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‘Zijn armen flodderen als leege 
mouwen langs zijn lijf’
Pedagogen over de arbeidersjeugd uit de jaren 1920

John Exalto

Samenvatting

In 1924 beschreef W.E. van Wijk, leider van het Rotterdamse clubhuis De 
Arend, de arbeidersjeugd tussen de 13 en 18 jaar als een futloze en geestelijk 
dode groep jongeren waar niets meer aan te ontwikkelen viel. Het leidde tot 
de nodige discussie of, hoe en waar er iets gedaan kon worden aan de vor-
ming van de arbeidersjeugd. Was alle energie overbodig, omdat de lagere so-
ciale klasse toch niet te verbeteren viel of hadden pogingen tot zedelijke en 
verstandelijke verheffing juist wel zin? Een van de stemmen in dit debat was 
die van de Amsterdamse pedagoog Ph.A. Kohnstamm. Hij pleitte voor een 
verlenging van de leertijd door middel van een zogenoemde ‘vormingsplicht’ 
tot 18 of 20 jaar. Tijdens deze leertijd zou de arbeidersjeugd praktische kennis 
en kunde bijgebracht moeten worden, aansluitend bij hun eigen intelligen-
tieniveau.

Inleiding

De aankondiging van het VBSP-congres waarvan deze bundel de neerslag 
vormt, is uitgesproken positief getoonzet over de jeugd van vandaag. ‘De 
jeugdigen’, zo heet het, ‘lijken de uitdagingen die de nieuwe samenleving 
met zich meebrengt met flair te kunnen benutten’. Ze omarmen de nieuwe 
media, ontwikkelen hun talenten, zijn gevoelig voor authenticiteit en stap-
pen aldus hun toekomst verwachtingsvol tegemoet. Een dergelijke positieve 
visie op de jeugd is eigen aan de pedagogische professional. Geloof in (de 
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190 De belofte van de jeugd?!

mogelijkheid tot) het floreren van de nieuwe generatie is immers ook geloof 
in het nut van de eigen professie. Opvoeden heeft zin. Nu zijn er altijd notoi-
re zwartkijkers en pessimisten die de positieve sfeer komen verpesten. Zij 
menen bijvoorbeeld dat jongeren uit etnische of sociale achterstandsmilieus 
gedetermineerd zijn tot bepaald afwijkend of ongewenst gedrag. Zij denken 
dat die jongeren het nooit zo ver zullen schoppen als hun leeftijdsgenoten 
uit betere milieus.
In deze bijdrage wil ik nader ingaan op een debat tussen pessimisten en opti-
misten over de (on)mogelijkheden om de jeugd op een hoger plan te brengen. 
Het debat werd in de jaren 1920 gevoerd naar aanleiding van enkele artikelen 
van dr. W.E. van Wijk, leider van een Rotterdams clubhuis voor jongens uit de 
arbeidersklasse. De reacties op deze artikelen bieden een interessante staal-
kaart van het denken over de belofte van de jeugd van ongeveer een eeuw 
geleden. De artikelen van Van Wijk worden in de historisch-pedagogische lite-
ratuur met enige regelmaat aangehaald. In 2009 bezorgde Jan Lenders in het 
tijdschrift Pedagogiek een heruitgave van een deel van die teksten, en schreef 
er een verhelderend commentaar bij (Van Wijk, 2009; Lenders, 2009; zie recen-
telijk ook De Rooy, 2018, 140-142). In deze bijdrage zal ik mij daarom niet heel 
uitvoerig met Van Wijk zelf bezighouden, maar vooral ingaan op de reacties 
die hij losmaakte.

De meerderheidsjongen

Van Wijk schreef in oktober 1924 in het tijdschrift Volksontwikkeling – dat door 
veel opvoeders werd gelezen – een artikel over het werk van clubhuis De 
Arend te Rotterdam. De Arend was in 1922 opgericht en bood onder leiding 
van Van Wijk opvoedkundige activiteiten aan jongens van 13 tot 18 jaar uit de 
arbeidersklasse. Vrijwel allemaal hadden deze jongeren de school op 12-jarige 
leeftijd verlaten. In zijn artikel uit 1924 en in enkele die later in hetzelfde tijd-
schrift zouden volgen, verwoordde Van Wijk zijn ervaringen met deze volks-
jeugd, met ‘de meerderheidsjongens’ zoals hij ze noemde. Dit is volgens Van 
Wijk de meerderheidsjongen:

