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voorgeschiedenis van de republiek der Zuid-Molukken al veel gepubliceerd, maar die docu
mentatie is nogal verspreid en gemakkelijk aan te vullen met hetgeen in ARA-archieven als die 
inzake de Indische algemene secretarie en rapportage Indonesië voorhanden is. 

C. Fasseur 

H. Coumou, Sociale pedagogiek in Nederland 1900-1950 (Dissertatie Leiden 1998, Ontwik
keling opvoeding onderwijs; Leiden: DSWO press, 1998, 231 blz., ISBN 90 6695 138 9). 

In 1949 werd in het Academisch statuut voor het eerst als afzonderlijke studierichting de peda
gogiek opgenomen. Het onderdeel daarvan dat zich richtte op de opgroeiende jeugd kreeg in 
de praktijk de benaming 'sociale pedagogiek'. Die term bestond al meer dan een eeuw. In zijn 
proefschrift gaat Coumou na, wat men daar in de Nederlandstalige literatuur tot plusminus 
1950 eigenlijk onder verstond. Een zekere vaagheid heeft het begrip 'sociale pedagogiek'van 
het begin af aan gehad. Immers, zulke diverse terreinen en thema's als de verhouding tussen 
individu en gemeenschap, opvoeding tot staatsburgerschap, de pedagogische taak van de school, 
de relatie tussen sociale pedagogiek en sociaal werk en heel algemeen het overdragen van 
waarden en normen in het belang van een geordende samenleving werden er in de wandeling 
mee aangeduid. 
Coumou hanteert geen afgebakende definitie van zijn onderwerp. Hij gaat er vanuit dat so

ciale pedagogiek dat is, wat iedereen die erover heeft geschreven sociale pedagogiek noemt. 
De voornaamste ideeën daarover stamden uit Duitsland. Maar vanaf de eeuwwisseling werd er 
ook door Nederlandse pedagogen enthousiast over geschreven. Moet het in de opvoeding gaan 
om de ontwikkeling van de persoon als individu? Of is het individu ondergeschikt aan de 
gemeenschap waar het toe behoort, en moet het kind als een sociaal wezen beschouwd wor
den, dat door die gemeenschap en voor die gemeenschap gevormd moet worden, zoals bij
voorbeeld de katholiek Lamers voorstaat? Is sociale pedagogiek identiek aan 'staats-opvoe-
ding' zoals veel protestantse pedagogen als Bavinck en Kohnstamm menen? Zij staan daar 
afwijzend tegenover. Voor hen dient de opvoeding uit te gaan van 'de ouders of van particulie
ren', niet van de staat. Sociaal-pedagogen vinden daarentegen dat de kosteloze, neutrale staats
school de beste plaats is voor opvoeding: "de school aan de ouders' is eene anti-sociale leuze. 
Men zou ... de beunhazerij en het onverstand in de hand werken, als men aan de ouders mede
zeggenschap gaf in vragen, waar zij geen verstand van hebben'. 
Coumou vat de vaak betrekkelijk verwarde debatten kort en helder samen, en onderscheidt 

naast aperte voor- en tegenstanders van sociale pedagogiek ook een aantal pedagogen dat-
sociale en individuele pedagogiek wil combineren. Hij noemt onder anderen de gereformeerde 
hoogleraar theologie Herman Bavinck. Die hoopte op een synthese: 'individu en gemeenschap 
... zijn correlata, staan in wisselwerking, oefenen beide invloed op elkaar uit'. 
Al meteen in het begin van zijn dissertatie maakt Coumou duidelijk dat het hem gaat om een 

geschiedenis van begrippen en niet om 'zaken'. Daarom schrijft hij niet over wat mensen 
gedaan hebben, maar gaat na wat ze hebben geschreven. Voor veruit de meeste pedagogen was 
de sociale pedagogiek niet meer dan een onderdeel van het geheel van de pedagogiek. Coumou 
maakt in het tweede deel van het boek veel werk van twee pedagogen, die in de jaren twintig 
en dertig van de sociale pedagogiek hun hoofdrichting gemaakt hebben: Jacob Kohlbrugge en 
Carl Mennicke. Beiden zijn ze in de vergetelheid geraakt, en een beetje begrijpelijk wordt dat 
wel. Sociale pedagogiek stelde tot de Tweede Wereldoorlog in de praktijk nog niet veel voor. 
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Hoewel Coumou dit tweede deel als de fase van de opbouw aanduidt, zou de werkelijke bloei 
van de sociale pedagogiek pas in de jaren zestig beginnen. 
Praktische sociologie, heette het hoofdwerk in zeven delen van Kohlbrugge (1865-1941), 

