelijke vlakheid van de 
tegenwoordige jonge onderwijzer en het gebrek aan echte paedagogische bezieling. Daarover 
spreken we samen nog wel eens een woordje. Als ook over de potentie van wat ons ter opleiding 
wordt toegezonden! Vroeger kregen we de intelligente boertjes, die uit hun oogen keken, zich vooral 
aanpasten en als kerels de kweekschool verlieten. Tegenwoordig is - zooals je zelf zegt - het 
M.U.L.O. onze grootleverancier. Een M.U.L.O.-diploma, en de plaats is gereserveerd! Een 
aanvulling krijgen we dan nog van de middelbare scholen, leerlingen die 3 klassen hebben doorlopen 
en moeite met wiskunde krijgen, zoodat ze liever de H.B.S. verlaten. Zelfs voor de normaalscholen 
gold vroeger aan de lagere scholen in den buurt van zoo'n normaalschool: hij kan goed leeren, hij 
moet maar meester worden. [...] Ik herinner me nog, dat in Groningen +/- '25 Brugmans de 
leerlingen van Kweekschool, H.B.S. en gymnasium onderwierp aan een heel stel mental tests om te 
komen tot een intellect-exponent; de leerlingen van de Kweekschool staken ver boven de rest uit. Ik 
zou het resultaat wel eens willen zien, als hij die proef nu herhaalde. Je kunt de opleiding inrichten 
zooals je wilt, het materiaal verander je niet. Grenenhout kun je eiken beitsen, maar naar den aard 
maak je er geen 'eiken' van. Graag wil ik ook eens het tegenwoordig onderwijs in paedagogiek met 
je bepraten. Soms lijkt het me of de kennis van onze leerlingen schrikkelijk verbaal is!' 

73 Gunning (RA, 8/1/37). 
74 Kohnstamm (RA, 26/8/35). 
75 Kohnstamm (30/3/1939; GAA, 211, inv. nr.895). 
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76 Zie ook Imelman (1999). 
77 Nieuwenhuis (RA, 29/5/39; 21/6/39). 
78 Gunning (RA, 16/4/40); Nieuwenhuis (RA, 17/4/40). 
79 Schneiders (RA, 9/3/39); Ten Seldam (RA, zonder datum, vermoedelijk eind 1938, begin 1939). 
80 Van der Velde (RA, 19/7/49); Kohnstamm (RA, 30/7/49). 
81 Van Regteren (RA, 27/9/1949). Deze noodkreet kwam nota bene op een moment dat PS zich 

wederom extra moeite had getroost om de kloof met het onderwijs te dichten. Typerend hiervoor 
was de nieuwe titel die Post voorstelde, namelijk ‘Paedagogische Studiën en haar practische 
toepassing in de zich vernieuwende school’ (RA, 9/1/48).  

82 Dit onder meer naar aanleiding van een brief afkomstig van Wolters (24/11/47) waarin melding werd 
gemaakt van 36 opzeggingen. De algemene klacht was dat het tijdschrift te weinig voor het lager 
onderwijs gaf. Een jaar eerder werd ook geklaagd over te lange artikelen. 

83 Nieuwenhuis (RA, 12/1/1948); Langeveld (RA, 13/1/48). Nieuwenhuis schreef de directie van de 
Firma Wolters: ‘Mijn Heren, Naar mij meegedeeld werd, bestaat een grote kans dat door een aantal 
vooraanstaande figuren op het gebied der practische onderwijs hervorming binnenkort een tijdschrift 
zal worden uitgegeven, dat zich vooral met problemen op het genoemde gebied zal bezighouden. 
Daarnaast bestaat de poging om “Paed. Studiën” langzamerhand in dezelfde richting te veranderen. 
Op de laatstgehouden redactievergadering werd een besluit in bovengenoemde zin genomen en een 
kleine commissie gemachtigd een aantal auteurs uit te nodigen tot het schrijven van artikelen in de 
geest van bovengenoemd besluit. […] Is het nu wel wenselijk dat Paed. Studiën op den ingeslagen 
weg voortgaat of zou het misschien mogelijk zijn dat tussen de beide tijdschriften de een of andere 
vorm van samenwerking tot stand komt.’ (29/1/48).  

84 Van der Velde (RA, 24/5/48). 
85 Het onderzoek van het Nutsseminarium, gepubliceerd als Mededelingen van het Nutsseminarium, 

verscheen ook regelmatig in PS. Voor de ontwikkeling van het onderwijsonderzoek binnen het 
Nutsseminarium (1919-1969) zie: Deen (1969). Het geeft inzicht in de ontwikkeling van empirisch-
didactische methoden en van selectie-instrumenten voor de aansluiting van lager en middelbaar 
onderwijs. Hoewel zijn studie sterk ‘internalistisch’ van aard is (het is nauwelijks verbonden aan de 
politiek binnen het Nutsseminarium), biedt het nog steeds veel stof voor recente discussies over het 
onderwijs. Overigens hoeft het hier geen betoog dat de geschiedenis per definitie een rijke bron is 
voor problemen en discussies in het heden, zeker als het gaat om ‘moderne’ onderwijskundige 
principes als het zelfstandig leren en het leren leren (en de daarop gebaseerde studiehuisgedachte). 
Dat geldt ook voor de zo nu en dan oplaaiende discussie over de Cito-toets en de vraag over het 
belang van kennis tegenover inzicht. Een voorbeeld van een hedendaagse invulling van de ideeën 
van Ph. Kohnstamm, op wie de meeste van deze discussies zijn terug te voeren, geeft F. Korthagen 
(o.a. in zijn rede naar aanleiding van zijn benoeming op de Kohnstamm-leerstoel aan de Universiteit 
van Amsterdam, Leraren leren leren, 1998). 

86 Met de term ‘schoolwezen’ duidde Idenburg (1964) het stelsel van scholen aan, dat onder leiding van de 
overheid is opgebouwd en van regeringswege wordt geïnspecteerd. De term duidt meer op de 
organisatie dan op de inhoud van het onderwijs. 

87 Zie o.a. Deen (1969); Dodde (1983; 1993); Boekholt & De Booy (1987); Knippenberg & Van der 
Ham (1993); Haas (1995); Schuursma (2000).  

88 Knippenberg & Van der Ham (1993, p.150-152). 
89 Dodde (1983, p.55/63). 
90 Overigens kunnen we met recht Kohnstamm vereenzelvigen met het werk binnen het 

Nutsseminarium. Zo was hij (mede)auteur van 16 van de eerste 30 Mededelingen. Van Veen was 
(mede)auteur van 8 Mededelingen. 
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91 William Stern volgde in 1894 Ebbinghaus op in Breslau. In 1916 werd hij hoogleraar in Hamburg. 
Samen met zijn vrouw Clara deed hij toonaangevend onderzoek naar de ontwikkeling van 
kindertaal. Overigens waren er goede banden tussen Amsterdam en Hamburg. Kohnstamm en 
Langeveld hadden ook goede contacten met Martha Muchow (volgens Kohnstamm de begaafde 
leerlinge en assistente van Stern) met wie onderzoeksresultaten op het terrein van de 
denkpsychologie werden uitgewisseld.  

92 Kohnstamm meende achteraf dat hij de nawerkende theorie van Herbart over ‘apperceptie’ op dat 
moment zonder het te weten in ‘het hart trof’ (PS, 1936, p.11). 

93 In Mededeling No. 50 merkte Brouwer (1951) op dat de gedachte van een ‘voorbereidingsklasse’, 
die lager en middelbaar onderwijs verbindt, zelfs teruggaat tot 1903. Hij citeerde uit een verslag van 
de Vereniging van Leraren M.O. waarin werd gesproken over de toevoeging van een 
voorbereidingsklasse aan de middelbare school, waarin het onderwijs zoveel mogelijk door 
klassenleraren werd gegeven, waarmee lager en middelbaar onderwijs beter met elkaar verbonden 
konden worden (p.30). Brouwer zelf geloofde overigens niet in het nut van de brugklas. Hij zag de 
oplossing eerder in de vervanging van het streng doorgevoerde klassikale stelsel door een systeem 
van kern- en keuzevakken.  

94 Kohnstamm (De formele logica en het kinderlijke denken, PS, 1934, p.274). 
95 Zie Mededeling 22. Selz ontwikkelde een niet-associationistisch model voor de experimentele 

bestudering van denkprocessen. Belangrijke conclusies van zijn onderzoek, tegenstrijdig met de 
associatiepsychologie, waren: het denken vindt niet noodzakelijkerwijs door middel van beelden 
plaats en denkprocessen laten een duidelijke richting zien. Associatiewetten zouden niets kunnen 
zeggen over de richting in het denken (vgl. Faas, 1998, p.85). Aan de hand van vele experimenten 
bracht Selz de achterliggende mechanismen van denkprocessen in beeld. In Nederland vertaalde 
Kohnstamm veel van zijn inzichten voor de didactiek en pedagogiek. Ook Geza Révész en De Groot 
waren belangrijke pleitbezorgers van het werk van Selz (Het denken van den Schaker van De Groot 
was een uitwerking van de theorie van Selz). 

96 Kohnstamm (PS, 1936, p.75). 
97 Deen (1969, pp.61/62). 
98 Ook wees Diels erop dat de taal van de auteurs zelf ‘niet zonder smetten is’ (PS, 1935, pp.125/126). 

Diels was niet te spreken over de te grote lengte van de prozastukken, de correctienormen en evenmin 
over de ‘allergemeenzaamste taal’ waarin een aantal van de bijbehorende vragen werden gesteld. Om 
een voorbeeld te geven: In een tekstje getiteld ‘Luilekkerland?’ beschreven Langeveld en Palland een 
arme Duitse boer, zoals die vroeger volgens de auteurs altijd in hooitijd de grens over kwam om zich bij 
het hooien als knecht te verhuren. Diels had bijvoorbeeld problemen met een vraag als: ‘Hoe kwam ‘t 
dat de “mof” z’n maag zo rommelde?’ Zijn kritiek op de vragen lijkt ook voort te komen uit de 
verontwaardiging dat zijn eigen werk niet werd genoemd. 

99 Langeveld (1937, p.406). 
100 Deze groei was immens. Tussen 1945 en 1960 werden zeker 25 instituten opgericht op 

pedagogische terreinen waar het Nutsseminarium zich vanaf 1919 mee bezighield (Zie: Katholieke 
Centrale voor Studie en Research, 1959). Daaronder het Psychologisch-Pedagogisch Instituut 
“Amsterdam” (1945, Bladergroen), de Afdeling Kinderpsychologie (Groningen, 1949, Bladergroen), 
het Pedagogisch-Didactisch Instituut (1951, Stellwag), het Pedagogisch Instituut (Groningen, 1954, 
Nieuwenhuis), het Centrum voor Pedagogisch-Didactische Onderzoekingen (Amsterdam, 1955, 
Waterink) en het Research Instituut voor de toegepaste Psychologie (Amsterdam, 1957, A.D. de 
Groot)  

101 Nieuwenhuis (p.87; Onderwijsvernieuwing en Democratie, PS, 1946, pp.85-89). 
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102 Plessner (1946, p.195). Plessner publiceerde deze voordracht (Groningen, 8 maart 1945) in PS, op 
verzoek van de redactie (Over de infantiliserende invloed van de moderne maatschappij op de jeugd, 
PS, 1946, pp.193-202).  

103 Uit een briefkaart van Kohnstamm aan Nieuwenhuis blijkt dat er tijdens de oorlogsjaren intensief 
contact was over de invoering van de brugklas (RA, 20/5/45). De tekst luidde: ‘Ik hoop zeer dat Gij en 
de Uwen door de zeer moeilijke laatste maanden goed doorgekomen zijt. Voor mij en de mijnen mag 
ik U bevredigende berichten geven. Ik krijg zoo juist de eerste aanvraag over P. St. En wel van Dr. 
D.H. Prins Conrector Lyceum Stationsplein, Den Haag. Hij heeft in de laatste jaren met een 
werkgroep in Den Haag een nieuwe organisatie V.H.O. uitgewerkt, beginnende met een brugklas ter 
oplossing van het aaneensluitingsprobleem. Ik was daarover met hem in geregeld contact. Het is een 
interessant plan dat ernstige overweging verdient. Hij vraagt nu hoe het staat met P. St. en of hij 
daarin spoedig iets van dit werk zou kunnen publiceren. Ik had onlangs reeds aan ons 
mederedactielid V.d. Velde die in Gr. zijn functie hervat heeft verzocht met Schepman over P. St te 
gaan praten.’ Kohnstamm vroeg naar de plannen van Wolters en de vooruitzichten voor papier. Hij 
wilde in ieder geval het werk van de genoemde commissie snel in discussie brengen. Overigens is 
het opvallend dat Kohnstamm zo snel weer spreekt over ‘bevredigende berichten’ voor ‘mij en de 
mijnen’. Zijn beide oudere zusters, Babette Stokvis-Kohnstamm en Dinah Kohnstamm werden in 
september 1942 in Auschwitz om het leven gebracht. 

104 Het artikel van Prins (PS, 1946, 65-84) vermeldt de namen van de leden van de werkgroep, onder 
wie de leraar natuurkunde Denier van der Gon, die 8 maart 1945 werd gefusilleerd (dezelfde dag dus 
dat Plessner zijn voordracht hield) en drs. A.D. de Groot.   

105 Vgl. Mededeling 10 en 50; Stellwag & Van Trotsenburg (1960). 
106 Wanneer deze Doorbaakbeweging stuk loopt zoeken veel aanhangers van de NVB hun heil in de Partij 

van de Arbeid (Thurlings, 1998, p.82). 
107 De volgende Ministers van O[K]W volgden elkaar op: J.R. Slotemaker de Bruïne (18/5/1935-

25/7/1939); B.J.O. Schrieke; G. Bolkestein (10/8/1939-24/6/1945); G. van der Leeuw (24/6/1945-
3/7/1946); J.J. Gielen (3/7/1946-7/8/1948); F.J.Th. Rutten (7/8/1948-2/9/1952); J.M.L.Th. Cals 
(2/9/1952-24/7/1963). 

108 Weijers (1991); Dohmen & Steens (1995). 
109 Knippenberg & Van der Ham (p.365). 
110 Kohnstamm (RA, 26/7/46). 
111 Kohnstamm (RA, 25/9/46). 
112 Langeveld (PS, 1946, pp.321-333; citaat op p.327). 
113 Langeveld (p.331). Net zo min als deze kritiek vandaag verouderd is, was dergelijke kritiek destijds 

nieuw. Zo wees Gunning al in 1928 op grote verschillen in de houding van de Nederlandse regering 
ten opzichte van het buitenland wat betreft de bedrijvigheid op pedagogisch-didactisch gebied. 
‘Welk een verschil in stijl, inhoud en strekking in die landen en de onderwijsbemoeienissen hunner 
regeringen en die bij ons! Waar het bij ons om gaat, waar bij ons om gevochten wordt, dat zijn 
fiscale, politieke en administratieve kwesties en belangen, voor interne schoolhervormingen blijft 
niets over, geen cent, geen minuut, geen aandacht, geen hart.’ (Knippenberg & Van der Ham, p.144). 
In 1930 liet Gunning zich kritisch uit tijdens het Tweede Nederlandse Pedagogische congres. Hij 
noemde het departement ‘niet meer dan een clearing office voor de berekening van salarissen en 
subsidies.’ (p.127).  

114 Langeveld (p.333). Langeveld vermoedde zelfs dat een betrokken afdelingschef het heengaan van de 
directeur-generaal zou hebben gezien als een persoonlijke triomf (vgl. Levering, 1991, p.153). 

115 Langeveld (RA, 3/6/51). Langeveld noemde twaalf categorieën die in PS aan bod dienden te 
komen, waaronder de rubriek gezinsopvoeding. Schepman (RA, 23/8/1951) reageerde hierop dat hij 
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de rubriek gezinsopvoeding niet zo voor de hand vond liggen omdat PS zich daar praktisch nooit aan 
had gewijd. Bokhorst (RA, 1/9/1951) was tegen het voorstel van Langeveld. Hij schreef: ‘Het idee 
van Prof. L. lijkt mij wel tamelijk ver af te wijken van de eigenlijke basis van P.S. Het tijdschrift is 
toch bedoeld als een geregelde uitgave van wetenschappelijke studies en verhandelingen op 
paedagogisch gebied en niet als een mededelingenblad of nieuwsorgaan. Daar gaat het ietwat naar 
toe als het voorstel van Prof. L. wordt aanvaard.’ 

116 Langeveld (RA, 27/12/52). De lezing, gehouden op de Conference sur l’education et la sante 
mentale des enfants en Europe, werd toch geplaatst in het Frans (PS, 1953, 78-94).  

117 Kohnstamm (PS, 1946, p.5. Die les hield hij 10/10/1945). 
118 Voor Gunning wordt ook wel de aanduiding ‘éminence grise’ of ‘nestor’ gebruikt. In zijn Kleine 

encyclopedie van misvattingen wijst Van Maanen (1989) er op dat beide termen echter ten onrechte 
als synoniem worden gebruikt. De ‘éminence grise’ is etymologisch bezien juist de benaming voor 
de figuur achter de schermen, een vertrouweling die grote invloed heeft, en zou dus eerder van 
toepassing zijn op mensen als Diels en Nieuwenhuis. 