‘Hij is lang van stuk maar slappedanig. (…) Als hij staat, staat hij ergens 
tegen aan en als hij zit, dan hangt hij. Zijn armen flodderen als leege 
mouwen langs zijn lijf en zijn handen zijn paars en nat en verwaarloosd; 
ofschoon hij zijn nagels heeft afgeknauwd of -gepulkt, draagt hij aan 
een der vingers voor hij twintig jaar oud is, een zegelring van hol goud 
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(…). Hij heeft een harde stem en een veronachtzaamd gebit, dat trou-
wens heel dikwijls ook niet bij zijn mond schijnt te behooren, wat afme-
tingen en aantal der tanden betreft. Hij loopt slungelachtig op scheef-
getrapte schoenen (…). Hij is onbeschrijfelijk onhandig. (…). Sleutels 
draait hij kapot, schroeven te vast aan, lichtschakelaars den verkeerden 
kant op (…). Hij moet altijd wat koopen en zal dus nooit iets bezitten. Hij 
is volkomen onkunstzinnig (…). Hij kan niet zingen; daar hij stilte niet 
verdragen kan, gaat hij in plaats daarvan lallen. Hij kan niet tegen de 
eenzaamheid en is bang in ’t donker. Hij is niet geestig en niet fijn (…). 
Hij is slordig, vooral op de boel van een ander. Hij verveelt zich gauw 
en wordt dan melig en landerig. Hij kankert spoedig en is gemakkelijk 
ontevreden te maken; maar altijd op “ze” en nimmer op zich zelf. En hij 
stelt in geen enkele geestelijke of ideële zaak eenig belang, hij is tot geen 
enkele geestelijke inspanning in staat. Zonder eenigen weerstand geeft 
hij zich over aan gewoonten van sleur: rooken, kaarten, dobbelen, op 
bepaalde avonden bepaalde straten afdrensen (zulke avonden heeten 
stieravonden). Het stemt weemoedig als men de verandering nagaat, 
die opgetreden is in een jongen, dien men als leuk, ferm schoolkind heeft 
bijgewoond; voor een jongen van 13 jaar zijn de Wolga en de Weichsel 
concrete begrippen, bestaan er planten en dieren, voor den slungel van 
15 is de Maas al ver en wat koop je voor de rest? Wat hê je dran?’ 
(Van Wijk, 2009)

Deze meerderheidsjongen kent volgens Van Wijk ‘geen enkel ideaal’, en als hij 
ze ooit, als kind, heeft gehad, zijn ze inmiddels ‘verwoest’. Om het gedrag van 
de meerderheidsjongen te duiden, nam Van Wijk zijn toevlucht tot een biolo-
gisch-genetische verklaring. Als lid van de volksklasse is hij op zijn veertiende 
jaar uitontwikkeld; er is verder niets meer aan zijn persoonlijkheid te verande-
ren. De empirie bewees volgens Van Wijk dat slechts een kleine minderheid 
van de jongeren tijdens de puberteit een verdere geestelijke ontwikkeling 
doormaakte naar de volwassenheid.
In een van zijn latere artikelen haalde Van Wijk de rassentheorie van stal ter 
verklaring van het verschil in ontwikkeling tussen de verschillende volks-
klassen. De arbeidersjeugd behoort grotendeels tot het donkerharige Bal-
tisch-Slavische ras, terwijl de hogere middenklassen tot het superieure en 
blonde Arisch-Germaanse ras gerekend kunnen worden. De aangeboren ver-
schillen in ontwikkeling waren voor Van Wijk ook aanleiding om het stemrecht 
van de volksmassa ter discussie te stellen: beschikt ze wel over de daarvoor 
vereiste capaciteiten? Het geschetste beeld van de arbeidersjeugd werd door 

BW-VBSP-.indd   191 30-11-2018   09:39:37

De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21e eeuw (VBSP-bundel) 
Jan Bekker Hans de Deckere Willemieke de Jong Lisette van der Poel Ingrid Schonewille 

ISBN 9789088508387 Uitgeverij SWP 2019



192 De belofte van de jeugd?!

velen herkend; de deterministische verklaring werd echter door vrijwel alle 
pedagogen verworpen (Lenders, 2009).

