\\{\•\.{!

•
.•

^{
C=

■ •ii{{ /\.•
i
• =31
• =3/
•
• =
•

•

IC=!

^^
•
ic= •
•=
=:•.^
c=:s

!

HANDELINGEN

.^
^

•

^ •

^

^ ••
•

`M^
^
.••
•

C= .\
C=: GEHOUDEN

^ ^

OP 9, 10 EN 11 OCTOBER 1 9 1 3 :=

^
^^
C=^
TE UTRECHT
^ i:^
^:
^:
, ^:
C= •..
C= •.+^
•
C= .^
:^ ^^
r^r ^
çwIl
l
^::

:=
::^
:^
:^
• ,^
.•
•

^

.

,

•.
••• =0

.••'
:^
.•••
:
--^
C^^
:.
.^:
lv
I,^
"^^^•
.••:.
^ ■ C^ `
-•.
.••:.
••^
^!.^ KJ i.•
^
r
s
••• ^
r.
.••

:

•

.
i

•
t

• =iii)
•=:

BOEKDRUKKERIJ VAN J. H. KOK TE KAMPEN •:
=31
,
.•
.`^
•
•\ t1 ....#.{......••..•.••••..•.•\•••••••.•..•••{.••••.•••..•••.•••{.•.••.{.•.•. •=::D

•

•czognmoommommoommou

HANDELINGEN
VAN HET

NATIONAAL CHRISTELIJK

SCHOOLCONGRES
gehouden op 9, 10 en 11 October 1913 te Utrecht

BOEKDRUKKERIJ VAN J. H. KOK TE KAMPEN

TER INLEIDING.

Uit de geschiedenis van 'het Nationaal Christelijk Schoolcongres.

In de vergadering van het Hoofdbestuur der Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen, gehouden 17 Februari 1 .912 werd door een der
leden het volgende voorstel ingediend : „Het Hoofdbestuur steile pogingen in het werk, om in verbinding met de andere vereenigingen, die
arbeiden op het terrein van het Christelijk Onderwijs een Nationaal
Christelijk Schoolcongres te organiseeren, te houden, zoo mogelijk in
't jaar 1913." Dit voorstel vond bij alle leden van hpt Hoofdbestuur
der genoemde vereeniging hartelijke instemming en werd dan ook
met algemeene stemmen aangenomen. Ter voorbereiding dezer aangelegenheid werd een Commissie benoemd, bestaande uit de heeren :
OOSTERLEE, OOSTERWIJK en SCHREUDER.
Deze commissie wendde zich per circulaire tot alle corporaties van
Christelijke Schoolbesturen en Christelijke onderwijzers, om deze uit
te noodigen tot eeri samenkomst, waarin het denkbeeld, gezamenlijk
een Nationaal Christelijk Schoolcongres te organiseeren, zou besproken
worden. Deze uitnoodiging vond bij allen een welwillend gehoor.
Afgevaardigden werden benoemd en op 3 April 1912 had de bedoelde
samenkomst plaats.
Reeds op deze eerste gemeenschappelijke vergadering bleek, hoe
het plan algemeene sympathie had gevonden. Beslissingen konden op
deze vergadering niet genomen worden, daar geen der afgevaardigden
hiertoe mandaat had. Om de vertegenwoordigde vereenigingen in staat
te stellen over de ' financiëele uitvoerbaarheid van het plan te oordeelen,
zou een begrooting van inkomsten en uitgaven opgesteld en aan de
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Besturen dier vereenigingen toegezonden worden. Wat tijd, plaats en
duur betrof, was men van meening, dat het Congres gevoegelijk zou
kunnen gehouden worden in September 1913 te Utrecht en wel
gedurende drie dagen. Op de constitueerende vergadering zou hieromtrent nader worden beslist.
Deze vergadering werd gehouden den Wen Mei 1912. Opnieuw
waren alle genoodigde corporaties vertegenwoordigd. De begrooting,
was van dien aard, dat aan de samenwerkende vereenigingen voor
de organisatie van het Congres geen al te zware lasten werden opgelegd, zoodat alle tot deelneming konden besluiten. Opdat een eventuëel tekort echter niet ten laste der vereenigingen zou komen, werd
besloten, zoo het bij de organisatie noodig mocht blijken, een financiëele Commissie te benoemen, die zich voor dekking van het tekort
aansprakelijk zou stellen. Als Groot-Comité tot organisatie van het
Congres zouden optreden de vertegenwoordigers der samenwerkende
vereenigingen. Er werd een Bestuur gekozen van zeven leden, terwijl
het Eere-Voorzitterschap zou aangeboden worden aan de heeren :
Dr. KUYPER en Jhr. Mr. DE SAVORNIN LOHMAN, Ministers van Staat.
De voorloopige besluiten der vorige vergadering omtrent tijd, plaats
en duur van het Congre s werden thans bekrachtigd.
Zoo was er dus een gemeenschappelijk terrein gevormd, waarop
de verschillende corporaties, die ieder op eigen wijze en naar eigen
inzichten de bevordering van het Christelijk onderwijs beoogen, in
het belang van dit onderwijs konden samenwerken.
Deze corporaties zijn :

vertegenwoordigd door:

Christ. Nat. Schoolonderwijs.

Prof. Dr. J. WOLTJER, Amsterdam.
M. BREMER, Amsterdam.

Christelijk Volksonderwijs.

Dr. J. TH. DE VISSER, 's-Gravenhage.
Ds. J. J. VAN NOORT, Amsterdam.

De Unie „Een School met den Bijbel".

Mr. J. J. DE WAAL MALEFIJT,
J. DE HOOCH, Goes.

De Schoolraad.

Ds. J. E. VONKENBERG, Zwijndrecht.
R. DERKSEN, Zeist.

Gereformeerd Schoolverband.

Bodegraven.
Groningen.

J. VAN ANDEL JZN.,

J. C.
Vereeniging van Chr. Onderwijzers
en Onderwijzeressen in Nederland
en de Overz. Bezittingen.

Utrecht.

WIRTZ CZN.,

P. OOSTERLEE, Nijmegen.
A. OOSTERWIJK, 's-Gravenhage.
J. TH. R. SCHREUDER, Amsterdam.
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De Unie voor Chr. Onderwijzers.

G. IPEMA, Amsterdam.
J. H. VAN GINKEL, Amsterdam.

Vereeniging tot behartiging der be- K. BRANTS, Goes.
langen van Chr. Scholen voor J. B. MEIJNEN, Leiden.
M. U. L. 0.
Vereeniging van Personeel aan Prot. J.
Chr. Kweekscholen.
Bond van Chr. Normaallessen.

GRAS,

Gorkum.

H. J. EMous, Amsterdam.

Vereeniging v. Chr. Bewaarschool- Mej.
Onderwijzeressen in Nederland.

MAKKES, Enkhuizen.

Als Eere-Voorzitters traden op :
Dr. A. KUYPER, Minister van Staat, 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, Minister van Staat, 's-Gravenhage.
Het Bestuur werd samengesteld als volgt :
Prof. Dr. J. WOLTJER, Amsterdam, Voorzitter.
Dr. J. TH. DE VISSER, 's-Gravenhage,. Voorzitter.
J. TH. R. SCHREUDER, Amsterdam, le Secretaris.
K. BRANTS, Goes, 2e Secretaris.
M. BREMER, Amsterdam, le Penningmeester.
A. OOSTERWIJK, 's-Gravenhage, 2e Penningmeester.
P. OOSTERLEE, Nijmegen, Assejsor.
In het begin van den organiseerenden arbeid van het Bestuur werd
de 1 e Penningmeester, de heer M. BREMER, ernstig krank, zoodat hij
de vergaderingen niet kon bijwonen en daarom zijn wensch te kennen
gat, als bestuurslid af te treden.
Het Bestuur hoopte nog steeds op zijn herstel, handhaafde hem dus
als lid, doch ontsloeg hem van allen arbeid, welke nu overgenomen
werd door den heer A. OOSTERWIJK, den 2en Penningmeester.
De hoop op herstel bleek echter ijdel. De gebeden bleven onverhoord. Gods weg leidde hem steeds verder in de diepte, ja tot in het
dal der schaduwen des doods.
Wij hadden gehoopt hem nog te zien in de zalen van Tivoli bij de
groote schare, die daar zou samenkomen in de vergaderingen der
vrienden van het Christelijk Onderwijs, doch God leidde hem heen
naar de hemelsche zalen tot die groote schare, die niemand tellen
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kan, in de vergadering der volmaakte rechtvaardigen. „Zalig zijn de
dooden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest,
opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid ; en hunne werken volgen
met hen." (Openb. 14 : 13).
Het Bestuur had geen gemakkelijke taak op zich genomen. Voor
de organisatie van dit Congres bestond geen precedent, dat den weg
kon aanwijzen en waaruit leering viel te trekken. Het geheele plan
moest naar eigen initiatief worden ontworpen. Waar het oog echter
omhoog was gericht tot den Vader der lichten, kwam ook het licht
van boven onzen weg verlichten.
Een eerste stap was : belangstelling wekken voor het Congres bij
de Besturen van Christelijke Scholen. Daartoe werd onder dagteekening van 22 Juni 1912 aan alle Christelijke Bewaarscholen, aan alle
Christelijke Scholen voor Lager, Uitgebreid Lager en Meer Uitgebreid
Lager Onderwijs, aan alle Christelijke Kweek- en Normaalscholen en
aan de Christelijke Middelbare Scholen en Gymnasia een circulaire
gezonden, ten einde de Besturen uit te noodigen tegen een contributie
van f 5.— lid te worden van het Congres.
De oogst, welke deze 1200 circulaires opleverde, was niet groot.
Een tweede circulaire, onder dagteekening van 21 Sept. 1912, bracht
opnieuw het belang van het Congres onder de aandacht van alle bovengenoemde Schoolbesturen, die geen antwoord hadden gezonden. In
deze circulaire werd er tevens bij de Schoolbesturen op aangedrongen
het Schoolpersoneel, voor zoover het dit wenschte, door vrijstelling
van de lessen in de gelegenheid te stellen het Congres bij te wonen.
Ook noodigden wij de Schoolbesturen uit, op een daartoe ingesloten
lijst namen op te geven van vrienden van het Christelijke Onderwijs
uit hun omgeving, tot wie wij ons konden wenden om financiëelen
steun voor het Congres. De Schoolbesturen, die zich reeds na de
eerste circulaire hadden aangemeld, ontvingen mede het verzoek betreffende het Schoolpersoneel en omtrent de opgave van namen.
Van de 1200 lijsten, bij deze tweede circulaire verzonden, ontvingen
wij er 25 terug.
Uit de namen, aldus verkregen (schrale oogst voorwaar) aangevuld
met vele andere uit verschillende bron geput, werd een naamlijst samengesteld voor 800 personen, die per circulaire werden uitgenoodigd als
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belangstellenden lid te worden van het Congres of wel het door een
bijdrage financieel te steunen.
Inmiddels was onder dagteekening van 21 Sept. 1912 aan alle
onderwijzers, werkzaam bij het Christelijk Lager, Middelbaar en Gymnasiaal onderwijzers, een circulaire gezonden, ten einde hen uit te
noodigen deel te nemen aan het Congres. Op deze 4500 circulaires
kwamen allengs de aanmeldingen voor het lidmaatschap binnen.
Ook op andere wijze werd de publieke aandacht op het Congres
gevestigd. De Voorzitter van het Bestuur Prof. Dr. J. WOLTJER plaatste
in „De Standaard" van 5 en 7 September een tweetal artikelen, waarin de
beteekenis van het Congres werd ontwikkeld en de belangrijkste onderwerpen, die op dit Congres ter sprake zouden komen, werden genoemd.
Langzaam groeide door deze veelzijdige actie het getal leden, zoodat
weldra bleek, dat een financieele commissie tot dekking van een eventueel tekort niet behoefde gevormd te worden.
De samenstelling van het Programma vereischte heel wat voorbereiding. Alle aangesloten vereenigingen werden uitgenoodigd de onderwerpen te noemen, welke zij ter behandeling op het Congres wenschten in overweging te geven. Behalve de onderwerpen, welke reeds
bij de voorbereidende besprekingen door de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers waren genoemd, werden nog eenige opgegeven door
den Schoolraad en Gereformeerd Schoolverband.
Groote moeilijkheid baarde het, voor deze onderwerpen gewenschte
en geschikte inleiders te vinden. Vooral verschillende heeren Professoren, Doctoren en Leeraars, die uitgenoodigd werden, stelden te leur.
Doch bij de hoogleeraren der Vrije Universiteit vonden wij een bereidwillig oor. Eindelijk waren voor alle onderwerpen inleiders gevonden en kon het voorloopig programma worden vastgesteld. Dit werd
daarop aan een honderdtal Christelijke dag- en weekbladen, zoowel
als aan alle Christelijke Schoolbladen toegezonden met verzoek aan de
Redacties het voornaamste er uit over te nemen in hun blad, aan welk
verzoek door de meeste bladen bereidwillig is voldaan.
Geen geringe zorg leverde aan het Bestuur het vinden van geschikte
localiteit. • Door de viering der onafhankelijkheidsfeesten was het gebouw voor kunsten en wetenschappen niet disponibel.
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Ook de maand September, die aanvankelijk was aangewezen als
voor het jaar 1913 met zijn vele Congressen de meest geschikte maand
voor ons doel, bleek bij onderzoek voor velen ongeschikt. Daar het
gebouw Tivoli" in October beschikbaar was en deze maand, wat den
tijd betrof, 't minste bezwaar opleverde, werd besloten het Congres
een maand later te houden, dan oorspronkelijk was bepaald.
Van het begin af had bij het Bestuur het plan voorgezeten, aan het
Congres een tentoonstelling tè verbinden. Dat de organisatie hiervan
niet door het Bestuur zelf kon worden ter hand genomen, stond hierbij
van meet af vast. Niet gemakkelijk was het echter een Commissie te
vormen, waarin het Christelijk Lager, Middelbaar en Gymnasiaal onderwijs vertegenwoordigd zouden zijn en waarvan de leden in of bij
Utrecht woonden. Voor het Christelijk Lager en Middelbaar onderwijs
was het Bestuur spoedig gereed, doch een vertegenwoordiger van het
Christelijk Gymnasiaal onderwijs was niet zoo gemakkelijk te vinden.
Toch slaagden wij ten slotte ook voor dezen tak van het Christelijk
onderwijs zoo uitnemend, dat het laatste lid der Commissie het eerste,
n.l. de Voorzitter werd.
Veel dank is het Bestuur aan deze Commissie verschuldigd voor
al den arbeid, dien zij ten behoeve van het welslagen van het Congres
heeft verricht. Hunne namen worden hier met dankbaarheid vermeld.
De Commissie was samengesteld als volgt : A. M. C. G. KNOTTNERUS,
Leeraar Chr. Gymnasium, Utrecht, Voorzitter ; L. C. POST, Hoofd Chr.
School, Utrecht, Secretaris ; J. SNOEK, Hoofd Chr. School, Utrecht, Penningmeester, Dr. E. J. BEUMER, Leeraar Chr. Middelbaar onderwijs,
Utrecht, H. REVIUS, Directeur Chr. Middelbare School, Utrecht; J. VAN
ANDEL JZN., Hoofd Chr. School, Bodegraven ; A. OOSTERWIJK, Hoofd
Chr. School, 's-Gravenhage, vertegenwoordiger van het Bestuur in de
Commissie en J. VERWOERD, Hoofd Chr. School, Arnhem, adviseerend lid.
Laatstgenoemde, die een belangrijk aandeel genomen had in de organisatie der groote onderwijs-tentoonstelling, bij gelegenheid van de
algemeene vergadering der Vereeniging van Christelijke onderwijzers
te Arnhem gehouden, kon de Commissie met zijne ervaring, bij die
gelegenheid opgedaan, van dienst zijn.
De laatste drie weken, die aan het Congres vooraf gingen, brachten
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voor Secretaris en Penningmeester overste/penden arbeid. Het aantal
leden, dat successievelijk geklommen was tot ruim 600, breidde zich
in die laatste weken uit tot 1000.
Niet alleen moest toen in korten tijd een overweldigende massa
correspondentie gevoerd, en administratie gehouden worden, doch de
geheele locale opzet van het Bestuur werd door deze geweldige vermeerdering van het ledental op 't allerlaatste oogenblik, overhoop geworpen. Voor de Sectie-vergaderingen was het gebouw Irene gehuurd.
Doch de localiteit in dit gebouw was berekend voor 500/600 personen. Toen het ledental plotseling zoo enorm begon te stijgen,
besloot het Bestuur geen leden meer in te schrijven. Doch zoodra
dit bericht in de Christelijke dagbladen was gepubliceerd, bracht de
post bij elke bezorging tientallen aanvragen, om toch nog als lid te
worden toegelaten. Bij handhaving van het besluit zouden honderden
teleurgesteld worden. Vandaar dat een week voor het Congres zou
plaats hebben, er nog wijziging moest gebracht worden in de localiteit.
De groote zaal van Tivoli, welker galerijen 's middags voor de Tentoonstelling geopend zouden zijn, moest nu 's middags tevens in gebruik genomen worden . voor de vergaderingen van Sectie C, terwijl
bovendien de groote zaal van ,,Buitenlust" gehuurd werd voor de
vergaderingen van Sectie B.
Door deze wijziging in de localiteit is vooral voor de vergaderingen
van Sectie C veel hinder ontstaan.
De tentoonstelling moest volgens overeenkomst met de inzenders
's middags geopend zijn. Daardoor was er tijdens de vergaderingen
op de galerijen steeds geloop, en gepraat. Het voortdurend voetgeschuifel en stemgeruisch op de galerijen was uitermate hinderlijk voor
sprekers en hoorders in de zaal. De schuld van deze ongewenschte
regeling komt echter niet voor rekening van de Tentoonstellingscommissie. Zoo er sprake is van schuld, dan komt die voor rekening
van het Bestuur, dat al te goedwillig geweest is tegenover de velen,
die hebben uitgesteld en uitgesteld , en nog wenschten toegelaten te
worden, toen de deur eigenlijk reeds dicht was.
Spreken wij de verwachting uit, dat bij een volgend congres het
betaalde leergeld zoowel voor de leden als het bestuur winst moge
afwerpen.
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Slaan wij ten slotte nog een blik op het Congres zelf, dan rijst in
ons hart een danktoon op, innig en diep, over het welslagen van dit
eerste Nationaal Christelijk Schoolcongres. Zeker zal bij de organisatie van een volgend Congres pro fi jt getrokken worden uit de ervaring bij dit eerste Congres opgedaan. Van hoe groot belang een
rijk programma ook moge zijn, wijl een uitgebreid menu veel deelnemers lokt, toch zal, ten einde de digestie te bevorderen, beperking
in het aantal schotels aanbeveling verdienen. Voor rustige discussie
komt dan meer tijd vrij, wat nu dikwijls te wenschen overliet.
Moge dit eerste Congres nog door vele gevolgd worden.
Namens het Bestuur,
PROF. DR. J. WOLTJER, Voorzitter.
J. TH. R. SCHREUDER, le Secretaris.