119 In onderstaande grafiek wordt duidelijk hoe de inhoudelijke bijdragen van Gunning, Kohnstamm en 
Langeveld in PS elkaar aflosten in de tijd. 
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Overigens veranderde ook de betekenis van PS voor Gunning, Kohnstamm en Langeveld in relatie 
tot andere fora. Het verband tussen het aantal publicaties in PS afgezet tegen het totaal van deze 
auteurs geeft een dalende lijn te zien. Voor Langeveld is deze verhouding 63 artikelen in PS op een 
totaal van vele honderden publicaties (Klinkers & Levering spreken van ‘meer dan 400’ (1985, 
p.451); Langeveld zelf heeft het over acht- à negenhonderd (1978, p.119)). Langeveld onderscheidde 
zich ook van Gunning en Kohnstamm als het ging om zijn buitenlandse invloeden. Gunning en 
Kohnstamm hadden volgens Stellwag weliswaar contacten met buitenlandse universiteiten (Jena en 
Hamburg), maar ‘meer ter eigen informatie’, ‘terwijl Langeveld zelf het buitenland iets te zeggen 
had’ (Stellwag, PS, 1971, p.517). Hoewel Langeveld uniek genoemd mag worden in zijn invloed in 
het buitenland en hij in het naoorlogse Duitsland als een van de meest vooraanstaande buitenlandse 
pedagogen werd gezien (vgl. Hohmann, 1971), lijkt het door Stellwag gesuggereerde onderscheid 
met Kohnstamm iets overtrokken.  
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120 Hoewel hier de rol van PS en haar redactie centraal staat, dringt zich hier ook de vraag op naar de 
periodisering binnen de pedagogiek (vgl. Biesta & Miedema, 1992; Weijers, 1994). Hiermee 
verbonden is de vraag of er gesproken kan worden van drie generaties pedagogen, met ieder een 
eigen paradigma en de daaraan verbonden vraag of Langeveld gezien kan worden als ‘ontzuiler’ 
en/of ‘schakelfiguur’ tussen de eerste en tweede generatie. Het onderscheid in paradigma’s, 
gekoppeld aan generaties, werd eerder voorgesteld door Van Hulst (1983). De eerste generatie 
pedagogen wordt volgens Van Hulst gevormd door Gunning, Kohnstamm, Casimir, Hoogveld en 
Waterink (volgens Van Hulst wel eens ten onrechte aangeduid als ‘beginselpedagogiek’); de tweede 
door Langeveld, Strasser en Perquin (de ‘fenomenologische pedagogiek’); de derde generatie door 
Beekman, Spiecker en Imelman (sterke concentratie op wetenschapstheoretische kritiek en 
fundering). Op deze plaats voert het te ver om in te gaan op de houdbaarheid van deze historisch 
geconstrueerde (dis)continuïteiten. 

121 Weijers (1994). 
122 Vgl. Stellwag (PS, 1971, pp.513-517). 
123 Vgl. Imelman & Rispens (1979, p.110). 
124 Zo werd Langeveld geen enkele keer door S. Strasser genoemd in zijn standaardwerk 

Fenomenologie en empirische menskunde (1962/1973). In internationaal perspectief krijgt 
Langeveld als fenomenoloog ook geen of een uiterst marginale rol in standaardwerken van 
Spiegelberg (1976) en van Bakker (1964/1977). De methodisch strengere en meer toetsbare vorm 
van fenomenologisch denken van Strasser contrasteerde met het meer literaire en impressionistische 
karakter van veel van de Utrechtse fenomenologie (door Strasser werden dit dwaalwegen van de 
fenomenologie genoemd, zonder daarbij overigens duidelijk te maken wie zich daar in Nederland 
schuldig aan zou maken). Desondanks wordt niet zelden als hoogtepunt van de Utrechtse School 
gewezen op Persoon en Wereld. Bijdragen tot de fenomenologische psychologie (1953), een 
gezamenlijke publicatie van de Utrechtse School (met daarin Langevelds ‘klassieker’  De 
‘verborgen’ plaats in het leven van het kind).  

125 Buytendijk (PS, 1949, pp.365-378). Toen Langeveld Buytendijk wist te strikken voor het schrijven van 
dit artikel noemde hij het een fraaie attractie voor zijn vele lezers (RA, 3/11/49). 

126 Van Lennep & Kuiper (PS, 1939, pp.146-159). Redactielid Lancée schreef over dit  artikel,  waarin 
werd betoogd dat de luiheid minder werd naarmate de functie in het bedrijf een meer zelfstandige 
was: ‘het zal toch dezen scherpzinnigen psychotechnici niet ontgaan, dat het niet vooral de luien 
zijn, die tot de zelfstandigen functies worden geroepen!’ (RA, 23/5/39). Van Lennep wees in 1948 
het verzoek van PS af om een artikel te schrijven over de mogelijkheid van een psychotechnische 
selectie voor het Middelbaar Onderwijs (RA, 11/3/1948). 

127 In het algemeen werd het werk van Van den Berg positief ontvangen in PS-kringen. Discussie over 
zijn werk verliep soms ook direct tussen Langeveld en Van den Berg, zonder ‘tussenkomst’ van PS. 
Buytendijk schreef Van den Berg (21/10/1958) naar aanleiding van zijn publikatie Dubieuze liefde in 
de omgang met het kind – Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding 
tijdens de jeugd (1958) dat hij zeer benieuwd was naar de reactie van Langeveld. Langeveld schreef 
Van den Berg over dit boekje dat het hem in grote lijnen helder, interessant en ook juist leek. Wel 
wees hij op belangrijke, niet vermelde bronnen, waarvan Van den Berg er eentje opneemt in een 
latere druk (Heij, 1989, pp.100/101). In een van zijn laatste artikelen in PS verwijst Langeveld nog 
naar Medische macht en medische ethiek (1969) van Van den Berg en noemt het ‘zijn recente 
gruwelboekje’. 

128 Langeveld (PS, 1952, pp.265-273). Overigens is het typerend voor Langeveld dat hij zijn 
denkbeelden toepast op het dammen, waarbij hij zijdelings – in een voetnoot - melding maakt van de 
dissertatie van De Groot, Het denken van den schaker (1946). In deze - later tot klassieker 
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uitgegroeide – studie laat De Groot zien dat schaakmeesterschap te danken is aan grote 
gesystematiseerde kennis van en ervaring met schaaksituaties en niet te verklaren is uit allerlei 
bijzondere gaven. 

129 In 1956 verscheen Studien zur Anthropologie des Kindes en in 1957 Die Schule als Weg des Kindes. 
Versuch einer Anthropologie der Schule (dit boek werd vertaald door zijn vrouw, dr. T.J. Langeveld-
Bakker en verscheen in 1967 als Scholen maken mensen). In 1955 publiceerde Langeveld in de 
eerste jaargang van het nieuwe tijdschrift Zeitschrift für Pädagogik (Das Ding in der Welt des 
Kindes). Hetzelfde jaar schreef hij een bijdrage aan het liber amicorum voor Theodor Litt. In 1957 
schreef Langeveld Die begegnung des Erwachsenen mit dem Kinde, dat werd opgenomen in het liber 
amicorum voor Buytendijk. (Recontre – Encounter – Begegnung). 

130 Gielen (PS, 1959, p.434). 
131 Langeveld (PS, 1958, pp. 543-556; 1959, p.385). 
132 Imelman (1999, p.34). 
133 Waterink (aangehaald door Jonges, PS, 1955, p.365). Ondanks de felle weerstand van Waterink 

wees Lochner (1963, p.380) overigens op de gereformeerde elementen in de fenomenologie van 
Langeveld. ‘Der weltanschaulichen Standort LANGEVELDs (er ist doch stärker vom holländischen 
reformierten Glauben her beeinflußt, als es in manchen Teilen seiner Arbeit erscheint) verbietet es 
ihm, im Erziehen bestimmter Art etwas anderes zu sehen als eine grundsätzlich “sittliche 
Verhaltensweise” erwachsener Menschen Kindern gegenüber.’ Sterk ethische en religieuze 
elementen in Langevelds werk ‘gefährden’, aldus Lochner, ‘im mancherlei Hinsicht seine 
bemerkenswert fortschrittliche Wissenschaftstheoretische Konzeption.’ Ook bestreed Lochner 
Langevelds te enge definitie van opvoeding en zijn deels onheldere wetenschapsopvatting, waardoor 
hij ‘zu unabsehbaren Irrtümern und ungerechtfertigten Grenzüberschreitungen Anlaß gibt.’ (381). 

134 Vgl. Schenk (1982, p.42); Dehue (1987, p.387). 
135 Jonges (PS, 1955, p.373). 
136 Vgl. Levering (1991, p.150). Zeer treffend is de beschrijving die Perquin geeft naar aanleiding van 

het 25-jarig hoogleraarschap van Langeveld (PS, 1964, pp.473/474). Uit de woorden van Perquin 
rijst het beeld van een intens gewetensvol persoon. Het zou hem te doen zijn om de waarheid, een 
met emotie geladen waarheidsliefde. ‘Hij verdedigt in het algemeen niet zich zelf, hij verdedigt het 
kind, dat hem uitzonderlijk dierbaar is. Niemand zal Langeveld ooit begrijpen, die zijn 
hartstochtelijke bezorgdheid voor het welzijn van de jeugd niet onderkent. […] Degenen, die 
Langeveld slechts oppervlakkig kennen en zijn ironie en sarcasme vrezen, zullen niet zo 
gemakkelijk aan zijn emotionele betrokkenheid bij de discussie geloven, tenzij in de zin van een 
meerderheidsgevoel. Zij vergissen zich echter. Humor, ironie, sarcasme zelfs verbergen zijn 
kwetsbare gevoeligheid. Wanneer men met hem spreekt, ervaart men héél diep, hoezeer hij uitingen 
van zijn sterk gemoedsleven vreest. Laat hij zich een ogenblik gaan, dan is het alsof hij door een 
kwinkslag excuus voor zijn onbescheidenheid vraagt. Ik heb hem langzamerhand goed leren kennen 
en ben daardoor te weten gekomen, hoeveel moeite het hem kost de veelzijdige facetten van zijn 
rijke persoonlijkheid harmonisch te verbinden.’ 

137 Weijers (1991, p.195). 
138 Hij schreef: 'Geachte Heer Diels, U zult 't mij - belangstellende in de taaldidactiek èn de 

taalwetenschap - niet euvel kunnen duiden, als 'k U verzoek ons toch vooral een uitnemend 
recensent aan te wijzen voor Langeveld's boek "Taal en denken". Niet competent zijn daartoe 
mensen als Schneiders, Zijderveld, Prof de Vooys, Diels en haast ieder ander onderwijsmens. De 
competenten: taalfilosofen, taalwetenschappers & taalpractici, zijn heel schaars. Wellicht het meest 
geschikt [zijn] Kruizinga (door z'n gramm. studien), Van Ginneken en Huttesheim - maar de laatste 
schrijft al rec. voor een ander orgaan. 'K hoop, dat de recensie iets anders wordt dan het praatje dat 
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ook ik daarover zou kunnen houden. De schrijver van het boek heeft er bovendien immers recht op 
dat z'n gewetens-werk niet beconverseerd wordt!’ (RA, 10/5/34). 

139 Pos (RA, 16/5/34). 
140 Zo aarzelde Stellwag (PS, 1971, p. 516) om het werk van Langeveld systematisch te noemen. 

‘Langeveld is uitermate intuïtief, sterk dynamisch. Het zijn vaak meer emoties dan abstracte 
begrippen en logische overwegingen die zijn denken voortstuwen.’ Stellwag benadrukte tevens de 
enorme uitgebreidheid van het werk van Langeveld en de ongestructureerdheid van het veld dat hij 
met pedagogiek aanduidde. In dit verband meende Stellwag dat er een ‘fatale gebiedsoverschrijding’ 
plaatsvond (p.514). Ook Duitse kritieken wezen op deze ruime invulling van de pedagogiek. 

141 Brugmans (RA, 7/5/35). 
142 Waterink (UA, 59, 27/4/39) gaf desgevraagd zijn oordeel over het werk van Langeveld aan 

Kohnstamm (namens de Utrechtse Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte) en aan de Curatoren van 
de universiteit. De Faculteit had zelf drie personen naar voren geschoven voor de benoeming, te 
weten: Langeveld, Dr. C.A. Mennicke en Dr. A. Kuypers. Mennicke viel al snel af. Waterink gaf 
vervolgens een oordeel over zowel Langeveld als Kuypers. Zijn oordeel over Langeveld was 
vernietigend. De curatoren van de Rijksuniversiteit Utrecht namen aanvankelijk het oordeel van 
Waterink over en gingen daarbij tegen het advies van de faculteit in. Een van de leden had daarbij 
ook nog informatie ingewonnen over Langevelds persoonlijke eigenschappen, zijn werk en zijn 
kwaliteiten als docent bij het Lyceum in Baarn waaraan Langeveld verbonden was. ‘Die informaties 
waren niet onverdeeld gunstig.’ In zijn oordeel over de taal van Langeveld stond Waterink niet 
alleen. Ongelijk heeft Waterink echter wel gekregen in zijn conclusie dat het in kwantitatieve zin 
mindere werk van Kuypers op den duur voor de wetenschap meer waarde zal blijken te hebben dan 
het meerdere, dat Langeveld publiceerde. Afgemeten althans aan de betekenis die Langeveld heeft 
gekregen voor de naoorlogse pedagogiek. Het oordeel van Waterink en anderen geeft aan dat de 
betekenis van het werk van Langeveld niet slechts kan worden opgehangen aan zijn tijdgenoten. Dit 
is in overeenstemming met de idee van Latour dat het ‘lot van feiten’ in de handen ligt van latere 
gebruikers en dus eerder een gevolg dan een oorzaak zijn van sociale processen. 

143 Antoon Kuypers (1892-1960) was leraar in de Duitse taal en letterkunde. Vanaf 1950 werd hij 
buitengewoon hoogleraar in de opvoedkunde te Leiden. Ironisch genoeg kwam dezelfde Kuypers 
(inmiddels dus wel als Prof.) in de redactie van PS, op voorspraak van Langeveld. Langeveld schreef 
enigszins hautain: ‘In zijn milieu zou ’t nogal wat betekenen, omdat hij de oud-hoofdredacteur is van 
het bezweken Chr. Paed. Tschr.’ (RA, 16/9/51). Met deze benoeming in 1951 wilde PS de 
Universiteit van Leiden weer vertegenwoordigd zien. In een ‘In Memoriam’ schreef Langeveld jaren 
later dat mede door zijn ‘onbeholpenheid’ Kuypers’ hoogleraarschap in Leiden geen gelukkige 
periode in zijn bestaan was (PS, 1960, p.97). 

144 Kohnstamm (RA, 1/12/31; 23/1/37; 31/12/38). 
145 Nieuwenhuis (RA, 3/1/39); Schepman (RA, 27/1/39); Bolkestein (RA, 6/2/39). 
146 RA, 2/6/39. 
147 Gunning (RA, 15/940). Langeveld zelf was overigens ook niet mals in zijn oordelen over artikelen 

van anderen, waaronder die van redactieleden. Over een artikel van De Vries: ‘Tja, als het ergens in 
onze holle kies verdwijnen kan – in ’s Heren naam dan maar.’ En over collega redactielid P. Post: 
‘Tja – die Post praat maar. Hij is lang niet dom genoeg om onzin te zeggen en lang niet getraind 
genoeg om, bij zijn vlotheid van produktie, niveau te houden. Als U hem eens wat zelfdiscipline 
trachtte te leren door hem te verzoeken, zich over zijn onderwerp principieel uit te spreken in 5 blz. 
getypt?’ (RA, 11/11/46). 

148 In 1947 bestond het plan een speciaal nummer van PS te wijden aan de lerarenopleiding. Stellwag 
had veel bezwaren tegen het stuk van Langeveld en uiteindelijk besloot de redactie het speciale 



 204 

nummer te wijden aan ‘Meisjesstudie’ (PS, 1947, 242 ev.). Nieuwenhuis (RA, 4/9/47) schreef 
hierover: ‘Het stuk van Stellwag vond ik een zeer fijn artikel, daarentegen kan de stijl van prof. 
Langeveld me weinig bekoren, ook al is de inhoud natuurlijk terdege verantwoord.’ 

149 Langeveld (PS, 1931, p.396). 
150 Filmbeelden van Langeveld uit 1983 (dus 52 jaar later) tonen de heftigheid waarmee hij op dat 

moment nog steeds de vooronderstellingen van Piaget bestreed (op de Universiteit Utrecht – in het 
Langeveldgebouw -  zijn een aantal videobanden met enkele colleges en vraaggesprekken met 
Langeveld). 