Het derde milieu

Jongeren tussen 13 en 18 jaar konden zich in de jaren 1920 in de levendige 
belangstelling van de gevestigde orde verheugen. Nog geen vijftig jaar daar-
voor waren ze als een afzonderlijke categorie ontdekt, als een groep die nog 
niet volwassen was en die daarom nog opvoeding, ontwikkeling en sturing 
nodig had. Tegen de achtergrond van die relatief recente aandacht voor wat 
‘de rijpere jeugd’ werd genoemd, moeten we Van Wijks perceptie van de arbei-
dersjeugd bezien (zie voor wat volgt Lenders, 2009; Selten, 1996; Van Drenth, 
1991; De Graaf, 1989).
Psychologen, pedagogen, onderwijskundigen en jeugdwerkers toonden aan 
het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw 
een toenemende interesse voor de puberteit. Deze aandacht werd gevoed 
door drie met elkaar samenhangende ontwikkelingen: ten eerste de ontdek-
king van de puberteit in de psychologie, waaraan onlosmakelijk de naam van 
de Amerikaanse psycholoog G. Stanley Hall en zijn pionierswerk Adolescen-
ce (1904) is verbonden; ten tweede de verlenging van de schoolleeftijd van 
steeds meer jongeren van 13 tot 18 jaar en daarmee een verlenging van de 
jeugdperiode; en ten derde de groei van de georganiseerde jeugdbeweging, 
van de scouting tot de confessionele en rode (socialistische) jeugdorganisa-
ties.
Die toenemende aandacht voor de puberteit ging gepaard met zorgen over 
het normenpatroon van de arbeidersjeugd. Deze jongeren konden hun 
jeugdfase niet op school doorbrengen, maar intussen groeide het besef dat 
het hier om pubers ging die zonder verdere begeleiding hun intrede maak-
ten in de volwassen wereld. Door verstedelijking en industrialisering waren zij 
bovendien losgeraakt uit oude vertrouwde sociale verbanden (gezin, familie, 
kerk, dorp) en ten prooi gevallen aan individualisering. Er was een milieu no-
dig waarin zij ook na hun twaalfde jaar verdere vorming dienden te krijgen tot 
zij volwassen waren.
Deze bezorgdheid en verontrusting ontstonden niet toevallig kort na het uit-
breken van de Eerste Wereldoorlog die het einde van de belle époque inluidde 
en een Europese cultuurcrisis veroorzaakte; de verontrusting vormde in Ne-
derland de aanleiding tot een reeks onderzoeken naar de staat van de jeugd. 
Het eerste onderzoek werd in 1914 gestart wegens, zoals het genoemd werd, 
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de algemene klacht over de baldadigheid van de jeugd tussen 13 en 18 jaar. 
Het onderzoek werd in opdracht van de overheid uitgevoerd door de commis-
sie Wijnbergen. In haar rapport riep de commissie op tot een pedagogisering 
van de vrije tijd. Veel meer dan vroeger hebben jongeren de beschikking over 
vrije tijd. Zij worden dan echter grotendeels aan hun lot overgelaten. Het eer-
ste opvoedingsmilieu, het gezin, beschikt niet over de pedagogische kracht 
om hier iets in te betekenen; het tweede opvoedingsmilieu, de school, wordt 
door een kleine minderheid van de jongeren bezocht. Daarom adviseerde de 
commissie te investeren in het derde opvoedingsmilieu, de georganiseerde 
jeugdbeweging (Van Wijnbergen e.a., 1919).
De latere jeugdonderzoeken bevestigden dat het zedelijk peil van de jeugd 
schrikbarend achteruit was gegaan. Bij de verschijning van elk nieuw rapport 
brak onder ouders, pedagogen en beleidsmakers morele paniek uit. In deze 
debatten stelde de Amsterdamse pedagoog Ph.A. Kohnstamm zich altijd ge-
nuanceerd op. In een onderzoek uit 1923 naar het geestelijk en zedelijk wel-
zijn van de rijpere jeugd werd hij geconsulteerd als expert en wees hij erop 
dat er in tegenstelling tot eerdere decennia onder de jeugd sprake was van 
ontwakend religieus leven en van positieve aandacht voor godsdienst, terwijl 
ook de bloeiende jeugdbeweging op zijn waardering kon rekenen (Dyserinck, 
Groshans & Van Leersum, 1923, 69). De toon van al deze jeugdonderzoeken 
was over het algemeen echter negatief en gaf blijk van grote bezorgheid van 
de burgerij over de vrije seksuele praktijken van jongeren, met name uit de 
lagere sociale klassen. Veel vaker dan vroeger aanvaardden meisjes uit het 
arbeidersmilieu een werkkring buitenshuis; dat maakte hen financieel onaf-
hankelijk en leidde tot onttrekking aan het ouderlijk toezicht, met als gevolg 
vroegrijpheid, vooral in seksueel opzicht.
In 1931 bracht de regeringscommissie over het dansvraagstuk haar rapport 
naar buiten. De oud-onderwijzer Gerrit van Veen, adjunct-directeur van het 
Nutsseminarium voor Pedagogiek (dat verbonden was aan Kohnstamms 
leerstoel), was lid van deze commissie en drukte een belangrijk stempel op 
het rapport, dat aansloot bij de heersende morele paniek. Dansen en ze-
denverwildering lagen volgens de commissie in elkaars verlengde. Dit werd 
veroorzaakt door de erotiserende werking van de moderne uit Amerika 
overgewaaide swingende dansen als de shimmy, foxtrot en charleston, die 
rond 1919 samen met de jazzmuziek in Europa voet aan de grond hadden 
gekregen (De Bie e.a., 1931). Kohnstamm had zich in 1926 al tegen de mo-
derne dans uitgesproken, die hij zag als een uiting van ‘de vermoeidheid en 
decadentie van den na-oorlogstijd’. Hij pleitte voor een herwaardering van 
de reidans (Kohnstamm, 1926b, 51).
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Dit type morele paniek vanuit een moreel-burgerlijk perspectief kreeg een 
laatste opleving in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog met het onder-
zoek naar ‘de maatschappelijke verwildering der jeugd’ onder leiding van de 
Utrechtse pedagoog M.J. Langeveld, een van Kohnstamms belangrijkste leer-
lingen. Er werden dezelfde klachten als voor de oorlog geuit: lossere zeden, 
meer (voorhuwelijkse) seksualiteit, minder moraal. De jaren zestig zouden de 
visie op de jeugd radicaal veranderen (Meijers & Du Bois-Reymond, 1987).