hoogleraar in de etnologie in Utrecht. Jacob Kohlbrugge was geboren in Duitsland als klein
zoon van de bekende theoloog Kohlbrugge. Aanvankelijk streefde hij een carrière in het leger 
na, maar dat mislukte en hij besloot arts te worden. Hij studeert in Utrecht en Amsterdam. In 
1892 vertrekt hij naar Indië, acht jaar later keert hij terug en wordt privaatdocent in de leer der 
klimaten en der tropische ziekten. Een jaar later zet hij op Java een ziekenhuis op. Daarnaast 
publiceert hij over anatomie, antropologie, embryologie en bacteriologie. In 1913 krijgt hij 
een hoogleraarschap in Utrecht, als etnoloog. Wie in die tijd geograaf wilde worden, moest 
ook sociologie volgen. Vanaf 1925 stort Kohlbrugge zich met grote dadendrang op die taak. In 
zes jaar tijd verschijnen maar liefst acht delen over sociale noden — zoals hij de sociologie 
opvat. Volksontwikkeling en jeugdwerk, kinderverzorging, kinderbescherming, armenzorg, 
woningopzicht, tbc-huisbezoek: dat zijn de zaken die hij uitvoerig beschrijft. Drie van de ze
ven delen van de Praktische sociologie zijn in het bijzonder gewijd aan 'den wordenden mensch'. 
Het is dan ook geen wonder dat de katholieke pedagoog Rombouts hem in 1928 beschrijft als 
een echte pedagoog. Kohlbrugge protesteert daar tegen, hij laat Rombouts weten: 'ik heb geen 
specialiteit voor pedagogie, ik heb zelfs nimmer een boek over pedagogie geschreven'. 
Kohlbrugge bewerkstelligde met zijn geschriften dat 'sociale opvoeding' en 'sociaal werk' in 
sterke mate met elkaar werden geassocieerd. Sociologen wezen zijn werk als onwetenschap
pelijk en dilettantisch van de hand, en in elk geval als onsociologisch: 'het is meer een boek 
over maatschappelijke opvoedkunde'. 

De tweede held van Coumou is Carl Mennicke (1887-1959). Hij was in Elberfeld, Duitsland 
geboren als zoon van een kleine kruidenier. Wegens grote begaafdheid werd hij in staat gesteld 
om te studeren, theologie en filosofie. In de Eerste Wereldoorlog doet hij dienst als hospitaal
soldaat. Dat brengt hem in contact met het industrieproletariaat, en in 1918 gaat hij werken in 
de Soziale Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost. Door met studenten en academici in een arbeiders
wijk te gaan wonen hoopte de stichter, Siegmund-Schultze, 'die immer bedrohlichere Kluft 
zwischen Bürgern und Arbeitern, zwischen Gebildeten, Besitzenden und Proletarien zu über
brücken'. Mennicke wordt religieus-socialist, richt een eigen kring op, gaat doceren en raakt 
bekend. In 1930 gaat hij naar het Staatliche berufspädagogische Institut in Frankfurt als docent 
pedagogiek. In 1933 wordt hij op nonactief gesteld, al wordt bij Coumou niet helemaal duide
lijk om welke reden. Mennicke vertrekt naar Nederland, waar hij in 1935 leider wordt van de 
Internationale school voor wijsbegeerte in Leusden. In 1937 publiceert hij Sociale paedagogie, 
grondslagen, vormen en middelen der gemeenschapsopvoeding. Hij overleeft de oorlog, hoe
wel hij een tijdlang als 'Gegner des Nationalsozialismus' gevangen zit. In 1946 gaat hij verder 
op de Internationale school voor wijsbegeerte, en doceert hij ook nog, onder meer aan de 
Academie voor lichamelijke opvoeding in Amsterdam. 

Sociale pedagogiek raakte in de jaren vijftig ingeburgerd. Het vak werd gedoceerd aan hoge
scholen en universiteiten, en het maatschappelijk werk werd op steeds ruimere schaal gesubsi
dieerd. Voorzover dat op te maken valt uit deze studie, is dat aan Kohlbrugge en vooral aan 
Mennicke te danken geweest. Hoe dat in de praktijk gegaan is, wordt niet helemaal duidelijk, 
en dat is een gevolg van de beperkingen die Coumou zichzelf heeft opgelegd: hij wilde de 
geschiedenis van het concept sociale pedagogiek beschrijven, niet de geschiedenis van de 
praktijk. Wat in dit boek, zo vol van opinies en opvattingen, ontbreekt, is een conclusie met de 
opinie van de schrijver zelf. Wat hebben al deze debatten over sociale pedagogiek betekend, en 
waar hebben ze toe geleid? Daar moet dan een volgende studie maar over gaan. 