151 Langeveld (PS, 1931, p.399). 
152 Het laatste door Langeveld gepubliceerde artikel in PS was getiteld: Brezinka als exponent der 

wereldvervreemding (1977). Brezinka zelf had overigens de aanval geopend op de 
geesteswetenschappelijke pedagogiek, onder andere met de volgende provocerende uitspraken: ‘Aus 
den wenigen systematischen Darstellungen neueren Datums (Langeveld, Perquin, Ballauf, Henz, 
März) sind kaum Fortschritte gegenüber Systematisierungsversuchen zu erkennen, die 40 bis 20 
Jahre zurückliegen (Lochner, W. Flitner, Abb, Petzelt, Schneider, Guyer). Mit dem “philosophischen 
Denken” scheint das pädagogische Denken zumindest jene Tendenz gemeinsam zu haben, daß es 
immer wieder von vorn anfängt und sich bisher kaum “fortschrittsfähig” machen ließ’ (Brezinka, 
1968, p.322; 1971, p.5). 

153 Strasser (PS, 1971, p.500). 
154 Kohnstamm was overigens voornemens om direct na de oorlog zijn voorzitterschap van PS neer te 

leggen. Dit blijkt uit de volgende brief van Gunning (RA, 29/10/45) ‘Maar met leedwezen vernam 
ik, dat prof. Kohnstamm niet alleen als voorzitter maar ook als lid der redactie wil aftreden. Zijn 
motieven gelden voor mij veel meer dan voor hem. Ik ben niet alleen veel ouder, maar mijn 
lichamelijke toestand, inzonderheid die mijner oogen, is tegenwoordig zoo, dat ik geen enkele 
functie als redactielid meer kan waarnemen; met name kan er geen sprake van zijn, dat ik ooit nog 
een redactievergadering zal kunnen bijwonen. Nu heeft echter ons tijdschrift altijd een aantal 
redacteuren gehad, wier eenige functie daarin bestond, dat hun naam op het titelblad prijkte. Ik kom 
er rond voor uit, dat ik dat privilege ook gaarne zou genieten, als men mij het vrijwillig aanbood, 
maar alleen op voorwaarde, dat het ook aan prof. Kohnstamm wordt verleend.’ 

155 Kohnstamm (GAA, 211, inv.nr. 893, 24/10/45). 
156 Kohnstamm schreef overigens dat wij dankbaar moeten zijn dat Langeveld het werk overnam van 

Kohnstamm als buitengewoon hoogleraar en studieleider voor de Middelbare Akte-cursus van het 
Nutseminarium, ‘want daardoor werd niet alleen het werk gecontinueerd, maar werd ook voorkomen, 
dat dit in N.S.B. richting zou worden geleid.’ (RA, 24/10/45). 

157 Helena Stellwag (1902-1996) promoveerde in 1933 en studeerde daarna pedagogiek bij Langeveld 
(doctoraal in 1945). Ze was buitengewoon hoogleraar pedagogiek vanaf 1946 en vanaf 1954 gewoon 
hoogleraar. In 1972 ging ze met emeritaat (Vgl. Heyting & Dibbits, PS, 1986, pp. 401-412; Heyting, 
1991). 

158 Kohnstamm (RA, 24/10/45). 
159 Zie bijvoorbeeld Stellwag & Van Trotsenburg (1960). 
160 Binnen orthopedagogische geschiedschrijving (vgl. Baartman, 1986; Schoorl, 1997) wordt 

aangenomen dat de term ‘orthopedagogiek’ voor het eerst gebruikt werd door de Leidse psychiater 
Carp tijdens het Tweede Internationale Congres voor Orthopedagogiek in 1949 (Amsterdam). Uit de 
notulen van de curatoren van de Universiteit van Amsterdam blijkt echter dat men ook al in 1948 
sprak over orthopedagogiek, waarvoor op dat moment geen voorzieningen voorhanden waren (GAA, 
College van Curatoren, nr.279). Collegelid Van Valkenburg wees erop dat het terrein van de 
orthopedagogiek grensde aan dat van de psychiatrie en dat hij het liefst een medicus zou willen 
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benoemen. Van Houte noemde hij ‘volkomen ongeschikt hiervoor’ (13/9/48). Van Sonsbeek noemde 
Waterink als mogelijkheid. Desondanks zou Van Houte in 1950 benoemd worden als de eerste 
buitengewoon hoogleraar in de orthopedagogiek aan de UvA. 

161 Kohnstamm schreef het artikel De psychiater als opvoeder (PS, 1928, pp.362-371). In 1929 schreef 
Gunning over Het onderwijs van het achterlijke kind (PS, 1929, pp.145-154), na een lezing die ook werd 
afgedrukt in het Tijdschrift voor het Buitengewoon Onderwijs. Afgezien van een aantal artikelen van 
A.J. Schreuder over zwakzinnigheid in de jaren dertig en W.A. van Liefland in de jaren vijftig, bleef de 
aandacht minimaal. Sommige bijdragen werden voor een andere lezerskring aanbevolen. In 1940 werd 
een artikel van kinderpsychiater Dr. F. Grewel over heilpedagogie van het verwaarloosde kind 
afgewezen, met verwijzing naar de lezerskring van het Bijzonder Lager Onderwijs (RA, 6/4/40). 
Dezelfde Grewel volgde in 1965 Van Houte op als hoogleraar. 

162 Zie o.a. Van Liefland in een artikel over de opleiding van de orthopedagoog (PS, 1954, pp. 278-294). 
163 Gunning schreef: ‘Dit verzoek wordt ingegeven door het feit, dat mijn, door ouderdom verzwakte 

vermogens mij geen zelfstandige arbeid meer toelaten. […] Allerdringendst verzoek ik U het hierbij 
te laten. Dus mijn definitief uittreden uit de redactie niet uwerzijds van eenigen commentaar te doen 
vergezeld gaan, maar mij te gedoogen in alle stilte mijn plaats te ruimen. Met de verzekering, dat ik 
steeds de aangenaamste herinneringen zal bewaren aan mijn arbeid  in en met Uwe redactie […] en 
met mijn beste wenschen voor den voortdurende bloei en groei van uw Tijdschrift, verblijf ik 
hoogachtend. Uw d.w. JH Gunning Wz.’ Nieuwenhuis (RA, 24/5/1949) schreef Gunning dat de 
redactie het verzoek eerbiedigde. Zo ook de wens, aan Gunning’s uittreden geen aandacht te 
schenken in de vorm van een artikel. ‘Dit laatste zal ons echter niet gemakkelijk vallen. Het doet zo 
onhartelijk aan.’ In de notulen van de vergadering van 21 juni 1949 legde de redactie vast dat het 
hen speet, dat aan dit  ‘heengaan’ geen enkel woord mocht worden gewijd. Gunning overleed 5 
maart 1951 in de leeftijd van 91 jaar. 

164 Van Houte (RA, 6/1/52). 
165 Van Houte (RA, 16/1/53; 17/1/53). 
166 Van Houte sprak over zijn ontslag als bijzonder hoogleraar, dat te maken had met ‘reeds jaren 

bestaande voor mijn gevoel hoogst onaangename verhoudingen, die ik, mede in verband met 
herhaalde pogingen tot inperking van de taak van deze bijzondere hoogleraar en die van het 
Nutsseminarium, niet langer kan verdragen.’ (RA, 2/2/1953). Langeveld wierp alle kritiek (waarvan 
de precieze inhoud niet geheel duidelijke wordt uit het redactiearchief) van zich af. Hij schreef: 
‘Prof. van Houte heeft me weer een stuk rondgestuurd en weer moet ik, helaas, zeggen: zo is het 
niet. Zo wordt de zaak één knoedel van insinuaties. Ik reageer nergens meer op, tenzij nu – na dit 
laatste stuk – prof. Cohen niet wenst te zwijgen. En zo maar voort …. Tot psychiater of rechter toe.’ 
(RA, 3/2/1953). 

167 Nieuwenhuis (RA, 19/5/1953). ‘In de bijna 15 jaar dat ik als secretaris aan “Paed. Studiën” heb 
mogen meewerken heeft dit gegeven in mijn bewustzijn nauwelijks een rol gespeeld, ook al was er 
altijd een rechtstreekse band via de directeur van het Nutsseminarium.’ 

168 Langeveld (RA, 9/4/53; 22/5/53; 3/12/53; 30/12/53). Nieuwenhuis (RA, 20/11/53). Ook Stellwag 
(RA, 7/12/53) kon zich ‘van ganser harte verenigen’ met Nieuwenhuis als nieuwe voorzitter. 

169 Notulen curatoren (GAA, 279, inv.nr. 101). Overigens zou Mr. G. van Hall, naast president-curator van 
de universiteit, ook burgemeester van Amsterdam worden (en niet de andere kandidaat op dat moment: 
Ph. Idenburg). 

170 Notulen van Haenen (21/3/1955; AWN). 
171 Prof. dr. Ph.J. Idenburg (1901-1995) promoveerde in 1928 op een proefschrift over de staat en het 

volksonderwijs en werkte vanaf 1929 als hoofd van de nieuwe afdeling onderwijsstatistiek bij het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Zijn schoonvader Kohnstamm stimuleerde zijn belangstelling 
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voor het onderwijs. Totdat Minister van onderwijs Gielen de functie ophief was Idenburg directeur-
generaal van het onderwijs, onder Minister Van der Leeuw (in 1946). In 1965 werd hij de eerste 
voorzitter van de Stichting Onderzoek van het Onderwijs. Idenburg bekendste publicaties zijn: 
Schets van het Nederlandse schoolwezen (1960) en Theorie van het Onderwijsbeleid (1971). 

172 Wolters werd diverse malen geconfronteerd met het dwingende opereren van de nieuwe secretaris. 
Zo maande Grandia Wolters diverse malen om sneller te werken. Grandia schreef Beumer dat door 
de redactieleden hard was gewerkt om PS in aanzien te doen toenemen ‘zodat het een gezaghebbend 
en invloedrijk tijdschrift kan worden. Extra moeite en zorg van de fa. Wolters mag dan evenzeer 
worden gevraagd’ (AWN, 6/10/1958). Ook stuurde hij een artikel van Van der Velde terug met een 
nogal bot commentaar (hetgeen daarvoor ongebruikelijk was). Wolters en Van der Velde namen 
naar aanleiding van deze voorvallen contact op met voorzitter Idenburg om het functioneren van 
Grandia te bespreken. Van der Velde schreef: ‘U wijst op Uw 3-jarig redactie-secretariaat. Laat ik 
wijzen op mijn meer dan 33-jarige betrokkenheid met P.St. Deze dateert van 1927 als auteur, sinds 
1937/1938 als redactielid. Ik heb vijf voorzitters gekend: Gunning, Kohnstamm, Van Houte, 
Nieuwenhuis, Idenburg en vijf secretarissen: Diels, Ten Seldam, Nieuwenhuis, Haenen, Grandia. 
Het is mij bekend met hoeveel tact en voorzichtigheid de vroegere secretarissen hun brieven in 
moeilijke gevallen formuleerden. U is de eerste secretaris die naar mijn weten in staat is geweest, 
een zo beledigend schrijven aan een mede-redactielid te zenden. Uw schrijven getuigt van een 
mentaliteit, die ik in de standing als P.St. betreur. Een wat opvliegender man dan ik ben had anders 
op Uw schrijven gereageerd’ (Van der  Velde, AWN, 7/2/1961). 

173 Volgens Depaepe & Bakker (1998, p.11) uitte zich hierin een teken van zelfvertrouwen, dat werd 
‘geradicaliseerd’ in het abstracte logo dat vanaf 1970 de voorkant sierde. 

174 Vooral het Tijdschrift voor Orthopedagogiek werd nauwlettend in de gaten gehouden toen PS op 
wetenschappelijk niveau dreigde te worden ingehaald. ‘De redactieraad van P.S. kijkt met een scheef 
oogje naar het Tijdschrift voor Orthopedagogiek, dat artikelen van een steeds beter wetenschappelijk 
niveau gaat aantrekken, men vraagt zich af of dat tijdschrift zich niet beter kan toeleggen op het 
vertalen van wetenschappelijke kennis voor mensen in de orthopedagogische praktijk en of het niet 
louter wetenschappelijk werk aan P.S. moet overlaten’ (Velthuys, 17/1/1973). Een week later werd 
gesproken van een kaper op de kust. ‘Van een zegsman bij het NIPP hoorde ik, dat een grote 
uitgever op het gebied van de psychologie een marktonderzoek doet om de behoefte aan een 
tijdschrift dat de brug vormt tussen psychologisch research en praktijk, te peilen. Op het gebied van 
onderwijs en opvoeding is dit exact het terrein, dat ook P.S. wenst te bestrijken. Het is van belang 
den vijand de wind uit den zeilen te nemen. […] Ik heb al voorgesteld een redaktionele brief aan alle 
hoogleraren psychologie, etc. te sturen waarin P.S. zich nadrukkelijk meldt als het medium voor dit 
soort publicaties’ (24/1/1973). Een nieuw verschijnsel in dit licht was het lezersonderzoek. Begin 
jaren zeventig werden pogingen gedaan om het profiel van de lezers in kaart te brengen, 
bijvoorbeeld in relatie tot abonnementen op andere tijdschriften. Uit een onderzoekje in 1973 naar 
overlap in abonnementenbestanden bleek bijvoorbeeld dat er ongeveer 10,5 % overlap was met het 
Tijdschrift voor Orthopedagogiek (Velthuys, 29/5/1973).  

175 Hagendijk (1996, p.143). 
176 Dehue (1996, 10/11). 
177 Zwart (2001, p.27). Auteurschap zou in toenemende mate arbitrair worden, en het universitaire 

vertoog gekenmerkt worden door normalisering en uniformiteit. Wie een tekst schrijft doet veel 
minder terzake dan de vraag of voldaan is aan methodologische eisen. 
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Noten hoofdstuk 4 
 
1 P. Oosterlee (Nieuwe Paedagogische Bijdragen, 1901, 1, p.225). 
2 Eerdere versies van de hoofdstukken vier en vijf zijn gepresenteerd op het congres van de European 

Society for the History of the Human Sciences (Berlijn, 25-29 augustus 2000; Cracks in a Marriage 
of Convenience; Boundarywork between Pedagogy and Psychology in the Netherlands (1920-1950) 
en elders gepubliceerd (Van Hilvoorde, 2000; 2001). 

3 Vooral fusievoorstellen gaven in de afgelopen decennia aanleiding tot heftige debatten over de 
identiteit van de pedagogiek ten opzichte van de ontwikkelingspsychologie (Vgl. Vroon, 1982; Van 
IJzendoorn & Miedema, 1983; Van Strien, 1984; 1984a; Depaepe, 1989; Imelman, 1990; Miedema 
& Van IJzendoorn, 1992). Eind jaren negentig ontspon zich een discussie die o.a. ging over de vraag 
of Bowlby een ontwikkelingspsycholoog of pedagoog is (vgl. Rispens, 1998; Koops, 1998; Van 
Haaften. 1998). 

4 Van den Boom (1996, pp.216/217); Brunenberg e.a. (1995, p.247). Naar aanleiding van de invoering 
van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) schreef toenmalige Minister van 
VWS Els Borst-Eilers: ‘De kennisgebieden van orthopedagogiek en psychologie zijn elkaar op 
sommige punten zo dicht genaderd dat samengaan op dit terrein een logische stap is. Ik denk dat ook 
deze ontwikkeling meer eenheid en duidelijkheid aan het vak geeft’ (NIP, 1998). Orthopedagogen 
die een postdoctorale opleiding volgen conform deze nieuwe wetgeving worden na voltooiing van de 
tweejarige variant aangeduid als gz-psycholoog. Een pedagogische achtergrond heeft dan nog 
nauwelijks betekenis. 

5 Vgl. Brugmans (1919); Koops (1998); Rispens (1998). 
6 Vroon (1982, p.69). 
7 Van den Boom (1995, p.220).  
8 Van IJzendoorn & Miedema (1983, p.268). 
9 Van Haaften (1998). 
10 Voor het begrip pedagogische relatie zie o.a. Spiecker (1977). 
11 Van Strien (1984, p.30). 
12 Zie o.a. Langeveld (1968, p.40). 
13 Zoals bijvoorbeeld Ten Seldam (1927) het verwoordt als hij zich bij zijn openbare les over De 

paedagoog en de psychologie de vraag stelt hoe ‘beider gebied aan elkaar grenst en waar hun 
invloedscirkels elkaar overdekken’, en vervolgens het antwoord schuldig blijft. ‘Immers de 
Paedagogiek, d.w.z. de wetenschappelik beoefende opvoedkunde, erkent de Psychologie zonder 
reserve als een van haar meest belangrijke hulpwetenschappen.’  (p.5). 