Het kapitalistische systeem

Van Wijks karakteristiek van de meerderheidsjongen bleef in de media niet 
onopgemerkt. Hij werd in diverse kranten geciteerd en sommige roemden de 
trefzekerheid van zijn schets. In een aantal krantenberichten werd de figuur 
van de meerderheidsjongen gecontrasteerd met de ‘Hollandsche jongen’, een 
stoere, sterke figuur die met een duidelijk doel voor ogen in het leven staat, 
die tegen een stootje kan en er niet voor terugschrikt tegenstand te over-
winnen. Met name in de jaren 1920 dook de meerderheidsjongen in diverse 
pedagogische publicaties op. Voor de pedagoog J.H. Gunning Wzn. was niet 
ras, maar een verslapping en degeneratie van de nationale cultuur – mede 
veroorzaakt door het onderwijs – de verklaring voor de meerderheidsjongen 
(Lenders, 2009, 229-230).
Frater Sigebertus Rombouts, auteur van een katholiek handboek pedagogiek 
ten behoeve van het hoofdakte-examen, zag de oorzaak elders liggen. De re-
medie tegen de kwalen van de meerderheidsjongen waren voor een ernstig 
christelijk man als Rombouts duidelijk: ‘Alleen zij die in hun kinderjaren de-
gelik godsdienstig en zedelik werden opgevoed, hebben kans in de krizisja-
ren staande te blijven’ (Rombouts, 1925, 187). Vanuit confessionele kringen 
werd er overigens nauwelijks op Van Wijk gereageerd. Des te meer voelden de 
socialisten zich aangesproken: de arbeidersjeugd behoorde immers tot hun 
proletariaat!
Koos Vorrink, de leider van de sociaaldemocratische jeugdorganisatie AJC (Ar-
beiders Jeugd Centrale), moest ‘met smart en woede’ toegeven hoe trefzeker 
en uit het leven gegrepen Van Wijks karakterisering was. De smart school bij 
Vorrink ook in het feit dat zijn AJC alleen de elite bediende en de massa van 
de ongeschoolde arbeidersjeugd niet vermocht te bereiken. De sociaaldemo-
craat Gerrit van Veen, de reeds genoemde adjunct-directeur van het Amster-
damse Nutsseminarium, zag de meerderheidsjongen als een wrange vrucht 
van het kapitalistische productiesysteem en van de grote stad. De jongen die 
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tot zijn twaalfde jaar naar school was gegaan, had de arbeid nooit leren waar-
deren, omdat in de schoolopvoeding een star intellectualisme heerste. Voor 
Van Veen lag de oplossing van het probleem dat de meerderheidsjongen ver-
tegenwoordigde niet in rassenonderscheid, herleving van de nationale cul-
tuur of godsdienstige vorming, maar in de invoering van een socialistische 
school en de verdwijning van het kapitalistische systeem dat het arbeidspro-
ces had gemechaniseerd en daarmee gedood. Met enige hoop keek Van Veen 
naar het oosten waar – onder andere door Georg Kerschensteiner – veel nage-
dacht was over het concept van de Arbeitsschule (Van Veen, 1924, alwaar ook 
Vorrink wordt geciteerd).
Van Veen noemde Van Wijks analyse ‘een verpletterend requisitoir tegen de 
hedendaagsche jeugdopvoeding in de groote stad’. Dat dit requisitoir er bij 
de socialisten nogal inhakte, bleek enkele jaren later in de bijdrage van de 
onderwijsman E.J. van Det aan de opvoedingsgids Naar het volle leven (1931). 
In schrille bewoordingen schetste hij de ontaarding van de jeugd ten gevolge 
van de (kapitalistische) industrialisering die een verwoestende werking had, 
omdat ze leidde tot een ‘ontzieling’ van de arbeid.