Bernard Kruithof 
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M. Brinkman, Willem Drees, de SDAP en de PvdA (Dissertatie Leiden 1998; Amsterdam: 
Stichting beheer IISG, 1998, 360 blz., ƒ49,90, ISBN 90 6861 154 2). 

Deze dissertatie komt voort uit het onderzoek van de vakgroep politieke wetenschappen van 
de Universiteit van Leiden, waar reeds lange tijd een bijzondere belangstelling bestaat voor 
Willem Drees. In 1988 verscheen in dat kader reeds een bundel — Willem Drees, onder redac
tie van H. Daalder en N. Cramer — en in 1996 een uitgave van een aantal aantekeningen van 
Drees uit de oorlog: Op de kentering. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de 
wereld na de bevrijding, met inleiding en aantekeningen van H. Daalder en J. H. Gaemers. 
Deze publicatie past in de reeks vingeroefeningen en voorstudies voor het uiteindelijke doel 
van het 'Dreesproject' : de reeds lang aangekondigde biografie van Drees van de hand van 
Daalder. Het spreekt overigens vanzelf dat dit boek van Brinkman op zijn eigen merites beoor
deeld dient te worden. 

Brinkman is een groot kenner van de geschiedenis van de Nederlandse sociaal-democratie, 
zoals onder meer gebleken is uit de bibliografie die door hem is samengesteld over de geschie
denis van SDAPen PvdA, Honderd jaar sociaal-democratie in boek en tijdschrift (1994). Ook 
in deze publicatie toont hij zich niet alleen een kenner, maar ook een buitengewoon zorgvuldig 
onderzoeker en scribent. Daar moet echter aan worden toegevoegd dat Brinkman zich niet 
wenst te laten betrappen op een opvallende visie; hij zal het zwembad niet dapper oversteken, 
maar geeft er de voorkeur aan zich zorgvuldig langs de rand der feiten te blijven voortbewe
gen. Het gekozen zwembad is bovendien niet erg groot. In de inleiding zegt hij nadrukkelijk 
dat dit geen biografie is, evenmin een analyse zal bevatten van de talloze beleidskwesties waar 
Drees mee van doen heeft gehad: het boek beperkt zich nadrukkelijk tot 'een beschrijving van 
Drees' plaats in, en zijn verhouding tot, de partij'. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat de 
vrouw van Drees, To Hent, slechts op vijf plekken in het boek genoemd wordt (en dan boven
dien op zo'n manier dat er geen enkel beeld over haar ontstaat): Drees is in dit boek vooral 
getrouwd met de partij. . 

Een dergelijke strenge afbakening van het onderwerp is natuurlijk volstrekt legitiem, maar 
vergt dan wel andere elementen om het allemaal een beetje spannend of interessant te houden. 
Die andere elementen zijn echter niet ruim voorhanden. Brinkman volgt de politieke loopbaan 
van Drees op de voet, maar die loopbaan bestaat vooral uit vals plat: de gevergde inspanningen 
moeten ongetwijfeld groot en veel zijn geweest, maar het ziet er toch erg vlak en zelfs vanzelf
sprekend uit. Functies vielen Drees min of meer vanzelf toe, machtspolitieke vechtpartijen 
ontweek hij, zorgvuldig hield hij zich verre van ideologische bevlogenheden (vrijwel geen 
moment in zijn lange carrière bemoeide hij zich met het bijstellen van beginselverklaringen of 
partijprogramma's) en hij had geen enkel verlangen om in enigerlei opzicht vreemd te gaan. 
En daarmee vallen object en subject nogal samen: het boek lijkt op Drees, het is net zo dege
lijk, maar ook net zo weinig opzienbarend. Voor een goed deel komt dat bovendien voort uit 
het feit dat Brinkman Drees op korte afstand volgt en de gebeurtenissen vanuit diens perspec
tief beschrijft. Hij voegt daar weinig aan toe, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de passages over de 
economische crisis in de jaren dertig. De kritiek van Drees op het crisisbeleid van Colijn wordt 
helder samengevat, maar het lijkt wel alsof daar niets aan toe te voegen valt, of met andere 
woorden Peter Klein zijn befaamde artikel 'Depressie en beleid tijdens de jaren dertig' (1973) 
voor niets geschreven heeft, althans geen invloed heeft op het oordeel over de inzichten van 
Drees. Het meest interessant is het boek waar betrekkelijk nieuwe gegevens worden gepresen
teerd, zoals in het laatste hoofdstuk over Drees als partijbestuurder 'voor het leven' (1959-
1971), met name ook in de gedeelten waarin de discussie tussen Drees en Den Uyl over het 
programma Om de kwaliteit van het bestaan uit de jaren zestig wordt beschreven. Als geheel 