14 Roth (1959, p.102). 
15 Miedema & Van IJzendoorn (1992, p.264). 
16 Roth (1959, p.92). 
17 Vgl. Van Strien (1984, p.26). 
18 Vgl. Derksen (1999); Van Drunen (1997). 
19 Zie o.a. Eisenga (1978); Van Strien (1993). 
20 Heymans (1909, p.16). 
21 Kohnstamm (PS, 1926, p.231). 
22 Brugmans (1884-1961) studeerde filosofie en promoveerde bij Heymans op het proefschrift De 

waarheidstheorie van William James. (1913; Vgl. Vermoolen, 1994, p.18). 
23 F.J.M.A. Roels ((1887-1962) werd in 1916 benoemd tot privaatdocent experimentele psychologie in 

Utrecht. In 1922 werd hij daar benoemd tot hoogleraar empirische en toegepaste psychologie. 
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24 Dr. H.G. Hamaker (1872-1948) redigeerde (vanaf 1926 samen met J. Stamperius) het Tijdschrift 
voor Ervaringsopvoedkunde (verschenen tussen 1922 en 1934; vanaf 1935 voortgezet als Onze 
Kinderen en hun Toekomst, onder redactie van Hamaker en Luning Prak) en pleitte daarin voor een 
inductieve wijze van pedagogische wetenschapsbeoefening. Hij maakte gedegen studie van 
wetenschappelijke methodiek binnen de pedagogiek (zie o.a. Hamaker, 1922). Desondanks bleef hij 
op een zijspoor. Mede door zijn kritische toon ten opzichte van de pedagogische wetenschap op dat 
moment (vgl. Hamaker, 1924), werd er weinig aandacht aan hem werd besteed in PS. De aandacht 
die er was, was meestal kritisch van aard. Zo reageerde Van Veen (School en maatschappij, PS, 
1924) op Hamaker, die zich in zijn eigen tijdschrift opwierp als beschermer van de practicus. Van 
Veen wees erop dat de meerderheid van PS zelf binnen de wanden van de school werkte of had 
gewerkt. Ook uitte hij zijn twijfels over de wetenschappelijke waarde van Hamakers 
enquêtemethode (p. 106). Pas later kreeg Hamaker ook in PS enige waardering voor zijn werk.  

25 L. van der Horst (1893-1979) was hoogleraar psychiatrie en neurologie aan de Vrije Universiteit 
(1928-1963) en vanaf 1946 ook aan de Universiteit van Amsterdam (Zie: Van Belzen, 1990; 1994). 

26 Vgl. Heymans (1919); Draaisma et al. (1983); Van Strien (1993). 
27 Brugmans (1929, p.50). Deze redelijkheid van zijn leer werd echter niet door iedereen gedeeld. Zo 

noemde Gerritsen - die in 1938 een dissertatie over Heymans schreef - het psychisch monisme een 
mystiek geloof (In: Talsma, 1964, p.22). Ook van Klinken (1946, pp.15-20) wijst op de mystieke 
wortels van het psychisch monisme. 

28 Casimir (PS, 1930, pp.37/38). 
29 Kohnstamm (1934, p.36). 
30 Talsma (1964, 24) wijst er overigens ook op dat bij het wegen van ethische motieven hier bij 

Heymans de intuïtie de ethiek wordt binnengedragen. Zie ook Draaisma et al. (p.35) over dit 
vertrouwen in morele intuïties. 

31 Brugmans (1929, p.64). 
32 Kooistra (1894, p.1). 
33 Deze uitgangspunten bleven ook herkenbaar bij een andere leerling van Heymans, T.T. ten Have, de 

vader van de andragologie (Zie: Imelman, 1991). 
34 Kohnstamm (1922, p.212). 
35 Van der Veen (In: Draaisma et al., 1983, p.24). 
36 Kohnstamm (1931, p.13). 
37 Kohnstamm (1931, p.21). 
38 Heymans (1909, p.10). 
39 Heymans (1909, p.15). 
40 Naast de naar Kohnstamms mening overschatting van natuurwetenschappelijke methoden speelden 

in de spanning tussen hem en de Groningse psychologie ook een leerstoelkwestie een rol van 
betekenis. In 1913 machtigde de Minister de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen om aan de 
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de RUG een buitengewone leerstoel te vestigen voor het 
onderwijs in ‘den paedagogiek in vollen omvang en toepassing’. De kandidaat, Casimir, trok zich 
hiervoor terug. In 1917 werden de plannen gewijzigd. Dit mede door toedoen van Kohnstamm, die 
meende dat in Groningen geen hoogleraar aan te wijzen was die aan alle gestelde eisen op 
bevredigende wijze kon voldoen (Vermoolen, 1994, p.13). Toen er in 1928 sprake van was dat 
Kohnstamm het filosofisch gedeelte van de leeropdracht van Heymans (na zijn emeritaat in 1927) 
zou overnemen, hield Heymans zijn benoeming tegen, ‘waarbij enige rancune over de 
gebeurtenissen rond de Nutsleerstoel tien jaar eerder waarschijnlijk ook een rol speelde.’ (ibid., 
p.14). Uiteindelijk werd Leo Polak benoemd voor het filosofische deel en Brugmans voor het 
psychologisch gedeelte van de leerstoel. 
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41 Hoewel natuurlijk een detail, is het een niet geheel verwaarloosbaar gegeven dat de inhoudelijk 
afstand tussen Brugmans en de meeste redactieleden werd versterkt door zijn woonplaats. Al was het 
alleen al dat aanwezigheid soms al een te grote opgave bleek. Een bezoek vanuit Groningen naar 
Amsterdam kostte Brugmans 24 uur. Kohnstamm schreef hij: 'Zeer geachte Professor. De 
philosophische controverse tussen U en mij zal in een vergadering niet opgelost worden, daargelaten 
dat een redactievergadering daar niet de geschikte gelegenheid voor is. De afstand en ook 
werkzaamheden hier maken het me bezwaarlijk om morgen aanwezig te zijn. Na de discussie van de 
vorige vergadering acht ik mijn aanwezigheid ook niet bepaald noodzakelijk. Ik wil gaarne 
medewerken aan het tijdschrift in zijn nieuwe vorm, Uw probleem acht ik van grote betekenis voor 
de paedagogiek; voor mijn medewerking moet ik echter wel de voorwaarde stellen, dat het 
persoonlijkheids standpunt niet voor den geest van het tijdschrift normatief zal zijn. Het stuk van den 
heer Diels, dat als compromis U en mij natuurlijk maar half bevredigt, kan ik onderschrijven.' (RA, 
2/1/29). 

42 Voor de geschiedenis van het NI(P)P zie: Veldkamp & Van Drunen (1988). 
43 Brugmans (PS, 1920, p. 65). 
44 Brugmans (1919, p. 17). 
45 Ibid. (p.31). 
46 Brugmans (PS, 1920, p.65). Zie ook: Van Det  (PS, 1924, pp. 284/286). 
47 Kohnstamm (PS, 1920, p.105). 
48 Brugmans, geciteerd door Kohnstamm (PS, 1920, pp.103/104). 
49 Kohnstamm (PS, 1920, p.104). 
50 Kohnstamm (1929, p.10/22). 
51 Ibid. (pp. 23/24). 
52 Wel boog Kohnstamm zich over de (on)mogelijkheden van testen en metingen (zie bijvoorbeeld 

Kohnstamm, 1921). Op diverse plaatsen hekelde hij (zoals bij Heymans) de 'overschatting der 
quantitatieve regelmatigheden’ (1929, p.352). Ook bleef hij wijzen op de grenzen van de 
bewijskracht van correlatierekening (PS, 1930, p.98).  

53 De Amerikaanse ingenieur Frederick W. Taylor had een belangrijk aandeel in de disciplinering van 
arbeid aan het begin van de twintigste eeuw. Met behulp van tijdsstudies wilde hij de prestaties en 
het werktempo van arbeiders opvoeren. In het algemeen waren Nederlandse psychologen sceptisch 
over de invoering van het Taylor-stelsel (Vgl. Ter Meulen, 1988; Ter Meulen & Van Hoorn, 1981). 

54 Brugmans (PS, 1920, p.58).  
55 Deze term wordt dus niet in de ‘periodieke’ betekenis van Depaepe (o.a. 1989; 1992) gebruikt, 

waarin vanuit een vierfasenmodel een min of meer chronologische opeenvolging van child study, 
pedologie, experimentele pedagogiek en pedagogische psychologie wordt verdedigd. In Nederland 
was van een dergelijke opeenvolging nauwelijks sprake. 

56 Kohnstamm (PS, 1930, p.138). 
57 Otto Selz (1881-1943) wordt wel gezien als representant van de Würzburger Schule, maar ook als 

een van de voorvaderen van de cognitieve psychologie en de informatieverwerkingsbenadering. Karl 
Popper zou de psychologie de rug hebben toegekeerd, omdat hij het werk van Selz zo waardeerde 
dat hij meende er weinig aan te kunnen toevoegen. In 1909 begon Selz bij Oswald Külpe (de stichter 
van de Würzburger Schule) in Bonn zijn onderzoek. In 1921 werd hij buitengewoon hoogleraar in de 
rechtsfilosofie in Bonn. Tussen 1923 en 1933 was hij hoogleraar in de filosofie, psychologie en 
pedagogiek aan de Handelshogeschool in Mannheim. Selz, van Joodse afkomst, moest zijn werk 
staken in 1933. Ook verwijzing naar zijn werk werd verboden. Na een kort verblijf in Dachau werd 
hij met hulp van Révész en Kohnstamm naar Nederland gehaald. Selz verrichte onderzoek in dienst 
van het Psychologisch Instituut van de UvA en aan het Nutsseminarium. Uit het correspondentie-
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archief van PS blijkt het persoonlijke contact dat tussen Kohnstamm en Selz bestond. Kohnstamm 
(18/8/39) vermeldde een gesprek met Prof. Selz, die op dat moment in Nederland was. Hij schreef 
dat hij Selz de dissertatie van Nieuwenhuis had gegeven, en dat hij een gesprek tussen beiden wilde 
regelen. Zes mei 1940 hield Selz nog een lezing in Groningen over Die Schöpferische 
Persönlichkeit. In 1943 werd hij opnieuw opgepakt en stierf datzelfde jaar in Auschwitz (Faas, 1998, 
pp.79-118). Hoezeer overigens het verbod op verwijzing naar zijn werk ook nog na de oorlog bleef 
doorwerken, bleek onder andere uit een artikel van M.H.J. Zeijen (Het muzikale scheppingsproces, 
PS, 1947, 326-343), waarin de auteur gebruik maakte van publicaties van Julius Bahle. Kohnstamm 
merkte op dat ten onrechte met geen woord werd gerept over Selz, de leermeester van Bahle, maar 
die na 1933 dus niet meer mocht worden genoemd (RA, 12/10/47). Kohnstamm benadrukte dat het 
werk van Bahle zelfs nog voor een belangrijk deel door Selz was geschreven. Deze omissie werd in 
het uiteindelijke artikel hersteld door Zeijen.  

58 Psychologie der frühen Kindheit van William Stern noemde Kohnstamm een uitnemend boek (PS, 
1927, p.224). Ook de synthetische psychologie van Eduard Spranger in zijn boek Psychologie des 
Jugendalters werd lovend door Kohnstamm ontvangen (PS, 1925, p.25-26). Hij waardeerde de 
karakteriseringen van de 'structuur van het geheel’ en methoden van een begrijpende psychologie. 
Het genoemde boek betitelde Kohnstamm zelfs als 'een van de beste kinderpsychologische 
uiteenzettingen' (ibid., p.26). In het werk van Charlotte Bühler (PS, 1929, p.248) zag Kohnstamm 
veel overeenkomsten met zijn PIW, vooral in de aandacht voor de wording der persoonlijkheid als 
geheel. ‘Omdat de persoonlijkheid een eenheid is, kan alleen een personalistische psychologie den 
grondslag leggen van vruchtbaar experimenteel onderzoek.’ (ibid., p.253). Wel was hij kritisch over 
Bühler’s behavioristische invloeden, opgedaan in Amerika (met name over de ‘veelheid der 
tabellen’). 

59 De ‘pedagogische psychologie’ kon in PS gedijen binnen een relatief kleine 
onderzoeksgemeenschap. Door het gebrek aan scherp omlijnde psychologische scholen waren er 
nauwelijks inhoudelijke confrontaties tussen bijvoorbeeld denkpsychologen, Gestaltpsychologen of 
fenomenologen, zoals dat in Duitsland (bijvoorbeeld tussen Selz en Wertheimer) wel het geval was. 
Opvallend genoeg ook niet met Brugmans, over wie Ten Have (NTP, 1961, p.176) in een In 
memoriam schreef dat hij kritisch stond tegenover de verschillende moderne stromingen in de 
psychologie, waaronder de verstehende psychologie, de Gestalt-psychologie en de Individual-
psychologie. Desondanks liet Brugmans zich in PS ook waarderend uit over een aantal boeken op dit 
terrein. Naar aanleiding van het boek Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem 
(1933) van Charlotte Bühler schreef Brugmans: ‘Kortom, het is een werk karakteristiek voor onzen 
tijd, waarin meer een beroep wordt gedaan op ons medeleven en ons introspectief  “verstaan” dan op 
een methodischen opbouw, die tot meer leidt dan tot een ideaal-type of een geconstrueerde structuur 
in den zin van Eduard Spranger’ (PS, 1933, pp.370/371). 

60 Uiteraard was er ook binnen PS geen volstrekte eensgezindheid over de wenselijkheid van deze 
ontwikkelingen op basis van de hier genoemde tegenstellingen. Zo associeerde Gunning de moderne 
denkpsychologie met de op dat moment nog sterk negatief beladen term ‘intellectualistisch’. 
Gunning schreef Nieuwenhuis: ‘Ik kan het niet helpen, maar ik vrees, dat wij onder aanvoering van 
collega Kohnstamm met zijn m.i. zeer éénzydige vooropstelling der Denkpsychologie met volle en 
bolle zeilen een nieuw intellectualisme tegemoet varen, terwijl wij nog midden in den strijd staan 
tegen het door ons veroordeelde intellectualisme van de vorige generatie. M.i. is het nòg noodiger 
dat de kinderen op school leeren werken, dan denken; en wat bijzonderlijk het taalonderwys aangaat: 
hoe ter wereld wil men goed en vruchtbaar – d.w.z. voor de geheele persoon en zijn verder leven 
vruchtbaar – taalonderwys geven, zonder aan het aesthetische en het gevoelselement de hun 
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toekomende plaats in te ruimen? Leer die kinderen begrijpen, mij goed: maar leer ze in ’s 
hemelsnaam toch ook bewonderen en meevoelen!’ (RA, 22/1/1940). 

61 Deze polarisaties hingen ook samen met het wetenschapsmethodologische onderscheid tussen 
beschrijven en verklaren; een tegenstelling die Kohnstamm overigens verwierp omdat verklaring 
volgens hem altijd een bijzonder soort van beschrijving is (PS, 1920, p.109). 

62 Gunning (PS, 1933, p.410). 
63 Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van deze ontwikkeling Van Trotsenburg (1972). Voor de 

geschiedenis van de psychotechniek in Nederland, zie: Van Strien & Dane (red.) (2001). 
64 Om deze relatief late ontwikkeling te verklaren wordt wel verwezen naar een publicatie van H. 

Stuart Hughes (1958; Zie bijv. Mulder, 1989, p.11). Volgens Depaepe (1990, p.350) wordt Hughes’ 
beschrijving van de Revolt against positivism echter te gemakkelijk en deels ten onrechte toegepast 
op de Nederlandse situatie. Om iets zinvols te kunnen zeggen over de aard en grootte van deze 
weerstand tegen experimentele ontwikkelingen is een meer specifieke vergelijking met omringende 
landen noodzakelijk. 

65 De Amsterdamse schoolarts D. Herderschêe vertaalde de test van Binet, die na publicatie in 1919 
bekend werd als de Binet-Herderschêetest.  

66 Van Wayenburg, geciteerd door Diels (PS, 1924, p. 62). W. Stern geeft de volgende definitie: 
‘Psychotechnik ist die praktische Wissenschaft von der Erkennung menschlicher Eigenschaften 
unter dem Gesichtspunkt ihrer best möglichen Verwendung im Wirtschafts-, Arbeits- und 
Berufsleben.’ (NTP, 1933, p.257). 

67 Diels (PS, 1924, p.178). 
68 Kohnstamm (RA, 1/6/27). 
69 Roels (T.v. Z. en O., 1925, p.156). 
70 Ten Seldam (PS, De onderwijzer en de studie der psychologie, 1927, p.4). 'Immers Psychologie is 

een Wetenschap. En het doel van een Wetenschap is het niet de individuele gevallen te beschrijven, 
doch ze te klassificeren, te rubriceren.' (p.2). 

71 Gunning (PS, 1925, p.58). 
72 Kohnstamm (PS, 1928, p.158). 
73 Ibid.  
74 Ibid. (1934, p.41). 
75 Dat gebeurde met name rondom het uitkomen van zijn Persoonlijkheid in Wording in 1929. 

Typerend voor de toenemende aandacht voor empirisch onderzoek is zijn 'falsificatie' (op basis van 
een onderzoek van Ch. Bühler naar het percentage van positieve en negatieve uitdrukkingen van een 
pasgeboren kind) van de pessimistische gevolgtrekkingen van Schopenhauer en Kant uit de eerste 
schreeuw van de pasgeborene (1929, p.168).  

76 Kohnstamm (PS, 1929, p.171). Hij noemde dit boek dan ook van aanzienlijk geringere betekenis dan 
het andere besproken boek. Hij suggereerde zelfs dat het gegeven dat opvoeding een ‘wezens-
noodzakelijke’ synthese vraagt van zowel ‘leiding’ als ‘vrije groei’ nauwelijks een bladzijde kan 
vullen, ‘laat staan een boek’ (p.171). Opvallende uitspraken, tegen het licht van de waarde die 
binnen de Nederlandse pedagogiek aan dit boek werd en wordt gehecht.   