PROGRAMMA VAN HET CONGRES.
Algemeene Vergaderingen.
De algemeene vergaderingen stonden onder leiding van het GrootComité van afgevaardigden.
Donderdag 9 Oct. 11 uur.

1. Openingsrede van den Voorzitter Prof. Dr. J. WOLTJER.
2. Mededeelingen.

12 uur.

Opening der tentoonstelling. Zie nader programma der tentoonstelling.

Vrijdag 10 Oct. 9-12 uur.

1. Op welke wijze kan op de Christelijke School voor Lager, Middelbaar . en Voorbereidend Hooger Onderwijs de karaktervorming
der leerlingen behartigd worden.
Inleider : Prof. Dr. J. WOLTJER te Amsterdam.
2. Experimenteele psychologie.
Inleider: Prof. Dr. L. BOUMAN te Amsterdam.

Zaterdag 11 Oct. 9-12.

1. Richtingen in de Paedagogiek.
Inleider : Prof. Dr. H.

te Amsterdam.
2. Middelen en wegen ter Christianiseering der Openbare School.
Inleider : Dr. P. J. KROMSIGT te Amsterdam.
BAVINCK
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Laatste Algemeene Vergade ri ng.
Behandeling van Vraagpunten.
Zaterdag 11 Oct. 2-4 uur.
1.

2.

3.
4.

Is het wenschelijk, over drie jaar weer een Nationaal Christelijk
Schoolcongres te houden ? Zoo ja, op welke wijze kunnen de voor
dit Congres samenwerkende organisaties met elkander in contact
blijven ter voorbereiding voor een volgend Congres ?
Is het gewenscht, een permanente vertegenwoordiging te vormen
van alle organisaties, die werkzaam zijn op het terrein van het
Christelijk Onderwijs, ter bespreking en behartiging van die onderwijsbelangen, waarbij alle betrokken zijn, en aan wie tevens het
verzamelen van statistische gegevens betreffende het Christelijk
Onderwijs in zijn geheelen omvang zou kunnen opgedragen worden ?
Wat kan er gedaan worden ter bevordering van de wetenschappelijke beoefening der Christelijke paedagogiek ?
Slotrede door den Voorzitter Dr. J. TH. DE VISSER.
Sectie-Vergaderingen.
SECTIE A.
Schoolopvoeding en Schoolonderwijs.

Deze sectie stond onder leiding van:
Prof. Dr. J. WOLTJER, Hoogleeraar, Amsterdam, Voorzitter.
Ds. J. J. VAN NOORT, Predikant, Amsterdam, Voorzitter.
J. GRAS, Direct. eener Chr. Kweekschool, Gorinchem, Secretaris.
J. B. MEIJNEN, Hoofd eener Chr. School voor M. U. L. 0. Leiden, Secretaris.
P. OOSTERLEE, Directeur eener Chr. Kweekschool, Nijmegen.
A. OOSTERWIJK, Hoofd eener Chr. School, 's-Gravenhage.
Donderdag 9 Oct. 2-5 uur.
1.
2.

De ontwikkeling van den waarheidszin.
Inleider : P. OOSTERLEE te Nijmegen.
De aanschouwing in het Christelijk Onderwijs.
Inleider: A. JONKMAN te Amsterdam.
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Vrijdag 10 Oct. 2-5 uur.
1.

2.

Het karakter van het Godsdienstonderwijs op de scholen in onderscheiding van het Godsdienstonderwijs door de kerk gegeven.
Inleider : H. J. VAN WIJLEN te Rotterdam.
Is het gewenscht, dat op inrichtingen van Voortgezet onderwijs,
o.a. Kweekscholen, jongens en meisjes hetzelfde onderricht
ontvangen?
Inleider : Dr. H. A. WESTSTRATE te Zetten.

SECTIE B.
Schooldifferentiëering en Schoolhygiëne.
Deze Sectie stond onder leiding van :
Dr. J. TH. DE VISSER, Lid van den Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage. Voorzitter.
Ds. E. VONKENBERG, Predikant, Zwijndrecht, Voorzitter.
J. VAN ANDEL oJZN., Hoofd eener Chr. School, Bodegraven, Secretaris.
J. H. VAN GINKEL, Onderwijzer eener Chr. School, Amsterdam, Secretaris.
J. DE HOOGH, Hoofd eener Chr. School, Goes.
Mr. J. J. DE WAAL MALEFIJT, Advocaat, Utrecht.

Donderdag 9 Oct. 2-5 uur.
1.

2.

Zwakzinnigen-scholen. Welke kinderen zijn zwakzinnig ? In hoeverre is het zwakzinnige kind vatbaar voor godsdienstig-zedelijke
en verstandelijke ontwikkeling ?
Inleider : F. KORTLANG J.EzN. te Ermelo.
» Kleine" scholen.
Inleider : J. C. WIRTZ CZN. te Groningen.
Vrijdag 10 Oct. 2-5 uur.

1. Vrije en Overheids-scholen in de grondwet. Het Regeeringsvoorstel tot wijziging van art. 192 (in verband met het gewijzigd
Unie-Rapport.)
Inleider : Mr. J. J. DE WAAL MALEFIJT te Utrecht.
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2. Is sanatair toezicht op de Christelijke School voor Lager, Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs gewenscht ?
Inleider : Dr. D. J. HAMBURGER te Utrecht.

SECTIE C.
Schoolwetgeving.

(Uit de Rapporten der Wetscommissie, ingesteld door de Vereeniging
van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Ned. en de 0. B.
Deze Sectie stond onder leiding van :
J. C. WIRTZ CZN., Districts-Schoolopziener, Groningen, Voorzitter.
K. BRANTS, Disiricts-schoolopziener, Goes, Voorzitter.
H. J. EMoUS, Hoofd eener Chr. School, Amsterdam, Secretaris.
G. IPEMA, Onderwijzer eener Chr. School van M. U. L. 0., Amsterdam,
. Secretaris.
R. DERKSEN, Secretaris-Schoolraad, Zeist.
MEJ. E. MAKKES, Hoofd eener Chr. Bewaarschool, Enkhuizen.
J. TH. R. SCHREUDER, Hoofd eener Chr. School voor M. U. L. 0.,
Amsterdam.

Donderdag 9 Oct. 2-5 uur.

1. De organisatie der vrije school. Ontstaan, erkenning en te nietgaan. De invloed der ouders op school.
Inleider : MR. V. H. RUTGERS te Hilversum.

Vrijdag 10 Oct. 2-5 uur.

1. Het onderwijs aan Bewaarscholen en klassen van Voorbereidend
Onderwijs.
Inleider : K. BRANTS te Goes.
2. De ineenschakeling van het Lager Onderwijs met het Uitgebreid
Lager Onderwijs, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Middelbaar
Onderwijs en het Lyceum.
Inleider : J. TH. R. SCHREUDER te Amsterdam.
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PROGRAMMA VAN DE TENTOONSTELLING.
De Tentoonstelling bestond uit een Historische Afdeeling en een
Afdeeling voor Onderwijs.
De Historische Afdeeling bevatte : Oude historieplaten uit verschillende
verzamelingen, vooral betrekking hebbende op den Patriottentijd.
Spotprenten uit hetzelfde tijdvak. Modellen van voorwerpen in de
Bijbelsche Geschiedenis genoemd o.a. een tabernakel. Platen voor
het onderwijs in de Geschiedenis uit onzen tijd. Curiosa, waaronder ook uit het Koninklijk Huisarchief door H. M. de Koningin
goedgunstig ter bezichtiging afgestaan. Een schoollokaal vóór
honderd jaar met meubilair en boeken.
De ,Afdeeling voor Onderwijs bevatte : Een schoollokaal uit dezen tijd,
voorzien van moderne schoolbanken en wandkaarten, platen en
boeken in den laatsten tijd verschenen. Inzendingen van Uitgevers
van schoollitteratuur. Schoolmeubelen. Wandkaarten. Natuurkundige Instrumenten en Platen. Inzendingen van scholen ook
van die met bepaald karakter. Inzending van de Vereeniging van
Chr. Bewaarschoolonderwijzeressen, enz. , enz.

Gebedssamenkomst voor den aanvang van het Congres.

Op Donderdag 9 October vereenigden zich de leden van het GrootComité voor het Nationaal Christelijk Schoolcongres in een der bijzalen
van Tivoli te 10 uren tot een gemeenschappelijk gebed om Gods zegen
al te smeeken over het werk, dat staat verricht te worden. Zestien
leden waren daar tegenwoordig.
Dr. DE VISSER dankt God voor den zegen op het voorbereidingswerk,
waardoor het Congres onder de beste voorteekenen kan beginnen en
vraagt hulp, bijstand en leiding van Zijn Heiligen Geest voor alien, die
geroepen zijn of zich geroepen zullen voelen aan den arbeid deel te
nemen, in het bijzonder voor de algemeene voorzitters, die in 't bijzonder kracht en bijstand zullen behoeven voor hun moeilijke taak.
Na korte besprekingen van organisatorischen aard, begeven allen
zich gesterkt en bemoedigd naar de groote zaal, waar de aanwezigen
en de komenden reeds wachten op het begin der eerste algemeene
vergadering.

Nat. Chr. Schoolcongres

l e Algemeene Vergadering op Donderdag 9 October te 11 ure
in het gebouw „Park Tivoli".

Nadat het groot-comité aan de bestuurstafel heeft plaatsgenomen en
de beide eere-voorzitters, Dr. A. KUYPER en Jhr. Mr. A. F. DE SAVOR NIN LOHMAN onder luid en langdurig applaus van de vergadering, aan
beide zijden van den voorzitter hunne plaatsen hebben ingenomen,
opent Prof. Dr. J. WOLTJER het congres door te laten zingen Ps. 89 : 8:
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.

Daarna leest hij voor : Philippensen 2 het eerste gedeelte :
Indien er dan eenige vertroosting is in Christus, indien er eenige
troost is der liefde, indien er eenige gemeenschap is des geestes, indien er eenige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zoo vervult mijne blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en één gevoelen zijnde ; enz. tot vers 11.
Na deze lezing gaat hij voor in het gebed en houdt de volgende .
OPENINGSREDE.
Zeer geachte hoorders en hoorderessen, eere-voorzitters, bestuursleden, vertegenwoordigers der chr istelijke vereenigingen en leden van dit congres.