‘Wij hebben de jeugd, die met zorg door de Lagere School op het le-
ven was voorbereid, terug gevonden voor een groot deel verwilderd 
als benden werklooze en straatschendende opgeschoten jongens en 
meisjes, wij hebben de “hooligans” der groote steden zien ontstaan en 
wij hebben onze verantwoordelijkheid voor dit proces niet gevoeld. Wij 
hebben afgestompte, genotzoekende, lichtzinnige, van geen toekomst-
streven bezielde scharen jeugdige fabrieksarbeiders en arbeidsters zien 
ontstaan en wij hebben gepraat van den meerderheidsjongen en wij 
hebben de zonden niet gevoeld, die wij aan het menschelijk geslacht 
hebben bedreven. Tot wij plotseling zijn ontwaakt.’ 
(Van Det, 1931, 185)

Voor Van Det was er maar één oplossing voor deze situatie: verplicht ver-
volgonderwijs voor jongeren na hun twaalfde jaar, zodat hun opvoeding niet 
abrupt werd afgebroken en zij beter op het leven zouden worden voorbereid. 
Dat was ook de richting waarin Kohnstamms gedachten gingen bij het lezen 
van de karakteristiek van de meerderheidsjongen.
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Vormingsplicht

Kohnstamm was in 1946 weliswaar medeoprichter van de Partij van de Ar-
beid, maar in 1924 geen sociaaldemocraat: hij behoorde tot de Vrijzinnig-De-
mocratische Bond (VDB), een partij van sociaalliberalen die zich later splitste 
in het tweestromenland van liberalisme en sociaaldemocratie. Het kapitalis-
me was voor hem dan ook geen argument in de strijd tegen het gedrag van 
de meerderheidsjongen – evenmin trouwens als de godsdienst of de natio-
nale cultuur. Kohnstamm werkte vanuit het oude ideaal van volksverheffing 
en volksbeschaving, gericht op de vorming, scholing en ontwikkeling van de 
lagere volksklassen. Sociale stijging was daarin een belangrijk doel, echter 
zonder de verschillen tussen bevolkingsgroepen uit te willen wissen.
Dat ideaal kennen we van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de ver-
eniging die dat streven naar synthese al sinds de achttiende eeuw uitdroeg. 
Kohnstamm was dan ook namens deze Maatschappij hoogleraar in de peda-
gogiek. Van Wijk stond hem te na in zijn eigen periodiek: Volksontwikkeling 
was namelijk een uitgave van de Maatschappij. Het rassenonderscheid annex 
het determinisme dat de arbeidersjeugd ‘uitontwikkeld’ zou zijn, stond haaks 
op de ideeën die de in 1919 aangetreden hoogleraar, van huisuit natuurkun-
dige, was beginnen te ontvouwen. Hij kon dat kortom niet onweersproken 
laten. In 1925 reageerde hij dan ook in twee lange artikelen in De Opbouw, het 
aan de VDB gelieerde tijdschrift, die later herdrukt zijn in de bundel Individu 
en gemeenschap (1929).
Dat Kohnstamm juist in een politiek tijdschrift zijn opinie kenbaar maakte, 
wijst ons erop waar voor hem het pijnpunt van Van Wijks beschouwing lag: 
bij de democratie. In de democratie zijn mensen niet gelijk – er zijn immers 
uiteenlopende sociale, religieuze en andere klassen – maar mensen zijn wel 
gelijkwaardig. Ze behoren namelijk tot hetzelfde menselijke geslacht en dat 
is wat Van Wijk ontkent. Door het gebruik van een kwestieuze rassentheo-
rie maakt hij onderscheid waar het niet is. De grote massa is volgens hem te 
dom om volwaardig in de democratie te participeren: daarmee biedt Van Wijk 
ruimte voor het heersen van de ene groep over de andere, en daarmee ont-
kent hij dat de intrinsieke waarde van elk mens even groot is. Aldus brengt hij 
volgens Kohnstamm de democratische gedachte in gevaar, een gedachte die 
fundamenteel is voor heel ons samenleven en dus ook voor ons onderwijs.