77 Kohnstamm (PS, 1929, p.138-140). Kohnstamm meende dat Litt ten onrechte wiskunde met 
natuurwetenschap identificeerde. Hij schreef: ‘Juist omdat de natuurwetenschap telkens dwingt onze 
rationale constructies te vergelijken met het experimenteele onderzoek is de onderzoeker zich 
meestal scherp bewust van het “onuitputtelijk” karakter der werkelijkheid. Bovendien kan niet meer 
gezegd worden, dat de moderne wiskunde zich uitsluitend met het quantitatieve bezig houdt, nog 
minder geldt dit van de hedendaagsche natuurkunde en scheikunde.’ (p.139). 

78 Kohnstamm (PS, 1924, p.299). 
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79 Kohnstamm (PS, 1930, 98-113). Deze tekst werd tevens uitgegeven binnen de Mededeelingen van 
het Nutsseminarium voor Paedagogiek (No. 15). 

80 Kohnstamm (PS, 1930, p.135). 
81 Kohnstamm (PS, 1932, p.24). 
82 Kohnstamm (PS, 1934, pp.41/42). 
83 Gunning (PS, 1927, p.202). 
84 Kohnstamm (PS, 1930, p.333). 
85 Diels (PS, 1927, p.129). 
86 Breeuwsma (1993). Zie ook: Heyting (1997). 
87 Koops (2000, p.54). 
88 Zij geeft zelf de volgende, nogal vage verklaring voor deze constatering: ‘Op deze wijze gesteld, kan 

deze vraag niet opgelost worden, want tenslotte is de geschiedenis van de intellectueele 
ontwikkeling van het kind, de geschiedenis van zijn geleidelijke aanpassing aan de wereld der 
volwassenen. Zijn egocentrisme belet hem juist aanvankelijk die aanpassing; het kinderlijk denken is 
als het ware voorbestemd om over te gaan in het volwassen denken (socialisation progressive). Er is 
dus steeds invloed van volwassenen, maar tevens reactie van het kind. Men moet den invloed die de 
volwassenen uitoefenen, onderscheiden van het opdringen van meeningen door volwassenen. Deze 
opgedrongen meeningen hebben voor dit onderzoek geen waarde.’ (PS, 1929, p.39). Met name de 
laatste opmerkingen zijn dubieus als het gaat over een onderzoek waarin met open vragen wordt 
gewerkt. De conclusie van Piaget dat kinderen diep gewortelde meningen hebben, die weerstand 
bieden aan tegen-suggesties, paste echter prima binnen een ‘reformpedagogisch klimaat’ met 
aandacht voor individualiteit en eigenheid van het kind. 

89 Philippi-Siewertsz v. Reesema (1880-1963) onderhield contact met vele toonaangevende figuren als 
Binet (grondlegger van de IQ-test), de echtparen Stern en Bühler, Köhler, Decroly, Claparède, 
Lewin en Piaget. Ook zelf verrichtte ze empirisch en experimenteel onderzoek, onder anderen bij 
haar eigen zoon (Singer, 1991). In 1912 richtte zij de Vereniging voor Paedologische lezingen in 
Nederland op, omgedoopt tot de Stichting voor Kinderstudies (Claparède bezocht Nederland dat jaar 
om te adviseren bij de oprichting). In de academische wereld heeft zij uiteindelijk weinig erkenning 
gekregen. Een van de mogelijke redenen die Singer hiervoor geeft is dat empirische 
ontwikkelingspsychologen er weinig voor voelden om in een ‘afgestudeerde kleuterjuf’ hun 
voorgangster te zien (p.115). Ook noemt zij gebrek aan belangstelling bij hoogleraren pedagogiek 
voor empirisch onderzoek naar kleine kinderen. Er speelde echter meer dan slechts een gebrek aan 
belangstelling. Diverse malen, zo blijkt uit de redactiecorrespondentie van PS, was er irritatie over 
de artikelen van Philippi die of te lang, of van onvoldoende kwaliteit werden bevonden. Tijdens de 
oorlog sprak Gunning (RA, 10/4/41) wel zijn waardering uit voor de wijze waarop Philippi moest 
werken. Naar aanleiding van een artikel over Fröbel schreef hij: ‘Het beantwoordt niet geheel aan 
mijn bedoelingen, maar daar is niets aan te doen en daaraan is ook niet veel gelegen. Het behoort nu  
eenmaal tot de aangeboren defecten van deze singulier begaafde vrouw, dat zij niet anders dan 
mozaiek-arbeid kan leveren. En.. altijd een beetje te veel zichzelf op den voorgrond stelt. […] 
Wanneer men, als ik, van nabij weet onder welke ongelooflijk moeilijke en deprimeerende 
toestanden zij dit werk tot stand gebracht heeft, dan kan men niet anders dan ongelimiteerde 
bewondering hebben voor haar werk- en geestkracht.’ Overigens speelden ook belangen met 
betrekking tot uitbreiding van de lezersmarkt een rol in de contacten tussen Philippi en PS. 
Kohnstamm schreef Diels. 'Ik sprak dezer dagen Mevr. Philippi, van de Stichting Kinderstudie in 
Den Haag, zij deelde mij mede, dat Kinderstudie er over denkt, een orgaan te vinden voor zijn 
publicaties, speciaal ook in verband met de conferenties die zij houden en de publikatie van 
onderzoekingen, waarmede zij bezig zijn. Mevr. Philippi stelde nu de vraag, of het mogelijk zou zijn 
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dat hun vereeniging een aantal abonnementen nam op Paedagogische Studiën, bijvoorbeeld een 
tweehonderd-tal, en dat daardoor gelegenheid zou ontstaan tot vergrooting, zoodat zij over een nader 
te bespreken plaatsruimte daarvoor zouden kunnen beschikken. Ik heb gezegd, dat ik gaarne in de 
Redactie de zaak ter sprake wilde brengen, omdat ik met haar van meening ben, dat het zeker 
ongewenscht is, het aantal publikaties en tijdschriften nog weer uit te breiden.' (RA, 11/2/28). 

90 Philippi-Siewertsz v. Reesema (PS, 1929, pp.1-52). 
91 Opvallend genoeg werd Langeveld ook verweten teveel in psychologische richting te bewegen. In 

het bijzonder bij Gunning groeide de weerstand tegen ‘moderne’ ontwikkelingen binnen de 
psychologie. Gecombineerd met irritaties ten opzichte van de nog jonge en eigenwijze Langeveld 
hekelde hij een naar zijn idee vergaande ‘psychologisering’ van het tijdschrift. Zo schreef hij Diels 
naar aanleiding van een ingezonden artikel van Langeveld:  'Zeer geachte Heer Diels, Het artikel van 
den heer Langeveld is zuiver psychologisch en past als zoodanig niet in ons tijdschrift. Dit bezwaar zou 
niet behoeven te gelden, wanneer 1. wij in langen tijd niets psychologisch' hadden opgenomen - maar, 
zooals ik ter vergadering reeds te kennen gaf: wij loopen juist gevaar teveel psychologie op te nemen, 
vooral nu Kohnstamm heelemaal dien kant blijkt op te gaan - 2. wanneer het stukje zelf aangenaam 
geschreven en interessant was en 3. wanneer wij copynood hadden. Daar geen van driën het geval is, 
kan ik voor my er niet voor zyn het op te nemen. Hoogachtend en vriendschappelyk Uw dienstwillige 
JH Gunning Wzn.'  (Gunning, RA, 7/11/32). 

92 Koops (2000, p.52) schreef recentelijk dat Langeveld gelijk moet krijgen in zijn conceptuele kritiek 
op de ontwikkelingspsychologie. In een discussie met pedagoog Vreeke over de vraag of pedagogen 
wel genoeg werk maken van het onderzoek naar opvoedingsdoelen schreef Koops: ‘Ik vind het zelf 
nogal wat dat ik tot de conclusie moest komen dat Langeveld gelijk had met zijn kritiek op de 
traditionele ontwikkelingspsychologie, dat zo’n vijftig jaar empirisch onderzoek hem op essentiële 
punten steunt en dat de ontwikkelingspsychologie geen doelen voor de pedagogiek kan aanleveren.’ 
(2001, p.63). Je kunt Langeveld - met cynische ondertoon - bijna horen antwoorden: daar was geen 
vijftig jaar empirisch onderzoek voor nodig! 

93 Depaepe & Bakker (1998,  pp.17/20). 
94 Haas (1995, p.199). 
95 Kohnstamm (PS, 1925, p.65). 
96 Na de oorlog (na 3 jaar onderbreking) werd aan de titel toegevoegd: ‘en haar Grensgebieden’. De 

redactie was toen in handen van L. van der Horst en G. Révész.  
97 Van Belzen (1990); Kuilman (1979). 
98 Vgl. Weijers (1991). Opgemerkt dient te worden dat de invloed van het NTP relatief beperkt bleef 

(Van Strien, 1993, p.62). Utrecht (met Roels als hoogleraar) groeide vanaf het eind van de jaren 
twintig uit tot het centrum van de Nederlandse psychologie. Amsterdam kwam eind jaren dertig met 
mensen als Révész, Duijker, (en iets later) De Groot en Vuyk goed op gang (vgl. Van Drunen & 
Conradi, 1998, pp.45/46). De psychologie in Groningen zakte na het vertrek van Heymans in. 
Brugmans zou een saaie docent zijn die nauwelijks leerlingen had. Nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van de Angelsaksische psychologie, Gestaltpsychologie en fenomenologie hield hij niet bij 
(p.49). 

99 NTP (1934, p.550; 1933, pp.66/71). 
100 Met grote waarschijnlijkheid werd hierbij ook gedacht aan het werk van Waterink. Zo zegt 

Wijngaarden over de relatie tussen Van der Horst en Waterink: 'Waterink en Van der Horst waren 
als water en vuur. Van der Horst was een slimme vent die helemaal regeerde vanuit het verdeel-en-
heersprincipe. [...] Dat was ook de tegenstelling tussen beiden: Van der Horst de wetenschappelijke 
psychologie en Waterink primair de man van de toegepaste psychologie. Van der Horst vond 
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Waterink een beunhaas, maar wel een beunhaas die eigenlijk in den lande veel meer in de 
belangstelling stond.' (Van Drunen & Conradi, 1998, p. 18). 

101 NTP (1933, p.67). 
102 Van der Horst (NTP, 1933, pp.45/46/49). 
103 NTP (1933, pp.106/107). 
104 Van Essen (NTP, 1934, p.548). 
105 Van Essen (NTP, 1938, p.470). 
106 Feitscher (NTP, 1933, p.260). 
107 Zulliger (NTP, 1937, pp.50-88). 
108 Grünbaum (1885-1932) werd in 1916 privaatdocent voor de algemene en experimentele 

psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1928 werd hij bijzonder hoogleraar in de 
ontwikkelingspsychologie te Utrecht. Zoals ook bij Kohnstamm, was er in het NTP veel aandacht en 
waardering voor de psycholoog Grünbaum, met name voor zijn boek Herrschen und Lieben als 
Grundmotive der Philosophischen weltanschauungen. Hierin bracht Grünbaum filosofische 
systemen onder in de psychologische categorieën Herrschen en Lieben. Daarmee plaatste hij 
bijvoorbeeld Heymans’ systeem in de categorie van het heersen, en het streven naar volledige 
beheersing door alles in een grote formule te willen onderbrengen (NTP, 1933, p.108). 

109 Spearman (NTP, 1933, p.290; Vgl. ook Dehue, 1990, p.11). 
110 Van Essen (NTP, 1933, p.296). 
111 Diels (PS, 1928, p. 134). Ook Kohnstamm noemde ‘de groep van Adler’ een belangrijke groep van 

psychologen (PS, 1930, p.133). In ieder geval belangrijk genoeg om een vergadering voor PS af te 
zeggen toen Adler in Amsterdam kwam spreken (RA, 20/12/1928; 31/12/1928). 

112 Van Essen (NTP, 1937, pp.24/25). Dat Van Essen zelf geen ‘krachtdadig weldoener’ genoemd kon 
worden blijkt uit zijn verwijdering uit de redactie na de oorlog, en veroordeling tot drie jaar 
gevangenisstraf vanwege al te grote deutschfreundlichkeit en collaboratie (vgl. Van Strien, 1993, 
p.156; Haas, 1995, p.100). Van Essen getuigde hier al duidelijk van in 1936,  toen hij na een bezoek 
aan een Duits congres (in Jena) zijn ervaringen neerschreef. Zo was hij enthousiast over 
onderzoeksresultaten met louter militaristische doeleinden (zoals een onderzoek naar 
geheugenverlies door gasvergiftiging). Er waren 70 militaire autoriteiten aanwezig op het congres. 
Van Essen schreef dat binnen de perken der loyaliteit in Duitsland heel veel vrijheid van 
meningsuiting bestond (1936, p.339). Met bewondering sprak hij over de legerpsychologie, die ‘op 
waarlijk grootsche wijze [is] opgebloeid.’ (340). Van Essen meende dat de Duitse psychologie 
dankbaar is voor deze hulp, die voor de ‘jongen psychologen tevens een geheel nieuwe en eervolle 
bestaansmogelijkheid opent' (p.340). Ook sprak Van Essen over 'hoopvolle tekenen'. 'Want dat wij 
het in de toekomst in Europa zonder de Duitsche psychologie zouden kunnen stellen, is ten eene 
male ondenkbaar.' (p.341). 

113 Van Essen (NTP, 1939, p.27). PS besteedde weinig aandacht aan de psychoanalyse. Vooral 
Kohnstamm was fel tegenstander. Een enkel psychoanalytisch artikel dat werd ingezonden, zoals 
Het koppige Kind van arts en psycho-analyticus D. Fleischer werd niet geschikt geacht voor haar 
lezerskring en dus afgewezen (RA, 15/6/40).  

114 Van Belzen (1990, p.514). 
115 Zo kon Waterink in 1932 nog over de pedagogiek schrijven schrijven: ‘Des te interessanter is het te 

zien, hoe snel deze wetenschap haar terrein uitbreidt en hoe van alle zijden de hulptroepen komen 
opdagen om te helpen bij de verovering van de algemeene belangstelling.’ (1932, p.1). 

116 De Dr. D. Bosstichting was een van de eerste psychotechnische instituten in Nederland, opgericht in 
1916 ter nagedachtenis aan de politicus Dirk Bos. Brugmans was de eerste directeur. Omdat het instituut 
aan Groningen werd toegewezen, kreeg Amsterdam het Nutsseminarium. De periodiek uitgebrachte 
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Mededelingen van de Dr. D. Bosstichting betroffen psychologische analysen over beroepskeuze, 
schoolgeschiktheid, geheugen, opmerkzaamheid en psychotechnisch onderzoek. In 1936 verscheen de 
laatste Mededeling (vgl. Deen, 1969; Eisenga, 1978; Bootsman & Haas, 1990). 

117 Haas (1995, p.37). Vanaf deze tijd zette hij ook Luning voor zijn naam; mogelijk omdat hij in het 
deftige Den Haag kwam werken (p.65). 

118 Noordman (1989, p.253). 
119 Ibid. (p.250). 
120 Uit het PS-archief blijkt dat deze discussie over de vraag naar de betrouwbaarheid van 

onderwijzersoordelen een vervolg kreeg tijdens een congres over beroepskeuze-advisering. Prak zou 
zijn bezwaren tijdens het congres niet kenbaar hebben kunnen maken, en vroeg hiervoor ruimte in 
PS. Prak schreef Diels: 'Nu kom ik in de kolommen van Uw veelgelezen tijdschrift gastvrijheid 
vragen voor verschillende tegenwerpingen en mededeelingen. Ik doe dit met te meer vertrouwen, 
waar op het congres, ook uit den mond der door mij bestreden inleiders telkens den nadruk werd 
gelegd op het paedagogisch karakter van het vraagstuk. Zelve ben ik overtuigd, dat het dringend 
gewenscht is tegenover de ietwat eenzijdige voorlichting, die belangstellenden op het terrein der 
beroepskeuze genieten, eens een ander, meer kritisch standpunt te stellen.' (RA, 8/1/26). Na 
beoordeling door Brugmans en Gunning (en later ook nog Kohnstamm) werd het artikel van Prak 
uiteindelijk geweigerd met onder meer de argumentatie dat het artikel te polemisch van aard was.  

121 Kohnstamm (PS, 1932, p.300). In dit boek pleitte Prak ervoor een Waddeneiland te reserveren voor 
een bevolking van achterlijken (pp.145-146). Overigens nam Brugmans het na deze recensie op voor 
Prak en schreef hij hem: ‘De korte beoordeling van Uw boek door Kohnstamm in Paedagogische 
Studiën heeft U waarschijnlijk gezien. Niet zeer gunstig, naar te verwachten was. […] Enfin, hij wil 
klaarblijkelijk alleen met de groote getallen werken, als het atomen en moleculen betreft, en in casu 
de mensch de complicatie van het inidividueele geval behouden’ (Vermoolen, 1994, p.21). 