Van harte heet ik u allen welkom in het centrum des lands, de
oude bisschopsstad, wier St. Maartenschool, door WILLEBRORD gesticht, waarschijnlijk de eerste christelijke school was in ons vaderland,
vanwaar uit kennis der christelijke waarheid en wereldlijke kultuur
zich in de naburige streken verbreidden. Ik heet u welkom hier en
in dezen tijd, nu, na eene politieke nederlaag, ons christenvolk met
ongebroken veerkracht den opgelegden strijd, in vertrouwen op
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Gods hulp en de naderende overwinning, blijmoedig gaat voortzetten.
In het bijzonder mag ik u, Excellentie Dr. KUYPER, en u, Excellentie Mr. DE SAVORNIN LOHMAN, in naam van het geheele congres hartelijk welkom heeten en onzen blijden dank uitspreken, dat gij ons de
eer hebt willen aandoen, de uitnoodigingen om als eere-voorzitters op
te treden, bereidwillig te aanvaarden. Wat het christelijk schoolonderwijs, naast God, aan u verplicht is, kan ik in weinig woorden niet
uitspreken. Het is ook niet noodig ; ons aller hart getuigt het met
blijden dank, ons volk zal het nooit vergeten en niet alleen de geschienenis van ons onderwijs, maar de geschiedenis van het vaderland
zal het aan de toekomende geslachten vermelden, want de geschiedenis
van den strijd voor de vrije chr. school vormt een der belangrijkste
en der schoonste hoofdstukken in het boek der Nederlandsche historie
van den nieuwen tijd. De Heere onze God heeft uwen onvermoeiden,
met kloek beleid gevoerden, strijd met rijken zegen gekroond. Het
getal uwer levensjaren nadert reeds de 80, door den psalmist genoemd
als uitzondering voor hen, die zeer sterk zijn ; en gij staat nog vooraan onder de strijders en ziet in dit congres wederom eene schrede
voorwaarts gedaan. Geve u de Heere onze God, dat gij nog gesterkt
moogt worden om onder ons te blijven, totdat het einddoel bereikt is,
waarvoor gij zoo onvermoed hebt gestreden.
Ik noemde dit congres eene schrede voorwaarts. Niet omdat het
iets nieuws is : congressen van allerlei aard zijn er vele, men zou
bijna zeggen te vele, ook in dit jaar reeds, gehouden ; of ze, naar
verhouding van den arbeid, die aan de voorbereiding en de uitvoering is bestemd, naar verhouding ook van de gemaakte kosten, aan
de verwachtingen hebben beantwoord en het voorgestelde doel werd
bereikt, wie zal het zeggen ? Nieuw is ons Congres wel, wanneer
we het beschouwen van het standpunt van ons christelijk onderwijs.
Het denkbeeld ging uit van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en onze Oostindische bezittingen ; zij was het ook, die het initiatief voor de uitvoering nam,
door aan de vereenigingen, wier namen de derde bladzijde van ons
programma vermeldt, te verzoeken, afgevaardigden te zenden voor
eene vergadering die den .11 den Mei 1912 gehouden is. Op deze
samenkomst kwamen de afgevaardigden tot overeenstemming betreffende verschillende punten, werden eere-voorzitters benoemd en het
bestuur samengesteld. Met diepe droefheid moet ik vermelden, dat
van de zeven leden van het bestuur, één, de 1ste penningmeester, de
heer M. BREMER, directeur der gereformeerde kweekschool te Amster-
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dam, in den bloei zijner jaren ons door den dood ontviel. Veel arbeid
heeft hij voor het congres niet kunnen verrichten, daar hij reeds in
April aan zijn ziekbed, dat zijn sterfbed zou worden, gebonden werd.
Den 23 sten Aug. nam de Heere hem tot zich. Ook van deze plaats
gevoel ik behoefte God te danken voor hetgeen Hij in broeder BREMER
ons had geschonken, eenen man, die elke taak, welke hij aanvaardde,
volvoerde met een blijmoedig hart en geheele toewijding. Daar bij
de samenstelling van het bestuur reeds een 2 de penningmeester, de
heer A. OOSTERWIJK te 's Gravenhage, was benoemd, werd besloten
geen bestuurslid in de plaats van den overledene te benoemen.
Toen ik zooeven zeide dat de samenkomst van dit congres eene
schrede voorwaarts mag heeten op den weg van het christelijk onderwijs in ons vaderland, doelde ik daarmede in de eerste plaats op de
samenwerking, die verkregen werd tusschen de onderscheidene vereenigingen, welke op dat terrein verschillende belangen behartigen,
maar allen werkzaam zijn in den dienst der christelijke scholen.
Verder had ik het oog op de samenwerking van het lager met het
middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Samenwerking is misschien wat
groot woord voor het feit, dat ik bedoel. Christelijke gymnasia zijn
er tot dusver 8, die nog niet door den band eener vereeniging, samen
verbonden zijn, al bestaat er ook uitzicht, dat eene vereeniging althans
van zeven, met het oog op bepaalde punten eerlang tot stand komt.
Eene vereeniging, die de bestaande christelijke gymnasia zou vertegenwoordigen, kon derhalve niet worden uitgenoodigd. Het zelfde
geldt van de 3 christelijke middelbare scholen (hoogere burgerschool)
die wij bezitten. Dit echter noem ik verblijdend en moedgevend, dat
er van de zijde onzer christelijke gymnasia en hoogere burgerscholen
medewerking is betoond door rectoren, directeuren en leeraren, die
aan dit congres deelnemen. Moge het in deze dagen blijken, dat er
wel is verscheidenheid van gaven, ook verscheidenheid van inzicht,
maar toch één geest, die ons allen leidt, dan hebben wij gegronde
hoop, dat het kleine stekje, thans geplant, zal opgroeien tot een grooten boom, onder wiens schaduw straks het geheele christelijke schoolwezen zich verzamelt.
Wat niet het minst onze hoop wekt voor de toekomst is dat ook
de besturen onzer scholen in zoo grooten getale hier tegenwoordig
zijn : hoemeer zij medeleven met de opvoeding en het onderwijs, met
het financieele niet alleen, maar ook met het geestelijke en intellectueele
deel van het onderwijs, hoe meer vrucht hun arbeid zal kunnen dragen.
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Wij vieren thans het eeuwfeest van onze verlossing van het door
ons zelf ons op den hals gehaalde juk des Franschen drijvers, maar
van het juk, dat het ongeloof tegelijk met de revolutie ons heeft opgelegd in de heilige zaak van de opvoeding van onze kinderen, zijn
we nog niet volkomen bevrijd. Toch is er groot verschil in dit opzicht tusschen 1813 en 1913.
In 1813 was de Bijbel feitelijk van de scholen verbannen.
Men leze slechts, ten bewijze, het verslag van de algemeene vergadering van het Nederlandsche Bijbelgenootschap in Juli van het jaar
1820 gehouden. Daar staat op blz. 48 en vlg. onder het opschrift
De invoering van den Bijbel op de Scholen een deel van genoemd
verslag, dat aanvangt met de woorden : „Eene moeilijke zaak, —
welke niet moeilijk behoorde te zijn". Ik vestig uwe aandacht op de
woorden de invoering, omdat er waren en nog altijd zijn, die beweren
dat bij de reorganisatie van het onderwijs in het begin van de 19e
eeuw de Bijbel niet van de scholen was geweerd. Hoe kan dan,
vraag ik, het Nederl. Bijbelgenootschap in 1820 spreken van de invoering?" Nadat vervolgens op de scholen met den Bijbel in andere
landen gewezen is, gaat het verslag voort : „Het luidt ook eenigszins
vreemd, dat de Coran op alle Mahomedaansche scholen het boek van
het kind en van den jongeling is, en dat hierdoor de aanhangers des
profeets hunne beginselen het meeste vestigen, en er kracht en duurzaamheid door erlangen. Beschamende en vernederende tegenstrijdigheid, uit den geest des tijds geboren !" ')
Dus ook toen reeds voelde men hoe onzinnig het is, dat een
Christenland den Bijbel van zijn scholen weert, terwijl de millioenen
Mohammedanen in de bezittingen van dat land den Koran eeren als
den grondslag voor de opvoeding hunner kinderen.
.
En thans, honderd jaren later, zijn er in ons land reeds 1100 scholen
met den Bijbel, zijn er reeds Christelijke gymnasia en hoogere burger
scholen en zijn er in Indië scholen met den Bijbel voor Inlanders.
Wij weten allen van den langen en bangen strijd, waardoor we,
onder Gods zegen, deze uitkomst hebben bereikt. Het Nederlandsch
Bijbelgenootschap en wie er mee gestreden hebben voor de invoering
van den Bijbel op de (openbare) scholen, zij hebben hun doel niet
bereikt, zijn veel eer zelf met den breeden stroom hoe langer zoo
meer afgedwaald, maar de kloeke mannen, die omstreeks het midden
der 19de eeuw onder voortdurende moeite en tegenwerking met vol1) D. B u d di n g h, Bijdragen of Geschied- en letterkundig mengelwerk, bl. 231.
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harding telkens weder poogden bijzondere scholen op te richten, waar
de kinderen naar den eisch van Gods Woord, overeenkomstig de
doopbelofte der ouders, konden worden onderwezen en opgevoed, die
vrome en dappere voortrekkers hebben gezegevierd. Nadat de eerste
scholen waren opgericht, vormden zich allengs tal van vereenigingen
van verschillenden aard, die allen ten doel hadden, het Christelijk
onderwijs uit te breiden en zijne uitwendige en inwendige belangen
te bevorderen. Hier noem ik alleen de oudste dier vereenigingen, die
in Oct. van het volgende jaar haar 60-jarig bestaan mag herdenken,
dezelfde van welke het initiatief voor dit congres is uitgegaan. Hare
geschiedenis, uitvoerig beschreven, in het schoone werk, dat zij onder
den treffenden titel : van Strijd en Zegen bij gelegenheid van haar
jubelfeest in 1904 heeft uitgegeven, toont een duidelijk beeld van den
loop, dien de stroom van ons Christelijk onderwijs, nu eens kalm, dan
weer door storm en onweder beroerd, maar toch onafgebroken dezelfde
blijvende, tot op dezen dag, heeft genomen. Haar zij op dit congres
een hartelijk eere-saluut gebracht !
De omstandigheden op staatkundig gebied zijn, nadat het plan voor
dit congres ontworpen en het programma geregeld werd, geheel veranderd. Een ministerie van de linkerzijde heeft de plaats ingenomen
van het ministerie HEEMSKERK, wat zeer waarschijnlijk een tijd van
stilstand voor de politieke zijde van ons Christelijk onderwijs ten gevolge heeft ; wij betreuren dat des te meer, omdat er, wat de organisatie
van ons onderwijs betreft, nog zoo veel te doen ls. Sedert in Mei
1910 het rapport van de Staatscommissie voor de reorganisatie van
het onderwijs verschenen is, wacht, ik zeg niet de voorgestelde, maar
dan toch de reorganisatie nog steeds op uitvoering. Ik wil en kan
hier niet nagaan, aan welke oorzaken deze vertraging te wijten is,
maar te betreuren is ze zeker. Dringend noodzakelijk is de reorganisatie
van de opleiding der onderwijzers, waarmede het 3de vraagpunt, dat
op onze laatste algemeene vergadering zal worden besproken, verband
hobdt. „Wat kan er gedaan worden, luidt die vraag, ter bevordering
van de wetenschappelijke beoefening der Christelijke paedagogiek ?"
Niet minder wacht op afdoening de regeling van de verhouding van
het meer-uitgebreid-lager en het middelbaar onderwijs en de regeling
van den overgang van de lagere of uitgebreid-lagere-scholen naar de
hoogere burgere scholen en de gymnasia of de lycea : ook dit vraagstuk staat op het agendum van ons congres, onder sectie C, het tweede
punt van den Vrijdag-middag. Dat deze onderwerpen op het programma
van ons eerste nationaal-christelijk schoolcongres voorkomen, bewijst
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wel dat het gewicht er van gevoeld en naar eene beslissing verlangend
wordt uitgezien. Dit alles en nog meer, wat ik thans voorbijga, had
ook zonder grondwetsherziening zijn beslag kunnen krijgen.
Over de wetsvoorstellen door het afgetreden ministerie nog ter elfde
ure ingediend, zal ik thans niet spreken, maar een woord van hulde
mag het niet worden onthouden voor haren arbeid in zake grondwetsherziening, in 't bijzonder voor haar voorstel tot wijziging van art. 192.
Wij hebben nu af te wachten wat het vrijzinnige ministerie zal voorstellen, maar toch zij het nu reeds uitgesproken, met volle overtuiging
en om des gewetenswille, dat geene grondwetsherziening met medewerking der rechterzijde mag worden aangenomen, wanneer zij niet
eene wijziging van art. 192 bevat, in den geest van het door het afgetreden kabinet voorgestelde. Zulk eene herziening zou aan onze
gewetensbezwaren, wier ernst in den langen strijd, dien wij met zoo
groote offering hebben gestreden, aan vriend en vijand ondubbelzinnig
gebleken is, geen recht doen, zou het onrecht, zoo lang reeds aan de
meerderheid der natie aangedaan, bestendigen, misschien zelfs verzwaren, en moet dus onverbiddelijk worden afgewezen.
Intusschen heeft de troonrede aangekondigd dat eene staatscommissie
zal worden benoemd om te onderzoeken » in hoeverre eene algemeen
bevredigende regeling mogelijk is ter zake van de subsidieering van het
bijzonder onderwijs en de voorwaarden welke daaraan verbonden moeten
worden." Deze aankondiging is uit den aard der zaak eenigszins
vaag : zal deze staatscommissie alleen het bedrag der subsidie hebben
te overQxgen of ook den grond der subsidieering en de verhouding
van het bijzonder tot het openbaar onderwijs moeten nagaan, zoodat
uit het begrip subsidie niet eene minderwaardigheid a priori door haar
mag worden afgeleid. Wat de voorwaarden betreft, zal wel niemand
onzer eenig bezwaar maken, indien zij slechts dienen om te zorgen,
dat de subsidie in overeenstemming met het doel worde besteed,
en wanneer de administratieve omslag wordt beperkt tot hetgeen uit
den aard der zaak noodig is.
• Het programma van dit eerste nationaal-christelijke schoolcongres is
rijk aan onderwerpen van praktischen aard, maar ook aan vraagstukken,
die meer eene theoretische strekking hebben, waardoor het zich aansluit aan het doen en denken van den paedagoog, hij worde dan onderwijzer of leeraar genoemd. De juiste verhouding te vinden en in
toepassing te brengen tusschen de praktische en de wetenschappelijke
zijde van hun ambt, is geen gemakkelijke, laat mij liever zeggen eene
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zeer moeilijke taak. De individueele aanleg, de opleiding, de economische omstandigheden, bepalen voor een goed deel, of in de werkzaamheid van den leeraar, de praktische dan wel de theoretische en
wetenschappelijke zijde op den voorgrond treedt ; het juiste midden
vinden slechts weinigen. Toch is het plicht daarnaar voortdurend te
streven, want alleen, wanneer theorie en praktijk innig verbonden zijn,
zoodat ze één geheel vormen, zal de onderwijzer of leeraar frisch
blijven en met telkens vernieuwde opgewektheid zijn moeilijk, maar
ook voor het nationale leven zoo belangrijk werk kunnen verrichten.
Men kan wel eenige afwisseling brengen door niet altijd dezelfde
klassen aan denzelfden onderwijzer of leeraar op te dragen, door verschillende lees- en leerboeken en andere leermiddelen, maar in hoofdzaak blijft toch het materieele van het onderwijs hetzelfde, waardoor
het gevaar ontstaat dat eene vaste gewoonte ja zelfs een sleur zich
vormt. Voor hem, die zich tegen dat gevaar tracht te wapenen, kan
allicht een tegenovergesteld doch niet minder schadelijk gebrek geboren worden, namelijk het jagen naar verandering, het meegaan met
nieuwe opvattingen en ijverig aangeprezen nieuwe methoden, vooral
wanneer zij zich als wetenschappelijke aandienen. Het zijn de beste
opvoeders niet, die meenen dat zij alleen door eene goede praktijk .
het doel der opvoeding zullen bereiken ; het zijn ook de slechtste niet,
zooals wel eens beweerd wordt, die zich wijden aan wetenschappelijk
onderzoek ; de beste zijn zij, die evenveel hart hebben voor de wetenschap als voor de praktijk, en voor de praktische zijde van hun ambt
niet minder dan voor de wetenschappelijke. Zij zullen geen . intellectualisten zijn, maar evenmin voluntaristen ; zij zullen het intellect
trachten te ontwikkelen overeenkomstig zijn wezen en doel, maar ook
streven naar sterking en leiding van den wil en het gemoed. Onder
de wetenschappen, wier beoefening van den paedagoog gevraagd
wordt, treedt in den tegenwoordigen tijd de psychologie met kracht
op den voorgrond. Vergunt mij daarom over de studie van de moderne psychologie ten opzichte van de paedagogie enkele opmerkingen te maken. Ook in vroegere jaren werd eenige algemeene psychologische kennis van den onderwijzer gevraagd, eene kennis echter, die
met zijn overige weten weinig of geen verband hield en voor de
praktijk van het onderwijs schrale vrucht afwierp. De psychologie
berustte in 't algemeen op overgeleverde metaphysische en algemeen
wijsgeerige beschouwingen ; zoo ook nog de psychologie van HERBART,
wier aanhangers ook in ons land tot voor korten tijd zeer talrijk
waren ; vooral tegen de leer der zielsvermogens en het misbruik dat
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van die leer gemaakt werd, verzette hij zich met kracht. Hij zelf
legde wel is waar de feiten der innerlijke ervaring van het zieleleven
ten grondslag, maar meende die feiten te moeten plaatsen in de lijst
van de algemeene metaphysica. Naarmate echter de papieren van de
metaphysica daalden, moest ook de psychologie van Herbart in de
waardeering der tijdgenooten achteruit gaan. Los van alle metaphysica, werd de leuze ; de ervaring alleen zij de grondslag der psychologie.
Daarmede werd de christelijke grondslag der paedagogie verlaten.
Toch merkte men wel dat de innerlijke ervaring en de zelfwaarneming,
die door de voorstanders van de zoogenoemde empirische psychologie
werd aanbevolen, niet tot juiste resultaten kon leiden, omdat de waarnemer en het object der waarneming een en dezelfde zijn, waardoor
de opmerkzaamheid, die het waarnemende subject richt op het object,
niet zonder invloed blijft op dit object en dus geen objectief beeld
kan geven.
Derhalve moest een weg worden gevonden om dit inhaerent gebrek,
van de innerlijke waarneming zooveel mogelijk te elimineeren. Om
daartoe te komen werd de methode der experimenteele natuurwetenschap tot voorbeeld genomen. Zooals men daar het experiment gebruikt om de natuur waar te nemen onder bepaalde verhoudingen, die
de experimentator zelf met het oog op het doel dat hij bereiken wil,
regelt, om dus uit te schakelen wat men niet noodig heeft en het
waarnemingsobject, voor zoover dat gewenscht is, te isoleeren en
vqor zuivere waarneming geschikt te maken, zoo werden ook voor de
wetenschappelijke psychologie methoden bedacht, waardoor het
psychische verschijnsel, dat men waarnemen wil, door den experimentator zelf te voorschijn wordt geroepen en herhaald, zooveel dat noodig
geacht wordt. Zoo gebruikt men de zoogenoemde reactieproef, de
proef door middel van het stellen van vragen, die men voor een te
voren vastgesteld doel inricht, en dergelijke meer. Uitvoerig zal over
de experimenteele psychologie prof. Bouman handelen.
Men wane echter niet dat men op de wijze eene zelfde mate van
zekerheid kan verkrijgen op psychologisch gebied, als men bereiken
kan op het terrein der physica, der chemie en der physiologie. Daarvoor
blijven de psychische verschijnselen, welke kunstgrepen men ook gebruike, te vluchtig, te weinig isoleerbaar. Maar buitendien worden deze
methoden door tal van moeilijkheden gedrukt, zoodat vele psychologen
er weinig of geen voordeel van verwachten, wel nadeelen.
De experimenteele psychologie vindt vele aanhangers bij de beoefenaars van de zoogenoemde paedologie. Ik voor mij zie in het
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streven dezer jonge wetenschap voor de paedagogie tot nog toe niet
veel heil ; zij wil voor de paedagogie een wetenschappelijken grondslag bereiden ; de wetenschap van het kind moet de grond zijn voor
de leiding van het kind. Wanneer men echter in deze, niet zonder
aanstellerij dusgenoemde eeuw van het kind, eene afzonderlijke wetenschap van het kind meent noodig te hebben, loopt men gevaar in het
kind den mensch voorbij te zien, terwijl de paedagogie juist het
waarlijk mensch-zijn als doel van de leiding van het kind in het oog vat.
Ik ontken natuurlijk niet dat het kind zijn eigen wijze van bestaan
heeft en dat de paedagoog daar voortdurend rekening mee houden
moet, maar of die innerlijke wijze van bestaan, de natuur van de
psyche van het kind, door de methoden der experimenteele psychologie
kan gekend worden, zóó dat de paedagogie er door gebaat wordt, dat
meen ik te mogen betwijfelen. Van het Nederlandsch congres voor
kinderstudie, dat in Mei van dit jaar te Amsterdam gehouden is,