Kohnstamm noemde Van Wijks karakteristiek van de meerderheidsjongen een 
meesterlijke beschrijving, maar de conclusies die hij eruit trok, deelde Kohn-
stamm niet. Als ik de feitelijke gegevens van Van Wijk op een rijtje zet, schreef 
de Amsterdamse pedagoog, dan zie ik jongens uit de laagste sociale lagen 
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van een grote havenstad waar veel ongeschoolde arbeid wordt verricht, ik zie 
jongens die uit een huiselijk milieu komen waarin geen zorgvuldige opvoe-
ding heeft plaatsgevonden, ik zie jongens die van hun zesde tot hun twaalfde 
jaar een schooltijd hebben gehad ‘die zich op geen enkele wijze tot taak stelde 
hun specifieke eigenschappen te ontwikkelen en hun stelselmatig het voedel 
onthield om hun eigen aard – dat wil zeggen wat ze onderscheidt van een 
“intellectueel” – te ontwikkelen’. Op hun twaalfde heeft de maatschappij de 
handen van hen afgetrokken en ze aan de straat overgegeven. Uit verveling 
zijn ze op een goede dag De Arend binnengestapt. Dat is, zegt Kohnstamm, 
wat ik in de observaties van Van Wijk lees. En als ik nu een optimist was, zou ik 
zeggen: wat een prachtig ‘menschenmateriaal’ om mee aan de slag te gaan! 
Als nuchtere observator kon Kohnstamm de conclusies van Van Wijk niet de-
len dat de meerderheidsjongen tot een lager ras behoorde en daarom niet 
meer te ontwikkelen viel. Van Wijk, aldus Kohnstamm, bouwt op zijn observa-
ties een ‘wanhoopstheorie’.
De overheid en het door haar vormgegeven onderwijs hebben een taak die 
ze tot heden niet op zich hebben genomen. De overheid heeft, aldus Kohn-
stamm, ‘de rijpende jeugd’ niet de aandacht gegeven die ze wel aan de kin-
dertijd schenkt. Kohnstamm pleitte voor een uitbreiding van de leertijd. In de 
vroege twintigste eeuw werd er veel discussie gevoerd over een zevende en 
soms ook achtste leerjaar van de lagere school, die de schooltijd zou verlen-
gen van 12 tot 14 jaar. Kohnstamm wilde echter liever een partiële leerplicht 
tot 18 of 20 jaar invoeren, door hem ‘vormingsplicht’ genoemd. In de jaren 
na afronding van de lagere school kon dan gewerkt worden aan verdere op-
voeding. Deze opvoeding zou minder schools, minder intellectualistisch en 
minder eenzijdig op parate kennis gericht moeten zijn, mankementen die ook 
de lagere school zelf vertoonde en die Kohnstamm graag veranderd zou zien.
Een van de fouten in de analyse van Van Wijk is dat hij uitgaat van een intel-
lectueel-esthetische norm en een aristocratische levenshouding waaraan de 
meerderheidsjongen zou moeten voldoen. Dat komt omdat hij het negen-
tiende-eeuwse intellectualistische en encyclopedische kennisideaal dat het 
onderwijs nog al te zeer beheerst tot uitgangspunt neemt. Met het echte le-
ven heeft dat echter weinig te maken. Daar zou de vormingsplicht wat aan 
kunnen veranderen.
De meerderheidsjongen zou in de jaren van zijn vormingsplicht precies in die 
dingen getraind kunnen worden die in de vrije jeugdbeweging zoals de AJC 
werden beoefend. Kohnstamm dacht onder meer aan handenarbeid, licha-
melijke oefening en Heimatkunde. Dat waren volgens hem vormen van ‘het 
echt-menschelijke’, die bij konden dragen aan liefde tot arbeid en een be-
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tere (fysieke en mentale) ontwikkeling. Het liefst zou Kohnstamm deze vor-
mingsplicht gezamenlijk door de jeugdbeweging en het onderwijs via het 
leerlingstelsel op laten pakken (Kohnstamm, 1925; zie voor reflecties op de 
meerderheidsjongen ook Kohnstamm, 1926a en Kohnstamm, 1929, 489-493).