122 Luning Prak (PS, 1933, p.57). 
123 Luning Prak (PS, 1933, p. 211). Overigens beoordeelde ook Van Veen dit artikel namens de 

redactie van PS. Hij was voor plaatsing maar wilde het stuk tegelijkertijd bestrijden. 'Ik zou hem wel 
even een stevige tik op de vingers willen geven, dat hij de didactische strekking van het rapport niet 
heeft gezien en in verband daarmee de psychotechniek in den heer Prak even duidelijk in gebreke 
stellen.' (RA, 31/5/1933). 

124 Van Veen (GAA, 211, nr. 893, 25/4/1935). 
125 Floor Evers was een bekend onderwijspionier die door Dodde in een adem wordt genoemd met K. 

Boeke, J.H. Bolt, L. Groeneweg en J. Kleefstra (1983, p.79). In 1929 werd Evers hoofd van een 
Nutsschool in Eindhoven (Duijnhouwer, 1997). Evers werkte samen met het Nutsseminarium in 
Amsterdam en experimenteerde met stillezen en vanaf 1945 ook met de brugklas. Hij bezocht de 
l’Ecole de l’Ermitage van Ovide Decroly in Brussel. Op basis van diens Gestaltpsychologische 
inzichten ontwikkelde en publiceerde Evers samen met R. Kuitert en I. van der Velde in 1935 een 
invloedrijke leesmethode (‘Van kindertaal tot moedertaal’). 

126 Bronkhorst & Evers (PS, 1938, pp.356/357). 
127 Ten Seldam (RA, 14/11/1938; 15/11/1938). 
128 Luning Prak (RA, 12/3/1939). 
129 Gunning (RA, 15/3/1939). Nogmaals verwijzend naar de regel dat in PS geen plaats was voor 

polemiek, wees Gunning het artikel van Prak resoluut af. Wel zag hij graag een ‘strict-zakelijke’ 
reactie, om daarmee het experiment in een ander ‘en waarschijnlijk juister licht’ te plaatsen. Op de 
opmerking dat zijn brief te zoetsappig zou zijn reageerde Nieuwenhuis (RA, 20/3/1939) als volgt: 
‘Wel, ik heb hem slechts één keer persoonlijk ontmoet en wel op zeer vriendschappelijke wijze. 
Welke reden zou ik dan hebben hem een minder vriendelijke brief te zenden.’ Terecht wees 
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Nieuwenhuis ook op de inconsequentie van de redactie wat betreft de opstelling ten aanzien van 
polemieken. Ook het artikel van Bronkhorst en Evers bevatte immers de nodige kritiek op Luning 
Prak.  

130 Luning Prak (RA, 4/4/1939). Prak zou de negatieve publiciteit rondom zijn testen inmiddels merken 
op zijn spreekuur. 

131 Sleumer (De Telegraaf, 8/4/1939). 
132 Gunning deed aan Nieuwenhuis zelfs het verzoek om de brief van Luning Prak niet openbaar te 

maken aan de overige redactieleden. Alsof Luning Prak voorvoelde dat zijn reactie onder de tafel 
werd gehouden, schreef hij tegelijkertijd met de brief aan Nieuwenhuis, ook drie brieven aan Ten 
Seldam, Brugmans en Casimir, om ook hen op de hoogte te stellen. Naar aanleiding hiervan vroeg 
Brugmans (RA, 5/4/1939) nadere inlichtingen in deze zaak. Nieuwenhuis stuurde hem direct het 
artikel en alle correspondentie toe. In de brief aan Ten Seldam (RA, 4/4/39) legde Luning Prak uit 
dat hij fel was aangevallen op schijnbaar zakelijke, ‘in wezen echter hoogst onbetrouwbare gronden. 
Deze leerlingen heb ik niet getest en de school verkeert in zeer bijzondere, geenszins normale 
condities, wat promotie en eindexamen betreft. […] Mijn protest is nu door “de redactie” eerst een 
maand aangehouden en wordt me nu teruggestuurd om het te verzwakken. Ik kan niet aannemen dat 
veel leden der redactie een eerlijk man willen beletten zich tegen een leugenachtige aanval te 
verdedigen en doe op U een beroep den redacteur-secretaris, die wellicht te veel onder den invloed 
van een in deze partijdig persoon staat [hoogstwaarschijnlijk Gunning, IvH], den wensch kenbaar te 
maken dat de aangevallene volledig recht heeft op eerherstel. Bij voorbaat hartelijk dank.’ In zijn 
reactie (RA, 6/4/39) toonde Nieuwenhuis zich beledigd. Weliswaar begon het inmiddels door te 
dringen dat de bezwaren van Luning Prak hout sneden en zelfs zwaarwegend waren. Maar, ‘c’est le 
ton qui fait la musique.’ Met name de veronderstelde beïnvloeding door een ander redactielid bleek 
een snaar geraakt te hebben bij Nieuwenhuis, hetgeen naar eigen zeggen niet zo snel het geval was. 
‘En ik begrijp niet dat U, die zo uiterst fijngevoelig blijkt te zijn op het punt van eer, blijkbaar 
veronderstelt dat anderen deze gevoeligheid niet bezitten. Nu behoren – in dit geval misschien wel 
gelukkig - primaire functie en emotionaliteit niet bepaald tot mijn eigenschappen, maar U kunt zich 
toch waarschijnlijk wel voorstellen, in welke bewoordingen deze brief geschreven zou zijn, wanneer 
dit wel het geval was en een verweer geschreven zou moeten worden tegen de veronderstelling, dat 
ik in mijn oordelen afhankelijk zou zijn van mede-redactieleden, of althans één daarvan. Ik neem 
echter gaarne aan, dat U ook zonder nader verweer mijn integriteit wel zult willen aanvaarden, zoals 
ik zonder enige reserve de Uwe aanvaard.’ 

133 Luning Prak (RA, 7/4/1939). 
134 Nieuwenhuis schreef: ‘Ik vind dit zeer, zeer ernstig.  En begrijp nu volkomen Uw verontwaardiging 

ten opzichte van de heren Bronkhorst en Evers. Het spreekt van zelf dat ik deze nieuwe gegevens ten 
spoedigste ter kennis van de andere redactieleden zal brengen, en mijn best zal doen U te steunen in 
Uw poging U te rehabiliteren.’ (RA, 8/4/1939). Aansluitend hamerde Nieuwenhuis nog eens op zijn 
onpartijdigheid in deze zaak, en op de wederzijdse achting die hij graag zou handhaven, dan wel 
herstellen. Enkele dagen later ontmoette hij Luning Prak op het C.S. te Amsterdam. Nieuwenhuis 
(RA, 10/4/1939) schreef Gunning over dit onderhoud dat niet Luning Prak de IQ’s had bepaald, en 
dat de test (8 jaar eerder uitgevoerd) bovendien niet bedoeld was om de leerlingen te testen, maar om 
de test te testen. 

135 Gunning opereerde in deze periode nogal warrig. Zo verwarde hij het redactielid Bokhorst met 
Bronkhorst. Ook adresseerde hij een brief, bedoeld voor Nieuwenhuis, aan zijn in Amsterdam 
studerende dochter. Niet veel later overwoog hij uit de redactie te stappen (Nieuwenhuis, RA, 
2/5/39). Kohnstamm zou hem in juni 1939 opvolgen als voorzitter van PS. 
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136 Bronkhorst en Evers (RA, 7/7/1939). De kwestie van de citaten was volgens de auteurs een 
misverstand, en kwam ten dele door een omwisseling van noten. Nieuwenhuis (RA, 8/5/39) was niet 
overtuigd en stelde een onderschrift van de redactie voor. Ten Seldam (RA, 9/5/1939) vond dit 
onderschrift veel te tam. ‘En de redactie is verplicht haar mening dat het wetenschappelijk niet 
geoorloofd is niet letterlijk te citeren […] duidelijk en krachtig weer te geven. Dat zijn we aan onze 
naam verplicht.’ 

137 Luning Prak (PS, 1939, pp.103/104). 
138 Ibid. (p.105). 
139 Ook in een woordenwisseling tussen Luning Prak en De Groot in het NTP (1951, pp.190-193) vond 

Prak dat er juist meer belang gehecht moest worden aan de contextuele omgevingsfactoren op de 
ontwikkeling van het IQ. Naar aanleiding van een artikel van De Groot, Oorlogsinvloeden op het 
intelligentie-niveau van de jeugd (NTP, 1946 en 1951), meende Luning Prak dat de door De Groot 
geconstateerde daling van de gemiddelde intelligentie met 5 punten (op de Philips Nijverheidsschool 
tussen 1938-1950) niet slechts het gevolg kon zijn van ongeregelde onderwijstoestanden. Volgens 
hem speelden evenzeer de gebrekkige voeding, bombardementen (de bedrijfsschool brandde geheel 
uit) en de geboorte van de onderzochte personen in een periode (1931-1935) dat Eindhoven ‘werd 
getroffen door een ramp’ (meer dan de helft van het personeel werd ontslagen). Gegeven deze 
cumulatie van omstandigheden was Luning Prak eerder verrast door het recuperatievermogen van de 
jeugd. De Groot herhaalde en handhaafde in een naschrift zijn conclusies. De testen zouden volgens 
hem slechts wijzen op de invloed van ongeregelde onderwijstoestanden. 

 

Noten hoofdstuk 5 
 
1 Langeveld (1937/1943). 
2 Langeveld (UA, 22/03/1946, 59, inv.nr. 2317). Overigens was Langeveld formeel pas weer vanaf 

veertien november 1945 werkzaam als hoogleraar, vanwege de ‘staking’ van zijn werkzaamheden 
(een voorlopige schorsing met behoud van inkomsten), uitgevoerd door het College van herstel en 
zuivering (over deze stakingskwestie zie: Van Hilvoorde & Vanderstraeten, 2002). 

3 Langeveld (UA, 16/10/1946). 
4 NTP (1946, pp.210/211). 
5 Dat gold ook voor de inhoudelijke afgrenzing tussen de academische opleidingen psychologie en 

pedagogiek, die op dat moment nog nauw verweven waren. Zo was er aan de Universiteit van 
Amsterdam onenigheid tussen Kohnstamm en Révész over de invulling van het kandidaatsexamen 
aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Uit een brief van Kohnstamm aan filosoof en sectiegenoot 
H. J. Pos (29 juni 1946) bleek zijn verontwaardiging over het feit dat Révész eigenmachtig (en tegen 
de regels in) het keuzevak erfelijkheidsleer verplicht stelde. Het beviel Kohnstamm niet dat de 
psychologie voor het kandidaatsexamen overwegend zintuigpsychologisch van aard was. Daardoor 
werden in zijn ogen die gebieden verwaarloosd die van belang waren voor het doctoraal met 
hoofdvak pedagogiek. Kohnstamm beklaagde zich over de aanmerking op de boekenlijst waarop een 
boek van F. Künkel stond (Einführung in die Charakterkunde auf individualpsychologischer 
Grundlage, 1928; door Kohstamm uitvoerig gebruikt in zijn PIW). Het boek zou niet 
wetenschappelijk zijn. Kohnstamm daarover: ‘D.w.z. men komt deze gevallen in het laboratorium-
onderzoek niet tegen. Dat men ze in de werkelijkheid dagelijks tegen komt, en juist voor de lichtere 
gevallen van behandeling ontzaglijk veel aan Künkel heeft, ontgaat deze “brass instruments-
psychologen”. (Archief Pos, Universiteit van Amsterdam, V, filnat.). De disciplinaire verschillen 
waren duidelijk verscherpt en meer beladen dan gedurende het interbellum toen Kohnstamm en 
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Révész samen nog onderwijs gaven aan het Nutsseminarium. Zo verzorgden zij in het jaar 1922/23 
samen een onderwijsuur getiteld ‘Oefeningen in paedagogische psychologie naar aanleiding van de 
lectuur van Bühler: die geistige Entwicklung des Kindes en K. Gross: das Seelenleben des Kindes.’ 

6 Langeveld (NTP, 1948, p.159). 
7 Duijker (NTP, 1949, p.341). 
8 Tiende vergadering van de Commissie (21/4/1947, ADNP, fonds ‘Commissie Sassen’). 
9 Brugmans (vergadering 17, 19/4/1948). 
10 Waterink stelde zijn plaats in deze commissie beschikbaar aan de voorzitter van het N.I.P.P, Prof. 

Brugmans. 
11 Zie ook: Dehue (1990, pp. 102-105). 
12 Commissie Sassen (1949, p.1). 
13 Prof. L. van der Horst zegt in een interview (afgenomen 13/12/1972) over de verhouding tussen 

Kohnstamm en Révész het volgende. Kohnstamm ‘had een gedistantieerde waardering voor Révész. 
Kohnstamm kon Révész waarderen als denker, als iemand die scherp kon formuleren, als iemand die 
een goed mathematische aanleg bezat. Maar die Révész niet vond passen voor de karakteristiek van 
het Nederlandse volksleven. Voor zover ik kan nagaan zou hij zich altijd verzet hebben tegen een 
hoogleraarschap van Révész. […] De hyper-religieuze attitude van Kohnstamm – hij was een 
bekeerde Jood – zal dat in de weg gestaan hebben. […] Niet dat Révész een goede samenwerking 
niet gewild zou hebben maar dat Kohnstamm teveel voelde voor de eigen natie en voor het zeer 
positieve orthodoxe en daardoor ook voor het conservatieve (Archief Révész De Jong-ADNP; map 
121). Ook uit een interview met de vrouw van Révész (9/4/1970) blijkt de problematische 
verhouding tussen beiden. ‘Hij heeft ook met Kohnstamm kennis gemaakt, hoe dat ging weet ik niet 
meer. Maar ik weet dat hij nooit echt innerlijk eens met hem was. Ik wil het wat voorzichtig stellen, 
maar Kohnstamm heeft de volgende gedachte gehad: “Ziehier is een buitenlander, die begaafd is en 
bekendheid geniet.” […] Kohnstamm wou met mijn man samenwerken, zijn bedoeling was een 
leerboek der psychologie samen met hem te schrijven. Dat wilde zeggen: mijn man moest het 
schrijven, en de grote professor Kohnstamm, - mijn man was toen hier nog niet beroemd – schrijft 
daaronder: Kohnstamm en Révész. Mijn man heeft het voorstel meteen afgewezen. Deze 
[handelswijze] was niet edel tegenover mijn man, den emigrant die nog niet bekend en nog niet 
benoemd was. Iemand die blij moest zijn dat hij met mij een leerboek mocht schrijven. Maar mijn 
man was niet blij. Trouwens, mijn man was niet iemand die leerboeken schreef. Dat lag hem niet. 
Hij heeft geantwoord: “Nee professor, ik moet eerst mijn andere wetenschappelijke problemen 
oplossen, ik ben er nog niet aan toe, misschien als ik ouder ben.” Maar innerlijk had hij hem meteen 
door. Ik wil mijn man niet verheerlijken, maar hij was een geboren psycholoog zo als ik nog nooit 
had gezien. Hij was een geboren psycholoog, en hij heeft zich ook nooit in mensen vergist.’ (ibid.). 

14 Waterink (21/10/1946). 
15 Duijker (NTP, 1949, p.341). 
16 Zevende vergadering (16/12/1946). Vgl. Dehue, (1990, p.103). Waterink vond de gedragingen van 

Révész moeilijk te begrijpen en vreemd aandoen. Tijdens de achtste vergadering (27/1/1947) werd 
een registratiecommissie samengesteld. Langeveld voorzag moeilijkheden wanneer Révész daar niet 
bij zou staan. Uiteindelijk stond Brugmans zijn plaats af, en werd Brugmans lid van de tuchtraad. 
Overigens gaf Rutten tijdens de twintigste vergadering (20/7/1948) te kennen zijn lidmaatschap te 
willen beëindigen, omdat hij benoemd was tot Minister van Onderwijs. 

17 Langeveld (vergadering zeven, 16/12/1946). 
18 Langeveld (dertiende vergadering, 24/9/1947). 
19 Dertiende vergadering (24/9/1947). 
20 Waterink (veertiende vergadering, 1/12/1947). 
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21 Kohnstamm (zeventiende vergadering, 19/4/1948). 
22 In dit verband wees Kohnstamm ook nog op de vereiste van de ‘rijpheid’, die niet samenvalt met de 

leeftijd. Er werd zelfs gesproken over een controlerend lichaam (bijv. het N.I.P.P.) die de 
rijpingsgraad zou moeten nagaan. Tijdens de achttiende vergadering (24/5/1948) ontstond een 
vergelijkbare discussie over ‘conflictologen’, waarbij Buytendijk het bestaan van ethische conflicten 
benadrukte. ‘Het finale aspect en het feit dat ieder mens een eigen levensontwerp heeft worden niet 
voldoende in het oog gehouden als factoren bij een conflict.’ 