schreef het Schoolblad, het orgaan van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap : „Van groot nut voor de paedagogiek was het congres
niet. De paedologie is nog een wetenschap in de kinderjaren en kan
dus nog niet als betrouwbare grondslag voor de opvoeding dienen.
In zijn openingsrede had Prof. C. WINKLER de congresleden, voorzoover
zij het nog niet wisten, daarop reeds voorbereid. „Veel" zeide hij
o.a. „zal nog onderzocht moeten worden, eer wij weten — zooals wij
het thans reeds b.v. van het loopen weten — op welken tijd na de
geboorte een bepaalde functie het best voor oefening geschikt is."
„De discussiën in het congres bewezen maar al te zeer, hoe de
onderzoekers het• nog niet eens waren over de waarde der methoden
van onderzoek, hoe de voorloopige resultaten van dat onderzoek nog
voor wijziging vatbaar waren en hoe zij dus voor het werk der opvoeding in het algemeen en voor de opvoeding in de school in het
bijzonder weinig waarde hebben." Met dit oordeel van het Schoolblad kan ik meegaan. (Schoolblad van 22 Mei 1913, blz. 706).
Natuurlijk zeggen de paedologen ook wel dingen, die raak zijn en
door iederen paedagoog ter harte genomen moeten worden, maar dan
zijn het dikwijls dingen, die de paedagoog uit instinct of door eigen
ervaring en nadenken ook zelf wel weet. De waarde van ddt weten
wordt echter door den paedoloog niet hoog geschat. De menschheid,
zegt Prof. CLAPARÈDE, uit Genève, in de lezingen, onlangs door hem
in den Haag gehouden, moet het instinct vervangen door de uitkomsten van nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek". Ofschoon
ook ik de waarde van het welbewuste weten boven het instinct in
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het algemeen erken, meen ik toch de stelling van CLAPARÈDE in hare
algemeenheid te moeten bestrijden. Het werk van den opvoeder zal
er niet gemakkelijker en beter op worden, wanneer hij de functies van
de kinderziel, naar hij meent, exact wetenschappelijk heeft bestudeerd.
Dat het twee belangrijke vraagstukken zijn : „1°. welke de eigenschappen van den geest zijn, en 2°. de wijze waarop die geest in het
kind werkt" weet iedere onderwijzer of leeraar ; wanneer dat echter
voor hem „physiologische vraagstukken" worden, zooals CLAPARÈDE
wil, zal hem dat waarschijnlijk meer nadeel aanbrengen voor zijn
paedagogischen arbeid dan voordeel, want in den regel is de physiologie nu juist niet het terrein van onderwijzers en leeraren. Maar het
woord physiologie doet geleerder en trekt daardoor de aandacht meer
dan het woord paedagogie. Bij het eerste der twee vraagstukken door
CLAPARÈDE in zijne paedologische lezing genoemd, n.l. dat betreffende
de eigenschappen van den geest, denkt hij, naar zijn eigen verklaring,
b.v. „aan de noodzakelijkheid om den zin vodr nauwkeurigheid, den
waarheidszin, te ontwikkelen." Dat ook wij die noodzakelijkheid erkennen, bewijst het programma van dit congres, waar aangekondigd
is, dat 'een van onze voormannen op paedagogisch gebied, de heer
OOSTERLEE van Nijmegen, in de eerste sectie, de bespreking van het
vraagstuk betreffende de ontwikkeling van den waarheidszin zal inleiden. Onnoodig zal het wel zijn, hier nog op te merken, dat dit
punt van het program reeds was vastgesteld, voor CLAPARÈDE zijne
lezingen hield. Doch hoe ruim het begrip physiologisch ook genomen
worde, . ik vermoed dat de heer OOSTERLEE zich wel niet bewust zal
zijn, dat hij de bespreking van een physiologisch vraagstuk gaat inleiden.
Iets duidelijker wordt de bedoeling van den Geneefschen hoogleeraar
in de experimenteele psychologie, wanneer hij spreekt over het tweede
zoogenaamde physiologische vraagstuk, n.l. de wijze waarop de geest
in het kind werkt. Bij het tweede, zegt hij, zien wij, dat een levend
wezen, slechts dan wenscht te werken, wanneer het er de behoefte
aan gevoelt. Een waterdiertje b.v. kan tijden lang doodstil liggen.
De reden is, dat het zich aangenaam in die omgeving en bij die temperatuur gevoelt. De cunclusie luidt : „Er is dus eene behoefte noodig
voor een handeling, waaruit dan een begeerte daarnaar ontstaat".
Daarna komt de spreker tot het kinderleven en wijst er op dat een
kind uit zich zelf dikwijls behoefte gevoelt om te leeren en te weten,
b.v. hoe een spel, dat hij andere kinderen ziet spelen, toch wel toegaat. En dan wordt, zeer zwaarwichtig, daaruit eene natuurwet afgeleid.
„Men kan deze behoefte om te leeren en te weten beschouwen als
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een natuurwet, zegt de hoogleeraar, de wet der inspanning door belangstelling, en deze moet bij het onderwijzen worden toegepast." Maar
M. H. deze quasi-wetenschappelijke omslag is toch waarlijk niet noodig
om te betoogen, wat reeds eeuwen lang bekend was en toegepast
werd, men denke aan de fabel en de gelijkenis. dat nl. wie onderwijzen wil in de eerste plaats de belangstelling moet wekken van
zijnen leerling of hoorder.
Van verschillende zijden gaan thans, niet ten onrechte, uit de wetenschappelijke wereld zelf stemmen op tegen de overdreven verwachtingen, die voor de paedagogie gekoesterd worden van de beoefening.
der experimenteele psychologie. Ik wil er slechts enkele aanhalen.
De Duitsche hoogleeraar SPRANGER schrijft (in eene recensie in de
Deutsche Litteraturzeitung, 1913, no. 12, kolom 712) : „Er bestaat
tegenwoordig, het is niet te ontkennen, een dogmatisme van de experimenteele psychologie, dat lijnrecht staat tegenover het philosophische
bewustzijn van het probleem. Om slechts te wijzen op een gebied,
dat mij in het bijzonder interesseert : ook onder de onderwijzers van
de volksschool is tegenwoordig de meening wijd verbreid, alsof men
met de middelen der experimenteele kinderpsychologie ieder vraagstuk
der paedagogiek kan beslissen ; velen vinden in haar den hoogsten
wetenschappelijken maatstaf niet alleen voor zekere vraagstukken der
didaktiek, maar ook voor de ethische, religieuze en organisatorische
zijde van de opvoeding, ja zelfs voor het ideaal der opleiding in zijn
geheel. Zoo ontstaat eene nieuwe „techniek" in de plaats van de
oude, die des te minder grond geeft om zich te verheugen, omdat
juist op dit gebied de medearbeiders menigwerf alle helderheid van
begrip, scherpheid in het stellen van het vraagstuk, kortom die principieele philosophische klaarheid missen, zonder welke de psychologie
niet kan worden beoefend. Dat door dat alles de opvatting van het
geheele geestesleven, van de cultuur en van de philosophie oppervlakkiger wordt, een feit dat den worstelenden waarheidszoeker bedroeven moet, behoeft geen betoog." Op gelijke wijze oordeelen
andere wijsgeeren. Op eene bespreking van de principieele vraag of
de experimenteele psychologie werkelijk psychologie is of veeleer physiologie, of zij ruimte laat voor eene psyche dan wel de ziel ten slotte
beschouwt als eene functie van het lichaam, kan ik thans niet ingaan.
Prof. BOUMAN zal over experimenteele psychologie Vrijdag hier het
woord voeren. Ik wil alleen zeggen, dat men met het overnemen van
de nieuwere methodes, die aangemeld worden als nieuwe grondslag
voor de paedagogische psychologie zeer voorzichtig moet zijn.
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Onlangs hee ft op het jaarcongres van de Britsche Associatie voor
de bevordering der . excate wetenschappen de voorzitter Sir OLIVER J.
LODGE, principal van de University of Birmingham, in zijne openingsrede zeer behartigingswaardige woorden uitgesproken. In het korte
verslag, dat de N. R. C. (van 12 Sept. 1.1.) van zijne rede geeft, lezen
wij : „De ontdekkingen op en de groote belangstelling voor het gebied
van velerlei atomisme, door welke de tegenwoordige tijd zich kenmerkt, doen het gevaar ontstaan, dat de continniteit uit het oog wordt
verloren. Spr. wilde echter tot voorzichtigheid in dezen aansporen :
hij waarschuwde tegen de verwijdering en uitroeiïng van begrippen,
die goede diensten hadden bewezen, van welke begrippen dat der
continuiteit er een was." Evenals Prof. SPRANGER waarschuwde LODGE
voor het dogmatisme der wetenschap. Zij heeft, zeide hij, niet het
recht definitieve ontkenningen uit te spreken. Deze bewering leidde
hem tot een algemeen protest tegen dogma's op wetenschappelijk
gebied."
In hoeverre deze gedachten juist zijn in elk opzicht, of de Britsche
geleerde niet hier en daar een weinig overdrijft, bespreek ik thans
niet ; dat zou trouwens alleen mogelijk zijn, wanneer ik niet een zeer
kort verslag, maar de rede zelf tot mijne beschikking had. Mijn doel
was alleen te waarschuwen, niet natuurlijk tegen de wetenschap, ook
niet tegen de experimenteele psychologie als zoodanig, maar tegen
Bene neiging, die men niet zelden ook bij onderwijzers en leeraren
vindt, vooral bij de jongeren en met eerbied voor de wetenschap vervulden, om wat in naam der wetenschap in boeken, tijdschriften en op
congressen wordt geleerd zonder voorzichtige, vooral zonder principieele
kritiek, aan te nemen en op te nemen als elementen hunner wetenschap. Bij de studie der psychologie gaat het om de diepste en
zwaarwichtigste levensvragen, die echter dikwijls moeilijk te onderkennen zijn in afgeleide en speciale theorieën. De kritiek dier latente,
maar daarom niet minder zeer werkzame beginselen, welke aan deze
theorieën en evenzeer aan de methoden en onderzoekingen ten grondslag liggen, kan alleen met vertrouwen worden verwacht van hen die
theologisch, philosophisch en natuurwetenschappelijk hebben leeren
onderzoeken en oordeelen. Dat het aantal derzulken uit den aard der
zaak zeer gering is, doet geen kwaad voor opvoeding en onderwijs ;
meer dan door analytische en experimenteele onderzoekingen op
psychologisch gebied, wordt de paedagogie gebaat door mannen en
vrouwen, welke als door instinct geleid, intuitief de zielen onderscheiden, . haar , voelen, haar kunnen en kennen, haar verlangen en
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streven doorgronden. Zij zijn de opvoeders bij de gratie Gods, die
door hunne gaven ook anderen aan wie de taak der opvoeding is
toevertrouwd, kunnen leiden en sterken. Terecht schrijft DUGAS van
zijn standpunt : „De ware kenners en leiders van menschen zijn niet
zij, die psychologische analyse beoefenen, maar zij die verstand van
zielen hebben, het zijn niet zij, die zich wijden aan enquêtes, aanteekeningen ophoopen of lijsten opmaken, maar zij, die het geheim
bezitten van de zedelijke naturen, de wetten kennen die hen bewegen
en richten". (p. 22).
Het komt mij voor, M. H. dat wij goed zullen doen, indien wij
voorloopig den ontwikkelingsgang der paedologie op eenen afstand
waarnemen, maar intusschen met nauwgezetheid en ijver ons wijden
aan de praktische en de theoretische paedagogie op den grondslag der
Christelijke beginselen. Niet conservatistische zelfgenoegzaamheid mag
daarbij ons leiden, noch neologistische ongedurigheid ; we hebben,
naar het woord van den apostel Paulus aan Timotheus (1 Tim. 4 : 14
en 15), de gave niet te verzuimen, die in ons is, maar in de dingen,
die ons zijn opgedragen, geheel in te zijn, opdat ons toenemen openbaar zij in alles.
Ook als paedagoog echter staan we niet op ons zelf, samenwerking
met anderen, die op hetzelfde gebied werkzaam zijn, is' voor onze
eigen opbouwing en versterking onmisbaar. Wij zullen daarom goed
doen, zoo we trachten op de hoogte te blijven van hetgeen op wetenschappelijk gebied in ons land en daar buiten, door voor- en tegenstanders van het Christelijk onderwijs ter markt wordt gebracht, voor
zoover het namelijk in staat is het inzicht in de paedagogische en
daarmede verwante vragen ruimer of dieper te maken. De paedagogiek
is echter voor vele onderwijzers en leeraren nu juist niet eene wetenschap, waarop zij in de eerste plaats zich toeleggen. Ik begrijp dat.
Het gaat daarmede als met zoo vele andere onderwerpen van praktischen
en wetenschappelijken aard. Om ingang te vinden moeten ze belangstelling wekken en die belangstelling zal gewekt worden, wanneer er
behoefte gevoeld wordt aan dit geestelijke voedsel en het voedsel zelf
op smakelijke en voor de voeding geschikte wijze is toebereid.
In dit opzicht zijn we gelukkig aanmerkelijk vooruit gegaan. Wanneer
we het tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, dat een vijftig jaar geleden van wege de Hoofdcommissie van de Vereeniging voor Chr. Nat.
Schoolonderwijs werd uitgegeven en dat uit gebrek aan belangstellende
lezers een vroegen dood stierf, vergelijken met het Paedagogisch
Tijdschrift voor het Christelijk onderwijs, dat thans verschijnt, ook als
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orgaan van dezelfde vereeniging, dan is het verschil ten gunste van het
laatste zeer groot. Toch zijn we nog niet waar we komen moeten, zal
het goed zijn. Wat we bovenal noodig hebben is dat er een Christelijk hooger universitair onderwijs in de paedagogiek kome, dat er op,
aangelegd is, zoowel om de paedagogiek als wetenschap op den
grondslag der Christelijke beginselen te leeren beoefenen, als om die
wetenschap dienstbaar te maken voor het lager, het middelbaar en
het voorbereidend hooger onderwijs. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dit hooger onderwijs rechtstreeks te .doen dienen ter vorming
van onderwijzers bij het lager onderwijs ; ik acht, dat eene poging,
daartoe aangewend, noodzakelijkerwijze zou moeten mislukken en
daardoor meer nadeel dan voordeel voor het lager onderwijs zou
aanbrengen. Het lager onderwijs zou er veel beter op deze wijzedoor gebaat worden, dat leeraren bij de opleiding van onderwijzers
werkzaam om de opvoedkunde te onderwijzen, door dit hooger
onderwijs in de paedagogiek werden gevormd. Zij zouden dan
wetenschappelijk zijn toegerust voor hunne taak en de aanstaande
onderwijzers de gronden der paedagogiek kunnen leeren zóó, dat deze
voor te groote oppervlakkigheid werden behoed en eenige perspectief
kregen in deze zoo belangrijke en bij goede behandeling interessante
wetenschap. De aanstaande leeraren bij het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs zouden zelf de colleges in de wetenschappelijke paedagogiek moeten volgen.
Op deze wijze zou het mogelijk worden, dat onze christelijke onderwijzers met inzicht en beginselvastheid de strekkingen en waarde der
verschillende paedagogische richtingen en stelsels, oude en nieuwe,
eenigermate zelfstandig leerden beoordeelen, iets wat thans voor velen
niet wel mogelijk is, ook uit gebrek aan voorlichting en kennis der
literatuur.
Ik heb in het openingswoord, dat, wilde ik mij houden aan het
vastgestelde programma, wat een voorzitter in de eerste plaats past,.
kort moest zijn, vele zaken, die mij op het hart lagen, moeten laten
rusten, en die, waarover ik enkele gedachten heb uitgesproken, niet
zoo breed kunnen behandelen, als ik wel gewenscht had. Ik mag mij
natuurlijk niet vleien, dat ik naar uw aller hart gesproken heb. Discussie over eene openingsrede is geen gewoonte, zij is thans ook
door gebrek aan tijd uitgesloten. Dat hindert echter niet. Deze eerste
keer is, naar ik vertrouw niet de laatste keer, dat wij een nationaal
christelijk schoolcongres houden ; eene volgende samenkomst kan ge-
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legenheid bieden om verschil van meening over enkele punten, die
ik heb aangeroerd, uit te spreken.
Vergunt mij thans nog mijne blijdschap uit te spreken over de talrijke opkomst, maar ook mijn leedwezen daerover, dat het bestuur
zich genoodzaakt heeft gezien den termijn van toetreding tot het lidmaatschap te sluiten, ofschoon velen zich in den allerlaatsten tijd nog
aanmeldden. De goede orde maakte dezen maatregel noodzakelijk.
De poging, die wij thans wagen, om een nationaal christelijk congres
te houden, is eene stoutmoedi&e onderneming genoemd. Ik versta
dat. De band, die ons hier samenbindt, is het belang van ons christelijk onderwijs. Dat onderwijs in zijn geheel en in zijn verschillende
geledingen, met dezelfde belangstelling, hetzelfde inzicht, denzelfden
ijver en dezelfde liefde te omvatten, is in beginsel het streven van
ieder christen, die immers toestemt dat geen deel van dit geheel in
ons nationale leven mag ontbreken ; in de praktijk echter trekt, zooals
in den aard der zaak ligt, het eene meer aan dan het andere, is men
ook persoonlijk bij den eenen tak van onderwijs meer geïnteresseerd,
bij een anderen minder. Daar komt nog bij diepgaand verschil over
de beteekenis der openbare school en hare verhouding tot de christelijke. Wanneer ik dan zie op het gevaar, dat deze punten van verschil op den voorgrond treden en onevenredige verhoudingen aannemen, dan bekruipt ook mij wel eens de vrees, dat het overmoed
was, dit congres in het leven te roepen, dat het meer tot schade dan
tot bate van de goede zaak zal strekken, zoo verwijdering inplaats
van toenadering de vrucht zou zijn. Maar, M. H. ik heb goeden
moed, dat de Heere onze God, wiens zaak wij ook hier wenschen
te dienen ons allen op het hart zal binden de woorden, die ik bij
het begin dezer samenkomst heb voorgelezen, dat wij gemoedigd en
gesterkt van elkander zullen gaan, Zijnen Naam dankende voor het
goede, dat Hij uit genade ons gaf. Ik verklaar het eerste Nationaal
Christelijk Schoolcongres voor geopend.
De voorzitter deelt mede, dat er geen stemmingen zullen worden
gehouden en dat er geen moties zullen worden voorgesteld.
Daarna bekomt de Heer KNOTTNERUS het woord tot het openen der
tentoonstelling.
Hij houdt daartoe de volgende rede :
Onze hooggeachte voorzitter Prof. Dr. WOLTJER heeft in zijn openingsrede van zooeven u reeds op zoo hartelijke en uitnemende wijze wel-
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kom geheeten aan deze plaats, dat het geheel overbodig zou zijn, indien ik dit thans nogmaals deed. Ik zal mij derhalve nu alleen kwijten
van mijn taak om als voorzitter van het tentoonstellingscomité de schoolen onderwijstentoonstelling te openen en daartoe een oogenblik uwe
welwillende aandacht vragen.
Ik zal kort zijn, want het officieele openingsuur is reeds geslagen en
het is niet onmogelijk, dat buiten de deuren van dit gebouw het publiek
in drommen ongeduldig staat te wachten, om te worden toegelaten.
Naar mijne meening was het een goede gedachte van het hoofdbestuur om aan dit congres eene tentoonstelling op onderwijsgebied te
verbinden, en daartoe aangezocht, heeft het comité dan ook geen oogenblik geaarzeld, om die goede gedachte ten uitvoer te brengen.
Want, vraagt ge mij of ik een tentoonstelling naast een vergadering als deze nuttig acht, din antwoord ik u : Niet alleen nuttig, maar
ook noodig. Velen uwer toch zijn door de min of meer verwijderde
ligging van het terrein van hun dagelijkschen arbeid, of door andere
oorzaken wellicht niet altijd gemakkelijk in de gelegenheid om den
belangrijken en voortdurenden vooruitgang gade te slaan op het gebied der practische hulp- en leermiddelen bij het onderwijs, en daarom
juist is het, dunkt mij, zoo goed, dat gij naast de vele en gewichtige
onderwijsvraagstukken, die op dit congres uwe aandacht zullen vragen,
ook eens te zien krijgt wat onze Nederlandsche uitgevers en fabrikanten vermogen, om uw onderwijs voor u zelf zoo aangenaam mogelijk
en voor uwe leerlingen zoo nuttig mogelijk te maken.
Wat de tentoonstelling zelf betreft, heeft het comité gemeend deze
te moeten splitsen in twee afdeelingen. Een afdeeling speciaal gewijd aan het onderwijs en bevattende inzendingen van verschillende
groote uitgevers en fabrikanten op onderwijsgebied, en eene historische
afdeeling, bevattende collecties platen en voorwerpen, betrekking hebbende op de geschiedenis van het onderwijs, de vaderlandsche-,
Bijbelsche- en kerkgeschiedenis.
Dat wij eene historische afdeeling aan deze tentoonstelling verbonden,
vindt zijn grond hierin, dat, naar onze meening, het christelijk onderwijs zich juist op historisch gebied onderscheidt van het openbare.
Vraagt ge mij nu of de taak van het comité gemakkelijk was, dan
moet ik u antwoorden : Neen. Ik zal u niet vermoeien met de opsomming van alle groote en kleine bezwaren, die wij bij onzen arbeid
hadden te overwinnen. Gij zult mij wel willen gelooven, als ik u
zeg, dat het organiseeren van een tentoonstelling geen geringe zaak
Nat. Chr. Schoolcongres