Besluit

De Rotterdamse jeugdleider W.E. van Wijk gaf in 1924 een trefzekere schets 
van de arbeidersjeugd die door al zijn tijdgenoten werd herkend. En iedereen 
vond ook dat er iets met die arbeidersjeugd moest gebeuren, omdat niemand 
een dergelijke lamlendige en uitgebluste jeugdcultuur acceptabel vond. 
Geen pedagoog accepteerde publiekelijk het determinisme en de rassenthe-
orie van Van Wijk. In de discussie die hij losmaakte, kunnen we vier remedies 
onderscheiden. De eerste remedie was een revitalisering van de Nederland-
se (jeugd)cultuur, want de meerderheidsjongen is – meende Gunning – een 
degeneratieverschijnsel. Er moest iets worden gedaan om de fierheid van de 
Hollandsche jongen terug te winnen. En er kón ook iets aan gedaan worden, 
namelijk beter onderwijs.
De tweede remedie, die het minst werd uitgewerkt, was een versterking van 
de godsdienstige en zedelijke vorming die – aldus Rombouts – het medicijn 
moest zijn tegen een genotzuchtige en wereldsgerichte jeugdcultuur. De 
derde remedie was veel concreter en ging het verst: breek met het kapitalis-
me en werk aan een herwaardering van de arbeid. Deze remedie – van Gerrit 
van Veen en andere sociaaldemocraten – kwam dan ook van de behartigers 
van de belangen van het proletariaat. Dat proletariaat was verpest door het 
schoolsysteem, de kapitalistische orde in de samenleving, de mechanisering 
van de arbeid en de verstedelijking. Nu waren de sociaaldemocraten niet uit 
op gewelddadige revolutie, dus achtten zij als tussenoplossing een nieuw 
type school met meer praktische vaardigheid en voorbereiding op de arbeid 
ook acceptabel (Van Veen), terwijl verplicht vervolgonderwijs ook op hun war-
me belangstelling kon rekenen (Van Det).
Kohnstamm sloot zich hierbij aan en pleitte als vierde remedie voor een her-
waardering van wat hij weleens ‘praktische intelligentie’ heeft genoemd. Hij 
stelde de invoering van een vormingsplicht tot het einde van de puberteit 
voor, want hij kon niet geloven dat de meerderheidsjongen een hopeloos ge-
val was die voor altijd met zijn armen als lege mouwen flodderend om zijn lijf 
langs de straten zou blijven slenteren. Ieder mens is gelijkwaardig en ieder 
mens kan in aansluiting bij zijn eigen (praktische of theoretische) intelligentie 
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tot zijn twintigste verder ontwikkeld worden. In de tweede helft van de twin-
tigste eeuw zouden deze door Kohnstamm en anderen geuite ideeën in het 
Nederlandse onderwijsbestel gestalte krijgen.
Het fundamentele geloof van Kohnstamm en anderen in de mogelijkheden 
en kansen van de nieuwe generatie kan wat mij betreft richtinggevend zijn 
in hedendaagse discussies en debatten over onderwijsachterstanden, segre-
gatie en etniciteit. Als ik een optimist was, zou ik zeggen: wat een prachtig 
‘menschenmateriaal’ om mee aan de slag te gaan!