23 Duijker (NTP, 1949, pp.341-367). 
24 De invloed van Buytendijk (medisch geschoold en onder andere auteur van Prolegomena van een 

antropologische fysiologie) ligt hier voor de hand. Maar uit een brief van Buytendijk aan Langeveld 
(21/9/1949, archief-Schenk, ADNP) blijkt tevens het belang dat Buytendijk hechtte aan wiskunde. 
Hij schreef: ‘Het komt mij voor, dat het zeer wenselijk is, dat voor het candidaats-examen in de 
psychologie als bijvak in een groter aantal gevallen wiskunde wordt genomen dan thans geschiedt. 
Verschillende studenten zouden dit ook wensen te doen, indien zij een meer omschreven leerstof 
gedoceerd konden krijgen en wel een die ook ten nauwste aansluit bij de eisen, die in de 
experimentele psychologie moeten worden gesteld.’ 

25 Duijker (ibid. p.349). 
26 Duijker (ibid., pp.363/364).  
27 Kohnstamm (RA, 24/12/1949). 
28 A.D. de Groot (1914) studeerde wis- en natuurkunde en psychologie te Amsterdam. Hij werkte als 

leraar wiskunde en als medewerker aan het Psychologisch Instituut, dat toen onder leiding stond van 
Luning Prak. Daarna werd hij psychologisch adviseur van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. 
In 1948 werd hij benoemd tot lector in de toegepaste psychologie in Amsterdam.  

29 De Groot (1949, p.13). 
30 Ibid. (p.14). 
31 Ibid. (p.15). 
32 Ibid. (p.17). 
33 Langeveld (RA, 6/10/1949). De volledige tekst luidde: ‘Zeer geachte Heer Nieuwenhuis, ik neem 

aan, dat de openbare les van Dr de Groot over de psycholoog en de maatschappij (uitg. N-Holl. Uitg. 
Mij.) u bereikt heeft. Ik meen, dat het ontbreken van iedere wetenschappelijkheid en de verachting 
der opvoeding, het algemeen verraad aan het kind, tot een vlammend en zeer ernstig artikel in Paed. 
Stud. aanleiding behoort te geven. Ik meen, dat het allereerst prof. Kohnstamm in aanmerking komt 
om dit schotschrift aan de kaak te stellen in zijn arrogante liefdeloosheid en maatschappelijke 
gevaarlijkheid. Ikzelf ken deze meneer helaas – dit zeg ik, nogmaals: helaas, voor ’t eerst sedert ik 
hem ken – ikzelf ken hem helaas enigszins persoonlijk. Daar ik de 18e niet aanwezig kan zijn, hoop 
ik, dat U deze zaak wilt adopteren. M.vr.gr.  hoogachtend  M.J. Langeveld’ 

34 Kohnstamm (PS, 1949, p.379). 
35 Kohnstamm (PS, 1949, p.385). 
36 Kohnstamm (PS, 1949, pp.385/386). 
37 De Groot (RA, 21/12/1949). 
38 Kohnstamm (RA, 24/12/1949). 
39 Kohnstamm (RA, 2/1/1950) schreef: ‘Nu ik toch schrijf, zou ik het echter mijnerzijds niet loyaal 

achten, wanneer ik U verzweeg, dat ik Uw rede zover afwijkend acht van wat ik in 50-jarige 
ervaring heb leren beschouwen als goede universitaire zede, dat ik – juist voor dat Uw brief kwam – 
een overdruk van mijn artikel had verzonden aan elk der curatoren van onze universiteit en aan de 
leden der sectie voor Philosophie, Psychologie en Paedagogiek uit de literarische faculteit. Immers, 
ware ik nog lid van die sectie, dan zou ik daar voorgesteld hebben, de faculteit te adviseren, U 
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officieel haar leedwezen uit te spreken over de genoemde afwijking.’ Ook ging Kohnstamm nog in 
op de wijze waarop de overige redactieleden op de hoogte moesten worden gebracht van de reactie 
van De Groot. Normaliter was het gebruik dat een artikel door een tweetal redactieleden werd 
beoordeeld, in dit geval werd de gehele redactie gemobiliseerd. Kohnstamm maakte hierbij een 
onderscheid in gewicht van de diverse redactieleden. Naast redactiesecretaris Nieuwenhuis, moesten 
eerst de hoogleraren Van Houte, Langeveld, Brugmans en Stellwag een exemplaar krijgen. Daarna 
kwamen de ‘meest getrouwe bezoekers’ aan de beurt, te weten: ‘Van der Velde, Post, Bokhorst, dan 
Van den Ent, Riemens en Kleiterp, terwijl Mulia en Nel vanzelf wegvallen.’ ‘In elk geval de eerste 
zeven’ moesten volgens Kohnstamm worden bereikt met de vraag of men voor of tegen plaatsing 
van het artikel van De Groot was. 

40 Nieuwenhuis (RA, 3/1/1950). 
41 Kohnstamm (RA, 6/1/1950). 
42 Bokhorst (RA, 25/1/1950); Brugmans (RA, 4/2/1950). Ook Nieuwenhuis (RA, 27/1/1950) sloot zich 

aan bij de mening dat het nawoord van Kohnstamm meer persoonlijk was, en dat een redactioneel 
nawoord korter en zakelijker zou moeten zijn. Met potlood staat op deze brief van Nieuwenhuis 
geschreven dat toch besloten is voor plaatsing van het nawoord. ‘Prof. Kohnstamm meent dat we 
toch het naschrift als redactioneel kunnen plaatsen – ondanks de bezwaren van prof Brugmans en 
Riemens – nl. als een besluit genomen bij meerderheid van stemmen.’ Inhoudelijk steunde 
Brugmans Kohnstamm wel door te wijzen op de onjuiste inschatting van De Groot ten aanzien van 
de onevenwichtige verhouding van universitaire vertegenwoordiging in de ‘Commissie Opleiding en 
Titel Psychologen’. Brugmans ging ook nog in op de naar zijn mening onvruchtbare onderneming 
om de (normatieve) pedagogiek eenvoudig te onderscheiden van psychologie. Brugmans schreef: 
‘De normatieve paedagogiek als de wetenschap, die tot object heeft de opvoedingsdoeleinden, valt 
buiten psychologie en psychotechniek. De empirische paedagogiek is – voorzoover zij wetenschap is 
– grootendeels toegepaste psychologie en psychotechniek, maar zij bevat bovendien toch ook nog 
veel, dat niet onder psychologie valt. Prof. Kohnstamm citeert met instemming een uitspraak van 
Prof. Duyker. Ik weet niet wat ik aan die uitspraak heb. Heeft zij betrekking op de paedagogiek, 
zooals deze nog vaak wordt opgediend, of op de paedagogiek idealiter? Ik zou Duyker’s uitspraak 
niet willen interpreteren en er zeker geen gevolgtrekkingen uit maken. En om menschen, die het niet 
reeds weten, in een paar regels te vertellen, waarin paedagogiek – met name de normatieve – 
verschilt van psychologie, dit acht ik een onvruchtbare onderneming. Die regels zeggen hun 
heelemaal niets, of zij wekken hoopen misverstand op. Dat er onder de psychologen velen zijn, die 
weinig besef hebben van wat hierbij in het geding komt, leidt mij tot de conclusie, niet dat zij in de 
eerste plaats meer van paedagogiek zouden moeten weten, maar meer van wijsbegeerte. En dan 
zouden zij weten, welke de grenzen zijn van wetenschap, die met het oog op het aanbrengen van 
veranderingen wordt toegepast.’ (RA, 24/1/1950). 

43 Het voorwoord was een alinea voorafgaand aan de tekst van De Groot (PS, 1950, p.65). In de eerste 
zin was de volgende bijzin van Kohnstamm (tussen [ ]) uiteindelijk weggelaten: ‘Ofschoon niet 
gewoon ingezonden opmerkingen naar aanleiding van boekbesprekingen in ons blad op te nemen, 
hebben wij gemeend van die regel t.a.v. het hieronder volgende artikel van Dr. De Groot te moeten 
afwijken [om zelfs de schijn te vermijden, alsof wij Dr De Groot zouden willen belemmeren in zijn 
verdediging.’] 
Tussendoor schreef Kohnstamm overigens ook nog aan Nieuwenhuis over een eventuele bespreking 
van een zojuist verschenen boek van De Groot, waarin hij Sinterklaas psychoanalyseerde (Sint-
Nicolaas: patroon van liefde). Kohnstamm was erg kritisch over De Groots ‘naïeve, Freudiaanse 
interpretaties.’ ‘Het is nog cru (of als Ge wilt naïef) pan-sexualistisch uit de eerste Freud-periode.’ 
(RA, 11/1/1950). In het NTP daarentegen sprak recensent Van der Waals zijn bewondering uit voor 
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de uitmuntende psycho-analytische interpretatie van de St. Nicolaas-figuur (NTP, 1951, 
pp.194/195).  

44 Brugmans (RA, 20/2/1950). 
45 Kohnstamm schreef: ‘In geen geval zouden wij nog naar aanleiding hiervan nog kunnen soubatten: 

“Blijf toch bij ons”. Aan zijn wens om reeds op het Maart-nummer zijn naam geschrapt te zien, moet 
dus voldaan worden.’ (RA, 23/2/1950). Kohnstamm zou Brugmans enkele dagen later nog 
ontmoeten in de Commissie Sassen, en hem daar aanspreken op zijn besluit. Deze bijeenkomst vond 
plaats op 27 februari 1950 in Utrecht. Tijdens de rondvraag werd besloten niet in te gaan op de vele 
persoonlijke reacties die het rapport had veroorzaakt, maar wel op officiële stukken die binnen 
zouden komen van lichamen die in de psychologenwereld gezag hebben. Ook werd vastgesteld, 
‘omdat enkele leden in een moeilijke situatie dreigen te geraken tegenover het door hen 
vertegenwoordigde lichaam’ (waaronder Brugmans), dat alle ondertekenaars volledig 
verantwoordelijk waren voor het rapport (notulen verg. 24; 27/2/1950). 

46 De Groot (PS, 1950, pp.65-74). 
47 De Groot (PS, 1950, pp. 69-70). 
48 Ibid. (p.71). 
49 Ibid. (p.74). 
50 PS (1950, p.76).  
51 Langeveld (PS, 1950, p.193). 
52 De Groot had weinig fiducie in het wetenschappelijk karakter van de grafologie. In zijn proefschrift 

over Het denken van den schaker (1946) had hij al de volgende stelling opgenomen: ‘In gevallen, 
waarin de mogelijkheid van een uitgebreider psychologisch onderzoek bestaat, is het 
wetenschappelijk en moreel onverantwoord om uitsluitend op grond van de uitkomsten van een 
handschriftanalyse psychologische rapporten uit te geven en/of adviezen te verstrekken.’ 

53 De Groot (NTP, 1950, p.466). 
54 Ibid. (p.479). 
55 De Groot (1950, p.3). Hij was de derde hoogleraar die in 1949-1950 zijn rede uitsprak op het terrein 

van de toegepaste psychologie. In 1949 legde D.J. van Lennep in Gewogen – bekeken – ontmoet in 
het psychologisch onderzoek de nadruk op de ‘ontmoeting’. J. Th. Snijders sprak ook in 1950 zijn 
rede uit, getiteld Grondbegrippen der Psychodiagnostiek. 

56 Ibid. (p.9).  
57 Ibid. (p.10). 
58 Ibid. (p.14). 
59 Langeveld (PS, 1950, pp.381/382). Langeveld kreeg hierin overigens steun van Snijders die in het 

NTP (1951, pp.269-284) de uiteenzetting van De Groot op een aantal punten onaanvaardbaar 
noemde. Snijders sloot zich aan bij Langeveld met de uitspraak dat de uiteindelijke belangrijke act in 
de psychodiagnostische beroepspraktijk de ‘concrete beïnvloeding van de mede-mens’ is (p.271). De 
Groots formulering van de taak van de psychodiagnosticus, het voorspellen van individuele 
gedragingen, achtte Snijders hoogst dubieus. 

60 Ibid. (p.382). 
61 Een uitgebreide versie van deze lezing verscheen in PS (1950, pp. 358-370), en nog uitvoeriger 

werkte Langeveld dit verslag uit in de serie van Acta Paedagogica Ultrajectina (1951).  
62 Langeveld (PS, 1950, p.360). 
63 Ibid. (p.366).  
64 Langeveld (1951, p.25). 
65 Ibid. (p.44). 
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66 Bladergroen (PS, 1951, pp.65-82). Wilhelmina Johanna Bladergroen (1908-1983) volgde na het 
gymnasium de opleiding voor Lichamelijke Opvoeding. Daarna studeerde ze wijsbegeerte met 
psychologie als hoofdvak. Henry Bergson, Piaget, Révész en Kohnstamm oefenden grote invloed op 
haar uit (Vgl. De Groot, Boerema & Paagman, 1992). In 1949 werd ze lector in de 
kinderpsychologie aan de Universiteit van Groningen en in 1966 werd ze aldaar benoemd tot 
hoogleraar in de orthopedagogiek (‘gewoon hoogleraar in de opvoedkunde van het afwijkende 
kind’). Vanwege haar affiniteit met biologie en een Piagetiaanse manier van denken werd zij in 
pedagogische kringen lange tijd met scepsis benaderd. 

67 Kohnstamm (RA, 25/11/1950; 27/11/1950; 20/12/1950; 16/1/1951). Kohnstamm vond het artikel 
‘onnodig breed, met zijn lange citaten, die niets nieuws zeggen.’ Met name een uitzonderlijk lang 
citaat van Luning Prak (uit De Polen van het Intellect, 1948) vond hij overbodig. Het citaat 
(pp.75/76) zou uiteindelijk toch een recordlengte van bijna twee pagina’s bestrijken in PS. 

68 Bladergroen (PS, 1951, pp.80/81). 
69 Ten Seldam (1927, p.5). 
70 Révész (NTP, 1951, pp.263-268). Révész kreeg het verzoek een programma voor een systematische 

opleiding van leerkrachten uit te werken van de voorzitter van de Stichting ‘Het Nederlandse 
Blindenwezen’, De Gaay Fortman. 

71 Van Houte (PS, 1951, p.279). 
72 Ibid. (p.280). 
73 Révész (PS, 1951, p.346). 
74 Ibid. (p.347). 
75 In het naschrift, geschreven op verzoek van de redactie, stelde Van Houte dat Révész zich had 

misdragen op het omstreden gebied dat hij betreden had. Van Houte vroeg zich af, zoals Kohnstamm 
dat eerder bij De Groot deed, wat de psychologische gronden waren van de verdediging van Révész. 
Op de uitspraak dat in Groningen door een psycholoog colleges in de pedagogiek werd gegeven 
reageerde Van Houte met een citaat van de Minister van OKW (oud-hoogleraar psychologie Rutten) 
uit de toelichting van de Rijksbegroting: ‘Dat deze universiteit [d.i. Groningen, I.v.H.] geen leerstoel 
in dit vak bezit, moet als een ernstige leemte worden aangemerkt.’ (PS, 1951, p.349). Twintig maart 
1954 zou H. Nieuwenhuis zijn rede als hoogleraar in de pedagogiek uitspreken aldaar. Hierin sprak 
hij Hooggeleerde Snijders als volgt aan: ‘Paedagogiek en psychologie kunnen elkander niet 
ontberen. Dat kan helaas niet van alle paedagogen en psychologen gezegd worden.’ 

76 Jaren later zegt De Groot in een interview: ‘Maar vooral aan andere universiteiten had ik ook 
tegenstanders, met name in Utrecht. Want daar werkte niet alleen Van Lennep, maar ook 
Buytendijk. Buytendijk was bezig een heel erg alfa-achtige psychologie op te bouwen. Het leek wel 
op de stichting van een keizerrijk. Daar was ik wel mee in strijd. Waterink was toen ook nog heel 
belangrijk en was natuurlijk een tegenstander. Dat waren koele verhoudingen in die tijd’ (Van 
Drunen & Conradi, 1998, p.135). Ook in een telefonisch gesprek (6 juni 2000) bevestigde De Groot 
dat er eind jaren veertig begin jaren vijftig grote animositeit bestond tussen psychologen en 
pedagogen. Dit, aldus De Groot, in contrast met de jaren zestig, waarin hij in betere harmonie 
samenwerkte met mensen als P.J. Koets en Ph. Idenburg aan de Amsterdamse studietoets en de Cito-
toets.  

77 Nicolaas Beets (1915-1986) was jeugdpsycholoog en medewerker van Langeveld. Beets 
promoveerde in 1954 bij Langeveld op een proefschrift over jongens in de puberteit. In 1961 werd 
hij buitengewoon hoogleraar te Leiden op het terrein van de algemene psychodiagnostiek en 
behandelingsmethoden in de jeugdjaren. 
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78 PS (1952, pp.30/31). Uit een brief van Nieuwenhuis aan Wolters over het artikel van Beets blijkt dat 
Nieuwenhuis het redactioneel naschrift toevoegde na overleg met Kohnstamm zelf (RA, 
18/12/1951). 