2

18

is, te meer wanneer de tijd van voorbereiding slechts, kort, en de
middelen, waarover men te beschikken heeft, beperkt zijn. Evenwel
dank zij den steun van 't Congresbestuur,. den onvermoeiden ijver der
leden van het Comité (inzonderheid van den secretaris) en de welwillende medewerking van particulieren, zoowel als H. H. uitgevers,
is het gelukt een geheel bijeen te brengen, dat naar wij hopen, voor
u de moeite van het bezichtigen waard zal zijn.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan die inzenders, welke ons, op
ons verzoek, geheel belangeloos hunne collecties toezonden tot opluistering van onze tentoonstelling. Hunne namen vindt u allen in
onzen catalogus vermeld.
Zeer in het bijzonder maken vvij in dit verband gewag, van het feit,
dat het H. M. onze geëerbiedigde Koningin heeft behaagd, uit Hoogstderzelver Huisarchief eenige voor ons doel interessante voorwerpen,
alsmede eene collecte historieprenten in bruikleen af te staan.
Wij brengen H. M. daarvoor openlijk van deze plaats onzen eerbiedigen dank, temeer omdat wij meenen daarin een blijk te mogen
zien van de belangstelling, die wij weten dat onze beminde Vorstin
heeft voor het christelijk onderwijs in ons vaderland. (Applaus.)
Wij vergeten hierbij niet de groote welwiliendheid, door Prof. Dr.
KRAMER, directeur van het Huisarchief van H. M. de Koningin on s .
betoond, bij het uitzoeken der voorwerpen en platen. Ook hem
brengen wij daarvoor onzen welgemeenden dank. Onder de bezienswaardigheden, die wij u aanbieden, meenen wij uw aandacht ook
zeer bepaald te moeten vestigen op het model van den ,Tabernakel
met toebehooren, voor schoolgebruik vervaardigd door den secretaris
van het comité, den heer L. C. POST. Met betrekkelijk geringe hulpmiddelen, is het den
heer Posr gelukt, een „leermiddel" te vervaar.
digen, dat bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis op onze
christelijke scholen uitnemende diensten zal kunnen bewijzen.
Onder de nieuwste hulpmiddelen bij het onderwijs is er een, waarmede wij u vanwege de belangrijkheid, meer van nabij kennis wenschen te doen maken. Het is de bioscoop.
Niemand uwer zal ontkennen, dat de bioscoop, mits oordeelkundig
gebruikt, van het grootste nut kan zijn voor het onderwijs, omdat hij
in staat is vele belangrijke onderwerpen, door aanschouwing, nader
bij de leerlingen te brengen.
Met vriendelijke medewerking van de firma MERKELBACH en Co. te
Amsterdam, is het ons gelukt een fraaie verzameling fi lms op wetenschappelijk gebied bijeen te brengen, waarvan wij u de voorstelling
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morgenavond hopen aan te bieden, als ontspanning na de vermoeienissen van het congres.
Of nu onze tentoonstelling u zal mede of tegen vallen ?
Of hetgeen wij u thans ter bezichtiging aanbieden u zal bevredigen ?
Of gij hier meer zult vinden dan gij verwacht hadt, of minder ? Wij
weten het niet, en laten het oordeel daaromtrent gaarne en geheel
aan u over.
Ik eindig met den wensch uit te spreken, dat gij hier veel zult mogen
vinden, dat u waarlijk belangstelling zal inboezemen, niet alleen, maar
ook veel dat, teruggekeerd tot uwen dagelijkschen arbeid, u als eene
aangename herinnering zal bijblijven aan het Nationaal Christelijk
Schoolcongres.
Ik verklaar de tentoonstelling voor geopend." (Applaus.)
De voorzitter stelt voor een telegram van huldebetuiging te zenden
aan Hare Majesteit de Koningin.
De vergadering geeft hieraan door geestdriftig applaus hare goed.
keuring.
Ingekomen is een telegram van Jhr. DE SAVORNIN LOHMAN JR., meldende, dat hij tot zijn spijt verhinderd is de vergadering bij te wonen
èn zijn beste wenschen uitspreekt voor het welslagen der vergadering.
Op voorstel aan Dr. J. TH. DE VISSER wordt een telegram van dankbare huldebetuiging verzonden aan Ds. H. PIERSON te Zetten.
Het telegram, aan Hare Majesteit verzonden, luidt als volgt : Het
Nationaal Christelijk Schoolcongres, in zijn eerste algemeene vergadering te Utrecht bijeen, biedt Uwe Majesteit zijne eerbiedige hulde,
dankt God voor de rijke gave in Uwe Majesteit aan ons land en volk
geschonken en bidt, dat het Gode moge behagen Uwe Majesteit en
Uw koninklijk huis te sparen tot in lengte van dagen.
Aan Ds. PIERSON wordt het volgende telegram verzonden : Het Bestuur van het Nationaal Christelijk Schoolcongres acht zich gedrongen
U bij den aanvang de verzekering aan te bieden van zijn dankbaarheid
voor al den arbeid, die door U ten dienste van het Christelijk onderwijs is verricht. Moge onze God U daarvoor rijkelijk zegenen.

2e

Algemeene Vergadering Vrijdag 10 October in het gebouw
„Park Tivoli."

De voorzitter DR. J. TH. DE VISSER, opent de vergadering en laat
zingen van Psalm 68 : 10
Geloofd zij God, met diepst ontzag !

leest daarna voor den lofzang op de wijsheid uit Spreuken 8.
Daarna gaat de voorzitter voor in gebed.
Ingekomen is het volgende telegram van Hare Majesteit de Koningin :
Hare Majesteit draagt mij op u allen hoogstderzelver dank over te
brengen voor aangeboden hulde en zegenwensch.
Adjudant van Dienst,
REIGERSBERG VERSLUYS.

Ds. PIERSON zond telegra fi sch de volgende dankbetuiging :
Betuig mijn dank aan bestuur en aanwezigen voor uw hartelijk telegram.
Mijn leeftijd dwingt mij tot rust, maar mijn hart klopt warm voor de
belangen, die u samenriepen. Dale Gods zegen rijkelijk op allen, die
in den strijd en den arbeid nog mogen volharden. Mij blijft Mozes
voorbeeld ter navolging : Exodus 17.
PIERSON.
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Nu houdt PROF. DR. J. WOLTJER een referaat over de vraag :

Op welke wijze kan op de Christelijke School voor
lager, middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs
de karaktervorming der leerlingen
behartigd worden ?
Inleider : PROF. DR. WOLTJER :
EXCERPT.
Het onderwerp is van groot belang, maar ook buitengewoon moeilijk.