Literatuur
Bie, H. de e.a. (1931). Rapport der regeerings-commissie inzake het dansvraag-

stuk. ’s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij.
Det, E.J. van (1931). Vervolgonderwijs. In H. Boelmans e.a., Naar het volle leven. 

Een wegwijzer voor ouders en opvoeders (pp. 160-198). Assen: Van Gorcum 
& Comp.

Drenth, A. van (1991). De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektro-
technische industrie in Eindhoven 1900-1960. Zutphen: Walburg Pers.

Dyserinck, A.Q, Groshans, S. & Leersum, S.C. van (1923). Is onze rijpere jeugd in 
wezen anders dan vroeger? Rapport over een enquête inzake vooruitgang of 
achteruitgang in het geestelijk en zedelijk gehalte van de rijpere jeugd, inge-
steld door den Bond ter Behartiging van de Belangen van het Kind. Den Haag: 
NV Boekhandel en Uitgevers Maatschappij Ontwikkeling.

Graaf, W. de (1989). De zaaitijd bij uitnemendheid. Jeugd en puberteit in Neder-
land 1900-1940. De Lier: Academisch Boeken Centrum.

Kohnstamm, Ph. (1925). De vorming der breede volksmassa’s in den leeftijd 
der rijpende jeugd. In Ph. Kohnstamm (1929), Individu en gemeenschap. 
Verzamelde sociaal-paedagogische opstellen (pp. 187-244). ’s-Gravenhage: 
D.A. Daamen’s Uitgevers-Maatschappij.

Kohnstamm, Ph. (1926a). Neutrale of gedifferentieerde jeugdbeweging? 
Een beginselvraag van jeugdwerk. In Ph. Kohnstamm (1929), Individu en 
gemeenschap. Verzamelde sociaal-paedagogische opstellen (pp. 99-111). 
’s-Gravenhage: D.A. Daamen’s Uitgeversmaatschappij.

Kohnstamm, Ph. (1926b). Sexueele opvoeding. Zeist: Ruys.
Kohnstamm, Ph. (1929). Persoonlijkheid in wording. Schets eener christelijke op-

voedkunde. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
Lenders, J. (2009). Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd. 

Arbeidersjeugd door de bril van een pedagogisch discours. Pedagogiek, 
29(3), 226-242.

BW-VBSP-.indd   199 30-11-2018   09:39:37

De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21e eeuw (VBSP-bundel) 
Jan Bekker Hans de Deckere Willemieke de Jong Lisette van der Poel Ingrid Schonewille 

ISBN 9789088508387 Uitgeverij SWP 2019



200 De belofte van de jeugd?!

Meijers, F. & Bois-Reymond, M. du (Red.). (1987). Op zoek naar een moderne 
pedagogische norm. Beeldvorming over de jeugd in de jaren vijftig: het mas-
sajeugdonderzoek (1948-1952). Amersfoort: Acco.

Rombouts, Fr.S. (1925). Nieuwe banen in psychologie en pedagogiek. Een weg-
wijzer voor studerenden, vooral voor hoofdakte-kandidaten. Tilburg: Drukke-
rij van het R.K. Jongensweeshuis.

Rooy, P. de (2018). Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Amsterdam: 
Wereldbibliotheek.

Selten, P. (1996). Youth movements as agencies of cultural transmission. The 
emergence of youth movements at the beginning of the twentieth centu-
ry. Paedagogica Historica, Supplementary Series I, 265-282.

Veen, G. van (1924). Socialistische jeugdopvoeding. Paedagogische Studiën, 5, 
394-408, 430-445.

Wijk, W.E. van (2009). Het tweede jaar van De Arend. Pedagogiek, 29(3), 243-
246.

Wijnbergen, A. van e.a. (1919). Verslag van de staatscommissie tot onderzoek 
naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar. Amsterdam: Am-
sterdamsche Boek- en Steendrukkerij.

BW-VBSP-.indd   200 30-11-2018   09:39:37

De belofte van de jeugd?! Pedagogiek in de 21e eeuw (VBSP-bundel) 
Jan Bekker Hans de Deckere Willemieke de Jong Lisette van der Poel Ingrid Schonewille 

ISBN 9789088508387 Uitgeverij SWP 2019