79 Beets (PS, 1952, p.25). 
80 Ibid. (p.26). 
81 Ibid. (p.30). H.G. van der Sleen, hoofd van de Prof. Dr. Gunningschool te Haarlem (een daginternaat 

voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen), reageerde op het artikel van Beets, waarin volgens hem 
een duidelijke notie van de functie van pedagoog in het team psycholoog-psychiater-pedagoog 
ontbrak (hij had er zelf dagelijks mee te maken). Hij gaf er zijn eigen visie op in een artikel dat hij 
aanbood, maar dat niet werd geplaatst (RA, 1/4/1952). 

82 Van Houte (RA, 4/12/1951). 
83 PS (1952, pp.30/31). Kohnstamm (RA, 11/12/51). In 1956 werd een deel van deze passage nogmaals 

geciteerd door J.A. Sellenraad (PS, 1956, p.267). 
84 Dat dit niet de enige zaak was waar Kohnstamm aan het einde van zijn leven nog mee bezig was, 

bleek uit een dossier met 72 stukken (‘alle gelezen, van strepen en aantekeningen voorzien’) dat na 
zijn overlijden werd aangetroffen, door Kohnstamm bijgehouden voor een rede die hij 3 januari zou 
houden op het onderwijscongres van de Partij van de Arbeid (Langeveld, PS, 1952, p.36). 

85 Langeveld (PS, 1952, pp. 37/38).  
86 In dezelfde Balans over Kohnstamm wordt ook de nauwelijks onderdrukte neiging van Langeveld 

zelf zichtbaar, om uiting te geven aan de frustraties over de situatie van de pedagogiek binnen de 
universiteit. Hoewel hij meende dat hij over de strijd der pedagogen binnen de faculteiten maar beter 
kon zwijgen, stelde hij: ‘Die universiteiten eisten colleges, ontvangst van studenten, tentamens, 
examens, vergaderingen van faculteit en senaat, veel onbegrip, veel geborneerdheid en weinig 
gelegenheid tot de opleiding van leraren of paedagogen, die wat waard waren.’ (ibid., p.37). 

87 Dit weerspiegelde overigens ook de waardering van meer internationale ontwikkelingen. Zo schreef 
Nieuwenhuis aan Langeveld over een teleurstellend verblijf van zeven weken in Frankfurt, waar 
Nieuwenhuis een workshop volgde over pedagogische psychologie. Volgens Nieuwenhuis werd het 
pedagogische aspect zo goed als genegeerd, ‘en vierde het psychologische aspect hoogtij. En wat 
kan men beginnen met een psychologie, die van de opvoedings-situatie als zodanig niets weet als 
men problemen van school en schoolhervorming wil bespreken.’ (RA, 11/9/52). 

88 Mogelijk had dat ook een minder duidelijk of uitgesproken profiel van de ene discipline ten opzichte 
van de andere tot gevolg. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een brief van Minister van O.K.W., mr. 
J.M.L.Th. Cals aan het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit Utrecht (februari, 1956). 
Hierin sprak Cals in het kader van het onderwijzerstekort over de verhoging van het ambt van 
onderwijzer, en de mogelijkheid tot het afleggen van universitaire examens in bepaalde 
studierichtingen. Cals schreef: ‘Deze toelating acht ik […] verantwoord, aangezien de 
onderwijzersopleiding, behalve het bijbrengen van voor de vervulling van het toekomstige ambt 
voldoende kennis, ten doel heeft de algemene vorming van opvoeders, wier taak het zal zijn 
kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot ongeveer 15 jaar algemene culturele kennis bij te brengen 
en deze kinderen in algemeen-pedagogische zin te vormen en aangezien deze doelstelling in het 
niveau van de nieuwe onderwijzersopleiding duidelijk tot uitdrukking is gebracht.’ Deze 
mogelijkheid werd beperkt tot examens in zowel de psychologie als in de opvoedkunde, zonder dat 
er gesproken werd over een onderscheid tussen beide disciplines. 

89 Bijl (PS, 1962, pp.121-123). 
90 Langeveld (PS, 1959, pp.234/235). 
91 Mossel (1973, p.204). 
92 Levering (1991, p.149). 
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93 Langeveld (PS, 1959, p.226). 
94 In februari 1969 stuurde dr. G.H. Veringa, Minister van Onderwijs en Wetenschappen, een 

ontwerpbesluit aan alle Colleges van Curatoren in Nederland. Het behelsde een wijziging van het 
Academisch Statuut die noodzakelijk was om de oprichting van een nieuwe interfaculteit op het 
gebied van de lichamelijke opvoeding - en daarmee een interfacultaire samenwerking tussen de 
faculteiten geneeskunde en sociale wetenschappen - mogelijk te maken. Veringa vroeg het oordeel 
van alle universiteiten, en of men geïnteresseerd was de nieuwe opleiding vorm te geven. Langeveld 
meende dat deze opleiding slechts in Utrecht binnen pedagogiek een plaats verdiende. De 
lichamelijke opvoeding vormde immers een deel van de gehele opvoeding. Bovendien sprak 
Rijsdorp er in 1969 zijn rede uit (over Theorievorming en experiment in Lichamelijke Opvoeding en 
Sport) als bijzonder hoogleraar in de wetenschap van de lichamelijke opvoeding. Het bleek voor 
Utrecht echter een brug te ver. Het ging immers om een interfacultaire samenwerking tussen 
(ped)agogen en medici. De Interfaculteit Lichamelijk Opvoeding kwam uiteindelijk in 1971 onder 
leiding van de bij Waterink opgeleide Gordijn naar de Vrije Universiteit Amsterdam. De faculteit 
zou later omgedoopt worden tot de Faculteit der Bewegingswetenschappen om de associatie met 
lichamelijke opvoeding af te zwakken, en het wetenschappelijk karakter te benadrukken (Archief 
Faculteit der Bewegingswetenschappen). 

95 Om een meer compleet beeld te geven van demarcaties binnen en rondom de pedagogiek vanaf de 
jaren zestig en zeventig is meer onderzoek vereist. Daarbij dient rekening te worden gehouden met 
sterk gepolitiseerde verhoudingen in die tijd. Naast de verhoudingen tussen centrale figuren uit de 
Utrechtse School, Langeveld, Buytendijk en Van Lennep, is in deze periode ook de ommezwaai van 
Johannes Linschoten (zoals verwoord in zijn Idolen van de psycholoog, 1964) een belangwekkende 
gebeurtenis (zie o.a. Derksen, 1999). 

96 Langeveld (10/12/1966, AUU). Geldolph Adriaan  (Dolph) Kohnstamm (1937), kleinzoon van 
Phillip Kohnstamm, studeerde vier maanden theologie en daarna psychologie aan de G.U. 
(Amsterdam). In 1958 werd hij assistent van Dr. Van Parreren. Vanaf 1963 ging hij in Utrecht 
werken aan het Paedagogisch Instituut. In 1967 promoveerde hij bij Langeveld op het proefschrift 
Teaching children to solve a Piagetian problem of class inclusion. Volgens Dolph Kohnstamm zelf 
zou Dijkhuis een belangrijke rol hebben gespeeld bij zijn benoeming. In 1966 had Dijkhuis 
Kohnstamm leren kennen tijdens een terugreis van het Internationaal Psychologen congres te 
Moskou. 

97 Van Parreren (AUU, 21/3/1967). 
98 Langeveld (AUU, 14/11/1967; 7/12/1967). Dit verzoek werd op 21 december 1967 bevestigd door 

de secretaris van het College van Curatoren, Prof. dr. Chr. Van Paassen.  
99 De snelle stijging van het aantal pedagogiekstudenten zou volgens betrokkenen gepaard gaan met 

een geweldig tekort aan docenten van enig niveau en met enige ervaring. Het totaal aantal 
ingeschreven studenten psychologie en pedagogiek nam halverwege de jaren zestig explosief toe. In 
het jaar 1965/66 waren dat in totaal 501 studenten psychologie (399 een jaar eerder) en 252 voor de 
pedagogiek; in het jaar 1966/67 was dat respectievelijk 564 en 372, in 1967/68 685 en 447, in 
1968/69 848 en 553 en in 1969/70 1017 en 772. Op dat moment was de prognose voor het jaar 
1970/71 1250 psychologen en 1050 pedagogen in totaal. De afdeling K&O had op eigen 
verantwoording zelfs een tijdelijke studentenstop ingesteld (een maximum van 1200 studenten 
pedagogiek). Uitgaande van een zelfde verhouding medewerkers/studenten voor de psychologie (1 : 
12) zou de pedagogiek (1 : 18) op dat moment 42 extra posten moeten worden toegezegd. De 
ruimtenood was navenant (een tekort van 415 m² was berekend). De Utrechtse Universitaire 
reflexen (het weekblad van de Rijksuniversiteit Utrecht) drukte een persbericht af van 4 juni 1970 
waarin stond dat het onderwijs voor de eerstejaars aan het Pedagogisch Instituut pas kon worden 
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begonnen drie maanden nadat de personele achterstand was weggenomen en voldoende ruimte 
beschikbaar was. 

100 G.A. Kohnstamm (1969, p.23). 
101 G.A. Kohnstamm (AUU, 8/6/1970). Kort na deze les zouden Langeveld en Vliegenthart volgens 

Kohnstamm grote druk hebben uitgeoefend op de medewerker Van den Horst, die samenwerkte met 
Kohnstamm en Rupp, om de afdeling te verlaten. De nieuwe medewerker, Cladder, was een groot 
voorstander van gedragstherapie bij kinderen. Langeveld zou zich zeer negatief hebben uitgelaten op 
zijn colleges, over deze voor het P.I. nieuwe therapievorm (Kohnstamm, AUU, 30/10/1970). 

102 G.A. Kohnstamm (20/10/1969; persoonlijk archief Dolph Kohnstamm). 
103 Kohnstamm (AUU, 8/6/1970). Voor zijn verzoek tot ontslag per 1 januari 1971 noemde 

Kohnstamm onder andere de volgende reden: ‘Tot de persoonlijke redenen hoort voorts dat een 
aantal mensen in de sub-fakulteiten psychologie en pedagogiek – zowel studenten als stafleden – 
mijn benoeming tot lektor nog altijd verklaren uit de aanwezigheid van familiebanden en relaties en 
niet uit mijn kapaciteiten zonder meer. Ik vrees dat mijn reeds aangevraagde benoeming tot 
hoogleraar nieuw voedsel zal geven aan deze gedachte.’ Na eerdere opmerkingen over de 
‘gemoedelijke sfeer’ binnen het P.I., waarschuwde hij nu de achterblijvers dat meer ontslagen 
zouden volgen als niet het ‘wederzijds onbegrip, gebrek aan loyaliteit, takt en 
kameraadschappelijkheid’ zou verdwijnen.   

104 In een brief aan Vliegenthart noemde Van Parreren het zeer prematuur om direct een tekst voor 
advertentie op te stellen (AUU, 16/6/1970). Ook wees hij op een misverstand bij Langeveld over de 
plaats van het lectoraat, dat volgens Van Parreren binnen de psychologie thuishoorde. 

105 Kohnstamm (AUU, 30/10/1970).  
106 Stafleden van de afdeling Klinische- en Orthopedagogiek (AUU, 18/9/1970). 
107 Langeveld (AUU, 20/10/1970). 
108 Subfaculteitsraad psychologie (AUU, 23/10/1970). 
109 Groenman, Mossel en Poslavsky (AUU, 26/11/1970). 
110 De Groot, Het denken van den schaker (1946). Ook zou Kohnstamm hebben moeten erkennen dat 

De Groots denkpsychologische toepassing dichter bij zijn denken stond dan hetgeen Langeveld 
schreef over bijvoorbeeld de Phaenomenologie van het leren (PS, 1952, pp.265-273), waarin hij zijn 
denkbeelden toepaste op het leren dammen (en in een voetnoot melding maakt van de dissertatie van 
De Groot). Overigens erkende De Groot ook de belangrijke rol van Kohnstamm. Tijdens een 
toespraak in Kiel, in het kader van een postuum eerbetoon aan Otto Selz, sprak De Groot over een 
Kohnstamm-lijn, waarin Selz’ ideeën nog doorwerkten in de Nederlandse denkpsychologie en 
didactiek (PS, 1970, p.428).   

111 Mogelijk beïnvloed door het ‘recente gruwelboekje’ van Van den Berg over Medische macht en 
medische ethiek (1969) was Langevelds moeilijk leesbare artikel doordrenkt met medische 
metaforen en lardeerde hij zijn verhaal met aspirine, hoofdpijn, maagperforaties, softenon, 
kinderverlamming en euthanasie. Zoals in de volgende zin, tevens alinea: ‘In de criteria (hoofdpijn is 
over; helpt zichzelf op reis met Spaans na zes lessen; enz.), in de controle der uitwerking in een 
belangrijk ruimer en wezenlijk ander model (de totale lichamelijke effecten; of: beklijvingsduur, 
‘transfer’-waarde, niveau van taalbeheersing, enz.) en in de beschrijving van de door ons 
‘geholpenen’ (‘leve de softenon!’) tegen onze fouten en gebreken, resp. in de voorzieningen 
getroffen ter verhelping daarvan, liggen dan de taken ter multidisciplinaire correctie van onze 
multidisciplinaire geborneerdheden.’ (Langeveld, PS, 1970, p.20). 

112 Ibid, p.21. 
113 Hoewel zich de afgelopen dertig jaar belangrijke veranderingen hebben voorgedaan blijven 

institutionele verschuivingen en samenwerkingsverbanden aanleiding geven tot grens- en 
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demarcatiekwesties. Ook tussen pedagogiek en (ontwikkelings)psychologie. Vermeldenswaard, tot 
slot, is de wijze waarop ontwikkelingspsycholoog W. Koops de afgelopen jaren diverse malen 
(1998; 2000; 2001), in de ogen van een aantal pedagogen, diverse pedagogische grenzen heeft 
overschreden. In zijn oratie Agressieve ontwikkelingspsychologie (2001) sprak Koops over de 
samenwerking tussen ontwikkelingspsychologie en pedagogiek binnen de onderzoeksschool ISED 
en zei: ‘Echter, waar objectief van vooruitgang en kwaliteitsverbetering sprake is, is er voor de 
ontwikkelingspsychologie subjectief ook een nadelige ontwikkeling opgetreden: het vak wordt door 
de samenwerking met de pedagogiek meer dan ooit als een kinder-vak gezien, en wordt daardoor 
bedreigd met de gebruikelijke marginalisering.’ (p.20). Deden de titels van eerdere discussies nog 
vermoeden dat er liefde in het spel was (vgl. Van Strien, 1984; Van Haaften, 1998), deze 
beschrijving roept het beeld op van een liefdeloos verstandshuwelijk tussen beide disciplines. Met 
het kinder-vak pedagogiek als blok aan het been van de harde en agressieve 
ontwikkelingspsychologie (zie het pleidooi van Koops; lees ook in P & M, 94, 2001, en over het 
verdriet dat pedagoog Vreeke Koops aandoet als hij diens ‘hart onder de riem’ afwijst). 

 

Noten conclusies 
 
1 Schuyt (2000, p.86). 
2 Gunning (RA, 30/12/1932). 
3 Kohnstamm (RA, 10/1/1933). 
4 Ook geschiedschrijving, in het bijzonder de ideeëngeschiedenis, helpt mee aan wat Quentin Skinner 

(1969) de ‘mythology of coherence’ noemt. 
5 Opgemerkt dient te worden dat ook een begrip als ‘gemeenschap’ in relatie tot een tijdschriftredactie 

historisch moet worden begrepen. Een blik op hedendaagse ontwikkelingen kan het zicht 
verscherpen op het tijdgebonden karakter van het gemeenschappelijke (in de zin van: 
demarquerende) karakter van deze redactie. Volgens Schuyt zou het klassieke sociologische begrip 
community zelfs aan een complete begripsvernieuwing toe zijn, tegen het licht van nieuwe 
elektronische communicatie en interacties. ‘Het wetenschappelijke tijdschrift ontstijgt de 
gebondenheid aan tijd en plaats’ (Schuyt, 2000, p.86). Recente technologische ontwikkelingen 
maken de gedachte aannemelijk dat academische tijdschriften in hun huidige ‘papieren vorm’ zullen 
verdwijnen (Weiner, 2001). Een aantal auteurs meent dat met deze ontwikkeling en uitbreiding van 
nieuwe mogelijkheden ook het – inmiddels verouderde - systeem van peer review aan herziening toe 
is. ‘The current editorial system was developed for a small community of scientists who knew each 
other and shared training and experiences, not for the current large, often relatively anonymous 
megacommunity of modern scholars.’ (Harcum & Rosen, 1993, p.x). PS was bij uitstek zo een 
gemeenschap waarin men elkaar kende en veelal overeenkomstige achtergronden deelden. 

6 Vgl. Dekker (1998, p.37); Du Bois-Reymond (1998) ; Imelman (1998). Discussies in de Academische 
Boekengids, in reactie op een bijdrage van Dehue (2000), illustreren de verontwaardiging over dit 
systeem. Tekenend voor deze ontwikkeling is ook het aanbod van cursussen voor aio’s binnen de 
onderzoekschool ISED, met een toenemende nadruk op methodologische eenvormigheid. Schuyt 
(2000, p.87) wijst zelfs op het bestaan van een AIO-cursus, How to get published, die vooraf gaat 
aan de inhoud van het nog te schrijven artikel.  