Inleiding :

I. Wat is karakter ?

a. naar de afleiding en de geschiedenis van het woord ;
b. naar het spraakgebruik in den nieuweren tijd ;
1. in het dagelijksche leven :
2. in hoogeren en wijsgeerigen zln. Kant. Verschil met natuur,
individualiteit, persoonlijkheid.
C. voluntarisme, intellectualism e. Meumann.
II. Kan het karakter gevormd worden ?
a. is het aangeboren of verworven of beide ?
b. is er een christelijk karakter ? autonomie of heteronomie.
III. Welke wegen en middelen ter vorming van karakters vallen in
het bereik onzer christelijke scholen ?
a. in de kinderjaren ;
b. in de puberteitsperiode ;
1. leiding van den wil door tucht en voorbeeld ;
2. leiding van het verstand ; beginsel ; verantwoordelijkheid ;
geweten ;
3. onderwijs, gewenning, lichaamsoefening.
Slot :

Tegenwerkende en medewerkende invloeden buiten de schoo 1

NLEIDING.
Toen den 16 Maart 1875 NICOLAAS BEETS als onderwerp voor zijne
edevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de
Jtrechtsche hoogeschool gekozen had : Karakter, karakterschaarschte
al karaktervorming, was hij zich zelf bewust dat de klacht over gebrek aan karakter niet nieuw was, noch ten opzichte van zijn land,
noch ten opzichte van zijnen tijd. Dat het in de bijna 40 jaren, die
sinds voorbij gingen, veel beter geworden is, zou ik niet durven be-
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weren. Beets had in het bijzonder, waar hij karaktervorming besprak,
het oog gericht op het hooger onderwijs ; de vraag, die thans voor dit
congres gesteld is, bepaalt zich tot het lager, middelbaar en voorbereidend-hooger onderwijs ; maar vergis ik mij, wanneer ik meen in
deze vraag den ondertoon te beluisteren : karakters zijn nog steeds
schaarsch ; kan er misschien iets gedaan worden, om door het onderwijs aan de lagere, middelbare en voorbereidend hoogere scholen karakters te vormen en eenen beteren tijd voor te bereiden ? In elk geval :
de vraag is zeer gewettigd. Ook is het niet onmogelijk dat de telkens
in wijdere kringen, ook buiten ons land, gestelde vraag nog een dieperen grond heeft. Waar klachten opgaan is het begin van een beteren
toestand aanwezig.
De tijd, waarin het intellectualisme zegevierde, was ook de bloeitijd
van het cosmopolitisme en kenmerkte zich door karakterschaarschte.
In een lateren tijd en in de periode, die wij beleven, tracht het voluntarisme op het gebied der philosophie en der psychologie terrein te
winnen en het intellectualisme te verdringen ; van den anderen kant
doet het nationalisme zich tegenover het cosmopolitisme krachtig gelden.
De vraag ligt dus voor de hand : zal met deze beweging eene periode
van karakterrijkdom gepaard . gaan ?
Een streven naar vorming en versterking van karakters is, naar ik
meen, zoowel elders als in ons land vrij duidelijk merkbaar.
Is alzoo het groote belang der gestelde vraag, in het bijzonder voor
onzen tijd niet te loochenen, niet minder is het waar, dat de beantwoording der vraag op groote moeilijkheden stuit. Het is allerminst
duidelijk, wat men onder karakter moet verstaan; de meeningen loopen
hemelsbreed uiteen. DUGAS ') zegt in zijne voorrede : „Nous ne
savons pas ce que c'est que le caractère." Daarentegen zegt PALMER
van het woord en van de zaak : „das Wort Charakter hat selbst
Charakter ; est liegt in seinem Klang etwas mdnnliches, das Respect
einflosst. Der Charakter ist die zu persbnlichem Leben gewordene
Sittlichkeit". °) Het doet mij leed, dat ik den christelijken paedagoog,
wiens woord in den tijd dat ons Christelijk onderwijs opkwam, bij
velen groot gezag had, in dezen niet toestemmen kan ; gij kunt het,
naar ik vermoed, evenmin. ALLARD PIERSON antwoordde eens op de
vraag, wat verstaat gij onder zedelijkheid : „zedelijk handelt wie
handelt overeenkomstig zijn karakter." Vergelijk daarmede het aangehaalde woord van zijnen ouderen tijdgenoot PALMER : „karakter is
') L'éducation du Caractère. Paris. Alcan p. V.
2)

Paedagogisches Handbuch von Dr. K. A. Schmid I, blz. 219.
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de tot persoonlijk leven gewordene zedelijkheid" en gij stemt waarschijnlijk DUGAS toe : „wij weten niet wat karakter is."
Aan gebrek aan studie en wetenschappelijk onderzoek is deze onzekerheid, dit niet-weten, niet te wijten. De literatuur over het onderwerp is verbazend uitgebreid. Men heeft zelfs getracht de studie van
het karakter en zijne vorming tot eene afzonderlijke wetenschap te
maken. Een wijsgeer uit de school van HEGEL, JULIUS BAHNSEN schreef
,een werk in twee deelen, dat hij Charakterologie noemde en de
Engelsche wijsgeer STUART MILL wilde eene wetenschap betreffende de
karaktervorming vooral uit sociaal-ethisch oogpunt, die ethologie zou
heeten. Sedert is de stroom van literatuur voortdurend gewassen,
maar tot eenheid van opvatting heeft hij niet geleid.
De ons gestelde vraag onderstelt, dat vorming van het karakter
mogelijk is. Er zijn echter niet weinig wijsgeeren en psychologen,
welke deze onderstelling verwerpen, en met SCHOPENHAUER en RIBOT
beweren, dat de grond van het karakter niet kan veranderen. Anderen,
en zij vormen de meerderheid, achten eene verandering en dus eene
vorming en opvoeding van het karakter inderdaad mogelijk, zich daarbij beroepende op de ervaring.
Hoe moeilijk het ook moge zijn, we zullen toch moeten trachten in deze
materie, zooveel het ons mogelijk is, tot waarheid en klaarheid te komen.
Mijne inleiding zal derhalve drie vragen beantwoorden : I. Wat is
karakter ? II. Kan het karakter gevormd worden ? III. Welke
wegen en middelen vallen in het bereik der christelijke lagere, middelbare en voorbereidend-hoogere scholen om het karakter te vormen?
I. Wat is karakter ? Om tot eene voorloopige beantwoording van
deze vraag te komen, kan men tweeërlei weg inslaan : men kan vragen
naar het spraakgebruik en men kan d e . afleiding van het woord
raadplegen. Ik heb lang nagedacht vóór ik tusschen die twee wegen
met subjectieve zekerheid eene keuze kon doen. De eerste weg, die
van het spraakgebruik, voldoet het meest aan het gewone denken,
maar maakt het zeer moeilijk onder de tallooze beteekenissen, die het
woord in onze taal zoowel als in andere talen bezit, eene vaste orde
en een historisch verband te vinden ; hij laat veel ruimte over voor
subjectieve en willekeurige opvattingen. De tweede weg daarentegen,
die der afleiding, geeft een vast uitgangspunt en maakt het niet zeer
moeilijk in de afgele idebeteekenissen de grondbeteekenis terug te vinden
en zoo orde en regel op te sporen en daardoor klaarheid voor het denken.
Merkwaardig is het dat zoo vele woorden, die op het innerlijkste
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van ons wezen betrekking hebben, uit de oude talen overgenomen
zijn : bijv. natuur, persoon, individu, karakter ; men vindt ze, met zeer
geringe wijziging in den vorm, in de verschillende talen onzer cultuur
terug in dezelfde grondbeteekenis. Het Grieksche woord karakter,
xaeaxT Q, is afgeleid van een werkwoord, dat scherpen, insnijden, graveeren beteekent, waardoor karakter de beteekenis heeft van een werktuig om in te snijden, te graveeren, en dan ook van het ingesnedene,
ingegraveerde of ingestempelde. Zoo werd het gebruikt van figuren,
die in metaal of steen waren ingesneden, bijv. letters en tooverfiguren,
van een stempel, die gebruikt werd om munten te slaan en van het
gestempelde beeld. In overdrachtelijken zin werd het dan gebezigd
voor kenteeken, kenmerk, eigenaardigheid. Daarbij bleef altijd het
begrip van insnijden, graveeren bewaard, zoodat karakter niet elke
letter, elk beeld, elk kenteeken aanduidde, maar in de eerste plaats
het ingesneden, dus onuitwischbare, blijvende, duurzame, vaste. Ik wil
hierbij in 't voorbijgaan opmerken dat, waar onze Statenvertaling in
Hebr. 1 : 3 zegt, dat Christus als de Zoon is het uitgedrukte beeld
van Gods zelfstandigheid, de Grieksche tekst het woord karakter heeft,
dat dus zegt : het scherpe, nauwkeurige beeld, het evenbeeld zoo
scherp en nauwkeurig als het beeld op een munt of in een stempel.
Als uitdrukking voor het duurzaam eigenaardige van volken en personen werd het woord karakter, in overdrachtelijken zin dus, zooals
wij nog spreken van het karakteristieke, reeds vroeg gebruikt. Grooten
invloed op de verbreiding van het begrip had een overigens vrij onbeduidend werkje van den wijsgeer en dichter THEOPHRASTUS, leerling
van ARISTOTELES. Hij beschreef daarin zekere, uit het oogpunt van
zeden merkwaardige, typen van menschen, als de vleiers, praatvaars,
verstrooiden, bijgeloovigen, typen zooals in de Attische comedie veelvuldig werden ten tooneele gebracht. Dit werkje, dat hij den titel gaf
van i&txoi xaeaxzrecg, maar dat gewoonlijk onder den verkorten vorm
karakters wordt aangehaald, verscheen kort na den dood van ALEXANDER
DEN GROOTE, waarschijnlijk 319 v. Chr.
Het heeft vooral daardoor een grooten naam gekregen, omdat de
groote fransche prozaschrijver LA BRUYERE er eene vertaling van gaf en
daarop liet volgen een gelijksoortig maar veel hooger staand werk,
onder den titel : Les caractères ou les moeurs de ce siècle (de 17de ),
dat een vierhonderdtal kleinere of grootere karakterschetsen uit de
omgeving van den schrijver bevatte. Zelf zegt hij, dat hij een portret,
naar de natuur geteekend, gemaakt heeft van het publiek zijner dagen
en dat met het doel om zijne gebreken te verbeteren.
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Het is duidelijk dat deze opvattingen van karakter ons niet verder
brengen, wanneer wij de vraag moeten beantwoorden, op welke wijze
op de school de karaktervorming kan worden behartigd.
Vragen we thans naar de beteekenis van den term karakter in het
spraakgebruik van onzen' tijd. Gewoonlijk verstaat men in het dagelijksche leven onder karakter natuur, aard, inborst, eene op den voorgrond tredende, in het oog springende, eigenaardigheid of kenmerkende
eigenschap. Men prijst een open, een lief, een vriendelijk, een goed,.
een edel, een hoog, een oprecht, een zedelijk, een godsdienstig karakter ;
men keurt af een stug, een slecht, een laag, een valsch, een gemeen,
een wuft, een onbetrouwbaar karakter. In deze en dergelijke uitdrukkingen wordt het woord klaarblijkelijk in een meer bijzonderen en
zwakkeren zin gebezigd, in eene beteekenis die zich aansluit aan de
ook in vroegeren tijd reeds gebruikte, maar die niet bedoeld kan zijn
in de vraag, die wij hebben te beantwoorden. Wanneer men spreekt
van karaktervorming, een man of eene vrouw van karakter, of ook
zonder karakter, hij is een karakter, gebruikt men het woord in een
vollen, een praegnanten zin, in eene hoogere, psychologische en philosophische beteekenis.
Het is de groote Kónigsberger wijsgeer KANT, die het begrip karakter nauwkeuriger en dieper heeft onderzocht dan vóór hem geschied
was. Hij past het beginsel zijner wijsbegeerte, krachtens hetwelk hij
onderscheid maakt tusschen het ding in de ervaring en het ding op,
zich zelf, naar zijn innerlijk wezen, ook toe op het karakter en onderscheidt alzoo een empirisch en een intellegibel karakter. Karakter hebben, dus zondere nadere bepaling, wil volgens KANT zeggen, die eigenschap van den wil bezitten, volgens welke het subject zich zelf aan
bepaalde praktische beginselen bindt, die het zich door zijn eigen rede
onveranderlijk heeft voorgeschreven (Werke VII, 614. 1)
Om deze opvatting van KANT groepeeren zich met velerlei variaties
de meeringen van de meerderheid der wijsgeeren uit lateren tijd. Het
is daarom noodig nog even met nadruk er op te wijzen, 1 °. dat Kant het
karakter als eigenschap van den wil beschouwt ; 2°. dat het een band
aan praktische beginselen insluit ; 3°. dat de mensch zelf zich die beginselen voorschrijft; 4°. dat die beginselen onveranderlijk zijn voorgeschreven.
Wij zullen op deze begripsbepaling thans eenigszins nader moeten
ingaan ; immers terecht zegt MEUMANN : „Nichts drángt sich uns im
Leben so machtig auf, und nichts verlangt zugleich so viel Menschenkenntniss, wie ein griindlicher Einblick in das Wesen der Willens1) Zie Eucken blz. 258.
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und Charaktertypen" ; 1 ) een woord dat vooral de paedagoog van harte
onderschrijven zal. Thans nader de opvatting van Kant beschouwende
merk ik in de eerste plaats op, dat zij, in tegenstelling met de vroegere en de alledaagsche opvatting, een vrij scherp onderscheid stelt
tusschen het begrip karakter eenerzijds en natuur, individualiteit. persoonlijkheid aan den anderen kant.
Wanneer men uitdrukkingen bezigt als : dat is zoo zijne natuur, dat
ligt in de natuur van den mensch, dan vat men het woord natuur op
als een synonym van karakter. Zelfs zegt de Fransche geleerde PAULHAN in zijn werk Les caractéres, als hij het karakter omschrijft : „C'est
la nature propre de son esprit, la farme particulière de son activité
mentale." Men voelt echter het onderscheid : onze natuur is niet een
product van ons redelijk denken, noch van onzen wil ; natuur is het
geheel der aangeboren eigenschappen, is de aard, die zijnen grond
vindt in het innerlijke, onbewuste van ons wezen zelf. Die natuur
hebben de wezens van dezelfde soort met elkander gemeen. Zij is
echter niet eene absolute eenheid, maar bestaat uit onderscheidene
elementen, die ten opzichte van elkander meer of minder, krachtiger
of zwakker, werkzamer of minder werkzaam kunnen zijn. Zoo ontstaan er in exemplaren van dezelfde soort, naarmate de elementen
van de soortnatuur in verschillende verhoudingen aanwezig en op
onderscheidene wijzen verbonden zijn tot één ondeelbaar geheel, een
individu. Men noemt ook dien eigen aard, die bijzondere eigenschappen van een individu karakter, een individueel karakter dus. Dat
individueele karakter bezitten ook de dieren, de mensch echter heeft
nog iets hoogers. Hij is een persoon, heeft eene persoonlijkheid, in
zooverre hij een redelijk en zedelijk wezen is, zich zelf bewust, verantwoordelijk voor zijn doen en laten, zich zelf als werkzame eenheid
tegenover anderen en tegenover de natuur kennende en daarnaar handelende. De persoonlijkheid vormt de innerlijke eenheid in den
mensch, den samenhang van zijne voorstellingen, zijne aandoeningen,
zijn streven en willen. Ook de persoonlijkheid wordt door sommige
wijsgeeren opgevat als het karakter 2) ; juister acht ik echter wat
EUCKEN 3) zegt : „Der Begriff des Charakters im ethischen Sinne steht
in engem Zusammenhange mit dem der Personlichkeit, nur hebt er
(die Selbstttigkeit des Menschen mit besonderer Starke hervor", ofschoon ook door deze woorden het onderscheid niet voldoende is
1) Intelligenz und Wille p. 231.
2) Dugas, blz. 160.
3) Geistige Stromen, blz. 358.
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aangegeven. Ik zou het liever zoo uitdrukken : de eigenaardige en
bestendige wijze, waarop de persoonlijkheid pleegt` te ageeren en te
reageeren op de omgeving is wat men in het algemeen haar karakter noemt.
Het verschil van deze opvatting met die van KANT is een wezenlijk
verschil. KANT ' S opvatting is beslist voluntaristisch : de wil is het
eigenlijke wezen van het karakter, zij het ook niet de geheele wil,
maar eene van zijne eigenschappen ; het verstand, het gemoed worden
niet als elementen medegerekend. Met hem staan vele van de latere,
‘en niet de minst bekende, wijsgeeren op hetzelfde standpunt : SCHOPENHAUER, FICHTE, HERBART, STUART MILL, W1NDELBAND; Sommigen zijn in
hunne uitdrukking zelfs nog sterker, daar zij karakter en wil identifieeren. Men hoore slechts DUGAS, dien ik niet met de vorigen op
ééne lijn wil stellen, maar aanhaal, omdat hij zich zoo duidelijk uitspreekt. „La volonté, zegt hij, fidèle a elle-même, persévérant, non
plus dans ses modalités, mais dans son être, c'est précisément ce
qu' on apelle le caractère." 1) Toch is dit voluntarisme alleen vol te
houden, wanneer men scheidt, wat inderdaad zonder geweld niet gescheiden kan worden ; men kan 'den wil niet losrukken van zijn voorwerp, zijnen inhoud, van datgene, waarop de wil zich richt, 't zij
negatief, om iets te keeren, 't zij positief, om iets te bewerken, tot
stand te brengen ; het willen kan daarbij gericht zijn op iets dat in
ons eigen innerlijk leven zich voordoet, op bestrijding of op verster=
king van affecten, neigingen, wenschen, of op handelingen, die uitgaan
tot iets, dat buiten ons bestaat of ontstaat. Voorts wordt de wil tot
handelingen geleid door motieven van velerlei aard ; zij kunnen in
zwakkere of sterkere mate tot bewustzijn komen. De motieven komen
niet alleen voort uit het denkend oordeelen, zij kunnen ook ontspruiten
uit het gevoel, ja zelfs uit instincten en de wederkeerige werking van
ziel en lichaam is daarbij een factor, die meetelt. Waar werkelijk een
bewust wegen en beoordeelen der motieven tot eene handeling leidt,
daar is het natuurlijk het denken, dat de beslissing geeft. De beslissing : maar eer het tot die beslissing kwam, hebben toch ook gevoels.en wilsmotieven gewerkt.
Het is inderdaad zeer moeilijk ons zieleleven zóó te analyseeren,
dat we scherp en duidelijk onderscheiden elementen krijgen. Dat bewijst
ook de poging van MEUMANN, die een bij den eersten oogopslag helder
schema van de verhoudingen van wil, gevoel en intellect ontwikkelt.
Hij bespreekt eerst de zuivere wilsvormen en behandelt daarbij de energie,
Eden duur en de intensiteit, de ontwikkelingsgraden, het doelbewuste en
') Pag. 152.
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het instinctieve, de opmerkzaamheid, den invloed der gewoonte bij het
willen. Daarna, en dat is het karakteristieke van zijn schema, onderscheidt hij twee vormen van den wil, die hij de gevoelsvormen en de
intellegentivormen van den wil noemt. Zeer uitvoerig en interessant
is de wijze, waarop hij met deze wilsvormen de karaktervormen in
verband brengt.
Ik kan allen, die het werk van MEUMANN nog niet kennen, dit
hoofdstuk, dat handelt over de individueele wils- en karaktervormen
(blz. 231-267) zeer ter lezing aanbevelen. Men zal dan, naar ik verwacht, met mij oordeelen, dat uitdrukkingen als Gefuhlsformen des
Willens en Intellegenzformen des Willens het duistere, dat uit den
aard der zaak in dit onderwerp ligt, meer bedekken dan wegnemen.
Ik moet thans, in verband met het voorgaande terugkomen op de
definitie van KANT. Hij beschouwt het karakter uitsluitend als eigenschap van den wil. Het subject heeft zich door zijne rede onveranderlijke praktische beginselen voorgeschreven. Het karakter bindt het subject aan deze beginselen. We hebben reeds gezien dat dit uitsluitend
voluntarisme moeilijk te handhaven is. De wil kan niet zoo gescheiden
worden van het verstand en van het gemoed ; veeleer moet gezegd
worden, dat het karakter een eigenschap is van de geheele persoonlijkheid. Maar uit de opvatting van KANT volgt nog veel meer, dat
voor de paedagogische opvatting van groot belang is. Volgens hem
is namelijk het karakter absoluut één, het is of het is niet. Het is de
absolute eenheid van het innerlijk beginsel van den levenswandel, een
beginsel dat de mensch als autonoom zich zelf heeft voorgeschreven.
De vraag is gewettigd of bij deze opvatting van eene vorming van
het karakter sprake kan zijn.
II. Er zijn wijsgeeren die, in KANT ' S gedachtengang voortgaande,
ontkennen dat eene verandering in het karakter, dus ook eene vorming
van het karakter, mogelijk is. Deze opvatting moet uitloopen op een
absoluut individualisme, op eene Stoïcynsche zelfgenoegzaamheid en
blijkt reeds daarom niet houdbaar.
Is het karakter daarentegen uitdrukking der persoonlijkheid, dan zal
het ook met deze zich allengs vormen. Men heeft de vraag gesteld
of het karakter als aangeboren of als verworven moet worden beschouwd. Deze tegenstelling is echter niet juist. Men kan op goede
gronden beweren dat het karakter zoowel aangeboren als verworven
is. Aangeboren zijn zekere praedisposities en praeformaties, die reeds,
in den moederschoot ontstaan zijn. Natuurlijk is dat niet rechtstreeks
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aan te toonen, maar wel is het met voldoende zekerheid uit de latere
psychische ontwikkeling af te leiden. Ook leert de ervaring dat het
leven der voorgeslachten nawerkt in de nakomelingen. Door deze
praedisposities nu ontstaan zekere neigingen, die in den ontwikkelingsgang van den individu zich kunnen versterken en in het gedragen tot
hebbelijkheden worden, welke bij de vorming van het karakter als
factoren van beteekenis invloed hebben. Blijven ze dikwijls ook lang
in het leven werken, onveranderlijk zijn ze niet ; ze kunnen zoowel
ten goede als ten kwade worden gewijzigd, verzwakt of verstrekt.
Tot dusver, M. H., heb ik over het karakter in het algemeen gesproken ; voor de beantwoording van de gestelde vraag was dat noodig.
Ik heb echter geen oogenblik uit het oog verloren, dat de gestelde
vraag spreekt van karaktervorming aan onze christelijke scholen. Nu
ik tot het meer praktische deel vari mijne inleiding kom, de eigenlijke
vorming, de middelen en wegen, die daartoe kunnen leiden, moet ik
mij tot de christelijke scholen beperken, niet alléén om niet de gestelde tijdgrens te overschrijden, maar toch ook daarom. De christelijke school heeft, omdat zij christelijk is, een eigen opvatting van
karakter en heeft haar eigen wegen en middelen om het te vormen.
Is er dan een bijzonder christelijk karakter ? Zoo zult gij wel niet
vragen, maar zoo vraagt wel de groote men, en voor ons is het noodig
die vraag te kunnen beantwoorden. Zeer moeilijk is dat inderdaad
niet. We vergelijken daartoe het ideaal van karakter dat de Stoïcijn
uit den ouden tijd, de humanist uit lateren tijd en de wijsgeeren, die
onder den invloed van KANT staan, zich voor oogen stellen, met het
ideale karakter van den christen, zooals het op grond van de H. Schrift
in de christelijke kerk is opgevat.
Formeel bestaat er groote overeenkomst, in wezen echter is het verschil zeer diep. De formeele eigenschappen van het karakter als vastheid, bestendigheid, zelfstandigheid, worden ook in de H. Schrift op
het hart gebonden ; karakterfouten als lichtzinnigheid, ongedurigheid,
wankelmoedigheid, traagheid en luiheid enz. worden bestraft. Het
handelen naar vaste beginselen, aan deze vast te houden in voor- en
tegenspoed, tegenover hooger en lagergeplaatsten, is aan beiden zijden
eisch van karakter. In den wortel is er echter in dit opzicht een groot
verschil, dat met twee woorden kan worden aangeduid : het humanistische karakter wil beslist zijn autonoom, het christelijke heteronoom.
Ik herinner aan de woorden van KANT, dat iemand die karakter heeft
zich aan bepaalde praktische beginselen bindt, die hij door zijne eigen
rede zich onveranderlijk hee ft voorgeschreven. Duidelijker kan de
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autonomie van een karakter moeilijk worden uitgesproken. Denkt nu
niet, M. H., dat het alleen KANT is, die op zijn hoog philosophisch
standpunt zoo spreekt. In dit jaar verscheen te Rotterdam de zevende
druk van een klein populair werkje, getiteld karakter en geschreven
door MR. VAN STIPRIAAN Luisaus, advocaat te 's-Gravenhage. Het
heeft, zooals blijkt uit het feit, dat reeds een zevende druk verscheen,
ruime verbreiding gevonden, wat zich uit de veelzijdige kennis, waarvan
Piet getuigt, uit den kernachtigen stijl en uit vele, door ieder te behartigen wenken, die men er in vindt, gereedelijk laat verklaren. In
dat werkje nu lees ik : „Karakter is de zelfgeschapen inborst van den
mensch ; niet de inborst, waarmede hij geboren is, maar de inborst,
zooals die door hem zelven onder invloed zijner opvoeders of van zijne
levenservaring gewijzigd en ontwikkeld is. Karakter is onze algemeene
zelfopgelegde plicht, dat wil zeggen onze algemeene wil, die de voortdurende schakel vormt tusschen onze ikheid en onzen bijzonderen wil
in elk bepaald geval" (blz. 5). Gij hoort het M. H., sterker kan de
autonomie van het karakter wel bezwaarlijk worden uitgedrukt. Waar
zóó de mensch zijn eigen wetgever, zijn eigen rechter is, moet de
hoogmoed en de zelfvoldaanheid wel aan het licht treden, ook in het
oordeel over anderen. Waar de schrijver over waarheidsliefde spreekt
(zijn boekje bestaat in hoofdzaak uit een alphabet van 26 karaktereigenschappen) zegt hij : „Men kan niemand vertrouwen, van wien
men niet met zekerheid weet, dat hij nooit eene onwaarheid zegt"
(blz. 21). Arme man van karakter, zou ik zeggen, die met zooveel
wantrouwen in de wereld verkeert ! Hoe kan hij weten, dat iemand
nooit eene onwaarheid zegt, hoe kan hij het weten met zekerheid ?'
Arme jeugd, wier karakter door zulke beginselen moet gevormd worden ! Staat mij toe, M. H. nog een voorbeeld aan te halen, om te
toonen, waartoe dat autonome karakter komen moet. Onder de karakterdeugden noemt de schrijver natuurlijk ook de verdraagzaamheid.
Zeer karakteristiek is wat hij daarvan zegt : „Men moet alles verdragen
behalve de onverdraagzaamheid. De wetgever moet de onverdraagzaamheid tot misdrijf maken. Hij, die met woord of daad aanzet tot
onverdraagzaamheid, moet bedreigd worden met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar. Dan zullen de heeren onverdraagzaamheidspredikers het wel afleeren. Zij, die onverdraagzaamheid prediken, zijn zeer
gevaarlijke menschen, al zijn zij overigens nog zoo goed. Men moet
elkander verdragen, ook de andersdenkenden" (blz. 27). Ik behoef deze
plaats voor u niet te analyseeren, M. H., om u al het onware, onverdraagzame, hoogmoedige aan te toonen, dat er in uitgesproken
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is. Wie de schrijver bedoelt met die „heeren onverdraagzaamheidspredikers" is duidelijk genoeg. Wij zijn nu gewaarschuwd, als het nog
noodig was.
Het christelijk karakter staat in zijn wezen lijnrecht tegenover dit.
autonome, het is heteronoom : het stelt niet zijn eigen wil zich
tot wet, maar den wil van God. „Niet mijn wil, maar de uwe ge- ,
schiede", dat woord van den Heiland is zijn diepste beginsel. Daardoor kan het den schijn hebben, alsof het christendom voor het vormen van karakters niet gunstig is, daar het den mensch leert zijne
afhankelijkheid te gevoelen, niet op eigen inzicht te steunen, niet op
eigen kracht te bouwen en daardoor aan het karakter zijn wezenlijk
kenmerk ontneemt. Inderdaad echter staat de zaak ' gansch anders.
Men moet de tegenstelling steeds in het oog houden. Het zelfvertrouwen, als het vertrouwen op eigen kracht, moed, verstand,
inzicht en beleid, de zelfstandigheid en de vrijheid, worden niet afgekeurd in de verhouding en het gedrag van menschen tegenover men-schen. „Zijt standvastig, onbewegelijk" (1 Kor. 15 : 58) ; wordt geene
dienstknechten der menschen" (1 Kor. 7 : 23) ; „een iegelijk beproeve
zijn eigen werk ; en alsdan zal hij aan zichtelven alleen roem hebben,
en niet aan eenen anderen, want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen" (Gal. 6 : 5). Maar M. H., waar zou ik eindigen, indien ik al
de vermaningen uit de H. Schrift wilde samenbrengen, waarin karakterdeugden worden aangeprezen ! Veelmeer echter dan in enkele gezegden worden in den Bijbel karakters ten voorbeeld gesteld in de
levende historische realiteit : karakters als een Jakob, een Mozes, een
Simson, een David, een Jeremia, een Petrus, een Paulus, hebben zich.
zoo scherp en klaar afgedrukt in de ziel van millioenen en millioenen
bijbellezers, dat geene karakters in eenige literatuur daarmede te vergelijken zijn. En de grondtrekken van al die karakters zijn niet hun
vertrouwen op eigen kracht, niet eene geïdealiseerde zelfstandigheid,
niet eene gefingeerde heiligheid, maar een rotsvast vertrouwen, eené
onwankelbare zelfstandigheid, een onverwinnelijke moed, een waarachtige heiligheid, die hunnen grond vinden niet in eigen willen en
werken, maar in een voortdurend leven in en met God. Dit is het
heilige mysterie dezer karakters, dat zij eenswillend geworden zijn met
God, dat Zijne wet hun hoogste vermaking is, dat God is hun roem,
de kracht van hunne kracht.
,
Zoo is formeel het christelijk karakter in vele opzichten hetzelfdeals het humanistische en wijsgeerige, het bezit dezelfde grondeigenschappen, maar het heeft met volle bewustheid zijnen wortel niet in.
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-zichzelf, maar in Hem, die als de Schepper de grond is van al wat
bestaat, den Vader der geesten van alle vleesch.
Bestaat nu daarin het diepste verschil tusschen het positief christelijk en het humanistisch-wijsgeerig karakter, dat het eerste in God
en zijne openbaring, algemeene en bijzondere, het tweede in de menschelijke rede zijn steunpunt en zijne normen vindt, dan volgt daaruit, dat
, 00k aan beide zijden de beginselen, die het denken zoowel als het
handelen beheerschen, verschillen zullen. Immers de eigenschappen
van vastheid, en bestendigheid, die in de eerste plaats aan het karakter toekomen, eischen vastheid en consequentie in de beginselen en
in hunne uitwerking. Welke nu die beginselen zijn op verschillend
levensgebied, kan en behoeft hier niet besproken te worden, waar
.alleen van het christelijk onderwijs sprake is. Welke beginselen
echter op onze christelijke scholen gehuldigd en dus bij het onderwijs
gevolgd en onderwezen worden, mag ik als bekend onderstellen.
Alleen deze vraag is thans te beantwoorden, hoe deze beginselen tot
karaktervorming kunnen strekken.
R

III. Ik kom dus thans tot de beantwoording der vraag, welke wegen en middelen vallen in het bereik onzer chr. scholen ter vorming
van karakters. In het algemeen kan men zeggen dat die middelen ons aan
de hand gedaan worden door de natuur en door de Schrift als de
bijzondere openbaring Gods. Wanneer de kinderen voor het eerst ter
school komen ontwaart een zielkundig opmerker in hen reeds eigenaardigheden, waaruit eene individualiteit aan het licht schijnt te treden.
In het eene kind openbaren zich trekken van . eene zachte, bescheiden,
volgzame, in het andere van eene levendige, driftige, zelfstandige inborst ; het eene toont zich eerzuchtig en heerschzuchtig, hooghartig
en onbuigzaam, het andere leeft meer in zich gekeerd, is tevreden
met wat het ontvangt en geniet daarin ; het eene is veranderlijk, onbestendig, kan zich moeilijk langen tijd met hetzelfde werk of spel
bezighouden, het andere daarentegen is rustiger van aard, gaat bedachtzaam en kalm door met hetgeen hem bezighoudt, spel of werk.
Dergelijke verschillen van aard merkt men zelfs op bij kinderen van
dezelfde ouders. Men kan deze individueele trekken tot op zekere
hoogte karaktertrekken noemen, in zooverre zij uit het innerlijke voortkomen en eene relatieve bestendigheid hebben. Niet meer echter dan
relatief, want niet zelden veranderen zij met de jaren en keeren zelfs
om in hun tegendeel. Het karakter, nu in algemeenen zin genomen,
ontwikkelt zich met het leven. Het is de taak van den opvoeder deze
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eigenaardigheden met liefderijke aandacht na te gaan, om het goede,
dat zich niet zelden achter onaangename en hinderlijke trekken verbergt, te verzorgen en op te kweeken, of ook het minder goede, dat
niet zelden zich neet lieve en innemende eigenschappen paart, zooveel
mogelijk te elimineeren.
Zachtheid en volgzaamheid kan tot weekheid en slapheid ontaarden,
onbuigzaamheid, wildheid, eigenzinnigheid kunnen verkeerde uitingen
zijn van eenen aard, die zich, bij verstandige leiding ontwikkelt tot
een vast, kloek en zelfstandig karakter. Een opvoeder, die zelf karakter heeft en achter het uiterlijke den innerlijken grond weet te onderkennen, die het snoeimes gebruikt niet slechts om de kwade ranken te
verwijderen, maar bovenal om de goede te versterken, kan ook reeds
in de kinderjaren medewerken aan karaktervorming in hoogeren zin.
Van meer beteekenis voor de vorming van het karakter is de leeftijd,
die met de puberteitsontwikkeling samenvalt, de periode, waarin de
wil en het denken zich met bewustheid beginnen te richten op een
levenstaak en levensdoel ; waarin uit de diepten van het hart het bewust-persoonlijke leven ontluikt, waarin idealen voor de toekomst zich
beginnen te vormen en de behoefte aan leiding en richting in het
leven en voor het leven wordt gevoeld en de waarde van vaste beginselen tot besef begint te komen. Op dezen leeftijd der leerlingen
moet aan de karaktervorming de volle aandacht worden geschonken
door huisgezin en school beide. De intimiteit van het huiselijk leven,
de liefde van en voor vader en moeder, het natuurlijke vertrouwen op
hen, geven meer aanleiding tot volle opening der harten dan het verkeer op de school en kunnen daardoor een grooten invloed hebben
op de vorming van het karakter. Toch zou ik niet durven beweren
dat de invloed der school in dit opzicht geringer moet zijn ; hij wordt
op andere wijze geoefend. De school is het voorportaal voor het
maatschappelijke leven. Maar omdat zij uit haren aard niet de inschikkelijkheid en plooibaarheid heeft van het huisgezin, ondervindt
de leerling, hoe vriendelijk en tegemoetkomend ook de zorg van den
leeraar of den onderwijzer moge zijn, dat hij tegenover vreemden staat,
wier wil en inzicht hem zullen leiden.
Er treedt bij hem eene natuurlijke reactie op, een bewustworden
van eigen neiging en wil tegenover die van anderen. Waar die reactie
ontbreekt, wordt een karakterfactor gemist, waar zij te sterk is evenzeer, daar ontbreekt zelfbeheersching of plichtsgevoel of beide. Zoo
ontstaan moeilijkheden, dikwijls groote moeilijkheden, wier oplossing
verkregen moet worden zóó, dat de karaktervorming er door gebaat
Nat. Chr. Schoolcongres
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wordt. Niet den wil en de energie, twee onmisbare factoren van
„karakter", te breken door overmacht mag het doel zijn, maar die zóá
te leiden, dat de leerling tot inzicht komt van wat zijn plicht is tegenover God en menschen en zich vrijwillig buigt. Daartoe is karakter
noodig bij den leeraar ; hij moet volkomen zeker zijn dat hij van zijnen
leerling niets vergt dan wat recht en billijk is, maar wanneer dat voor
hem vast staat, moet hij ook, in 't waarachtige belang van den leerling
zelven, zijn wil doorzetten door zachtheid en strengheid, door overreding en straf, door geduld en volharding, zóó lang, totdat de leerling
zich niet geveinsdelijk, maar in oprechtheid onderwerpt en het zakelijk
en persoonlijk recht van den leeraar erkent. Dat alles behoeft natuurlijk niet in ééne doorloopende acte te geschieden, dat te willen forceeren zou onpaedagogisch zijn ; men moet den leerling gelegenheid
geven tot kalme bezinning te komen. Het leiden van eenen wil kost
ongetwijfeld groote tact en wijsheid en doorzettende wilskracht, maar
de zaak is die moeite waard.
Het karakter is de uitgedrukte vorm der persoonlijkheid ; om het te
vormen moet men doordringen tot in haar diepste wezen, „tot de verdeeling der ziel en des geestes," zooals de Schrift het zegt. Het beste
middel daartoe is het levende woord, dat van hart tot hart gaat. Door
het woord moet men het karakterideaal ingriffen in de ziel, wat men
op de meest zekere wijze kan doen door de groote karakters, die de
geschiedenis kent zóó voor te stellen, dat ze verstaan worden en tot
navolging opwekken. Leeringen wekken, voorbeelden trekken.
De geschiedenis en de literatuur geven daartoe overvloedig gelegenheid, maar de christelijke scholen hebben in de bijbelsche geschiedenis,
in de kerk- en zendingsgeschiedenis, in de geschiedenis van het vaderland ook, een voordeel, dat zij zich niet mogen laten ontgaan. Vooral
bij de leerlingen van eenigszins rijperen leeftijd kan men door eene
ernstige, boeiende schildering en beschrijving van deze historische
karakters, waarbij niet opdringerig, maar als van zelf op karakterdeugden als geloof, gehoorzaamheid, vastheid van wil, volharding, zelfstandigheid en moed, het licht valt, bereiken dat de leerlingen zich
zulk een karakter als ideaal voor oogen stellen, waardoor men veel
gewonnen heeft, omdat men het hart heeft geraakt, waaruit de uitgangen zijn des levens. Onze christelijke scholen behoeven daarbij
niet te idealiseeren, geene zwakheden en zonden te verbergen. Die
gebreken en zonden herinneren, wat nooit mag worden vergeten, om
geen eigengerechtigheid en schijnheiligdom te voeden ; herinneren zeg
ik, dat ook deze groote karakters menschen waren, die alleen door uit
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God en bij God te leven, voor karakterzonden konden worden bewaard.
Als David na zijnen val tot zich zelf is ingekeerd en de oorzaak
daarvan kent, bidt hij zoo treffend : „Schep mij een rein hart, o God !
en vernieuw in het binnenste van mij eenen vasten geest" ; hij erkent,
dat God lust heeft tot waarheid in het binnenste en noemt alzoo drie
eigenschappen, die inderdaad den grond vormen van wat in den hoogen
zin van het woord een karakter mag heeten : waarheid in het binnenste,
een rein hart, een vaste geest.
Wilskracht is zeker een eerste eisch voor iemand, die een karakter
wil zijn, maar de wil is niet voldoende, ook vastheid in het handelen,
handelen zonder willekeur, naar beginselen, behoort tot het karakter ;
voor dit handelen is verstand, logische denkkracht onmisbaar. De
vorming van karakters bereikt men dus niet, tenzij men ook de beteekenis en de waarde van beginselen tot bewustzijn brenge en leere
daarnaar te handelen.
Eene abstracte bespreking van het wezen van beginselen en hunne
waarde voor het leven is voor de scholen, waarover wij spreken,
weinig doeltreffend. Meer bereikt men door die bespreking te verbinden met de behandeling van het leven en werken van personen,
die in de geschiedenis iets waarlijk groots en goeds tot stand gebracht, die aan de verbreiding en doorwerking van groote en heilzame
beginselen hun leven hebben gewijd, met opoffering van eigen rust
en welvaart, of zelfs van goed en bloed. Het zal op die wijze niet
moeilijk vallen eenigszins te doen verstaan het onderscheid tusschen
beginselen en geboden, wetten of voorschriften, tusschen theoretische
en praktische beginselen ; dat beginselen zoo genoemd worden, omdat
daaruit als uit eene eerste gedachte andere gedachten voortvloeien, die
het denken en handelen bepalen, dat dus een karakter, omdat het
vastheid en bestendigheid van wil onderstelt, de consequentie van de
gedachten, welke het uitgangspunt van zijn denken en handelen vormen, moet aanvaarden. Die gebondenheid van het karakter aan beginselen, welke het (subject) aanvaard heeft, zal trouwens door de
leerlingen gemakkelijk worden erkend, wanneer men haar illustreert,
door voorbeelden uit het onderlinge leven der leerlingen zelf ; de logica
der beginselen wordt in concreto door hen zelven in hun doen en
laten tegenover elkander voortdurend toegepast. Slechts hierop moet
de opvoeder hen telkens weder wijzen, dat zij als kloeke jongens en
meisjes in de eerste plaats die consequentie van zich zelf moeten
vorderen.
En eindelijk, want ik moet mij beperken, behoort het tot een mensch
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van karakter, dat hij voor de handelingen en daden, ja ook voor zijne
gedachten, die hij verricht of denkt, steeds de verantwoordelijkheid
moet aanvaarden, daar hij die zelf gewild of toegelaten heeft. Het is
niet genoeg die verantwoordelijkheid te dragen, omdat het niet anders
kan, een karakter aanvaardt haar, neemt haar vrijwillig voor zijne
rekening. Het geweten zelf verplicht hem daartoe, soms duidelijk en
krachtig, soms op minder overtuigende wijze. Daarom behoort het ook
tot de vorming van het karakter, dat het geweten steeds wakker gehouden, waar het dreigt te verstompen verscherpt worde. Vooral in
onze christelijke scholen, hoogere en lagere, moet het besef of liever
het bewustzijn van de verantwoordelijkheid gekweekt worden, waartoe
immers elken dag de gelegenheid zich aanbiedt, daar het woord Gods
daar regeeren moet, overeenkomstig het karakter dier scholen ; en dat
woord is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten
en leert dat geen schepsel onzichtbaar is voor Hem, maar alle dingen
naakt en geopend zijn voor de oogen lesgenen met welken wij te
doen hebben, (Hebr. 4 : 12, 13).
Het zal welk niet noodig zijn, nog uitvoerig te spreken over de
waarde, welke alle onderwijs kan hebben voor de karaktervorming :
o.a. wanneer door leeraren en leerlingen behartigd wordt de vermaning;
„alles wat uwe hand vindt om te doen, doe dat met uwe macht" (Pred.
9 : 10) en gevolgd wordt het woord van de WITT ago quod ago. Het
is waar, dat de veelheid van leerstof en de weinige eenheid, die daarin
gebracht wordt, in den tegenwoordigen tijd, het niet gemakkelijk maken
naar die spreuken te handelen, maar het streven daarnaar mag niet
worden opgegeven. Het moet eene gewoonte worden, zijn hart te
zetten op wat men te doen heeft.
Het gewennen aan de dingen die goed en noodig zijn kan zeker
medewerken tot karaktervorming, maar men schatte de macht der gewoonte in dat opzicht niet te hoog. Een spreekwoord zegt : gewoonte
wordt eene tweede natuur ; dat is in zooverre waar, als hetgeen men
uit gewoonte doet, min of meer mechanisch geschiedt zonder bewustzijn en nadenken. Maar de waarde van zulk doen, is minder dan het
doen door instinct of natuur, omdat wat instinctmatig en door natuurlijke aandrift geschiedt, toch altoos gegrond is op de ratio, die krachtens scheppingsordinantie in de natuur werkt, terwijl wat uit gewoonte
gedaan wordt even goed irrationeel kan zijn. De gewenning aan gedragingen en handelingen kan daarom alleen dan tot karaktervorming
dienen, wanneer zij zulke gedragingen en handelingen betreft, die op
zich zelf uitingen van het karakter zijn, dus van wil, verstand en ge-
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moed en wanneer zij dan, door de gewoonte, de vastheid en bestendigheid, als karakterelementen, bevordert.
Eindelijk blijft mij nog over met een enkel woord op de beteekenis
der lichaamsoefening voor de karaktervorming te wijzen. Karakter
hebben sluit in durf en moed bezitten, op een gegeven oogenblik ter
bereiking van een bepaald doel zijne lichaams- maar ook zijne geesteskrachten kunnen concentreeren, met volharding inspanning kunnen
dragen. Tot verkrijging en onderhouding van die eigenschappen kunnen goed geleide, op het doel gerichte lichaamsoefeningen zonder
twijfel veel bijdragen. Het is echter onnoódig hier te herinneren hoe
de lichaamsoefening, wanneer die goede doelbewuste leiding ontbreekt,
wanneer de tucht hare beteugelende kracht niet oefent, wanneer het
zedelijke doel der lichaamsoefening niet gerekend wordt, deze oefening tot
weerzinwekkend karakterbederf inplaats van karaktervorming moet leiden.
Het komt mij voor, M. H., dat de korte beschouwingen, die ik over
karaktervorming op onze scholen aan uwe welwillende belangstelling
ter overweging aanbood, voor eene inleiding tot de bespreking der
gestelde vraag voldoende zijn. Eene volledige beantwoording is niet
gevraagd en kan natuurlijk op een congres, zelfs indien er niet een
paar uren, maar eenige dagen aan gewijd konden worden, niet plaats
vinden. Zelfs maakt de beperking der karaktervorming tot de scholen
het onderwerp voor eene ook slechts eenigszins volledige beantwoording ongeschikt. De school neemt wel is waar een belar.grijk deel
van het kinder- en jongelingsleven in beslag, maar het huiselijk en
maatschappelijk leven een niet minder gewichtig deel. En toch is
het karakter één ondeelbaar geheel, waarin men niet wat de school
heeft bijgedragen scheiden kan van wat het gezinsleven en de maatschappelijke omgeving bewerkte : de vele componenten vloeien samen
tot slechts ééne resultante, maar het is, vooral in den tegenwoordigen
tijd, bijna ondenkbaar dat die resultante één zuiver en volkomen karakter zou zijn.
Het maatschappelijke leven van onzen tijd is voor karaktervorming
weinig geschikt : het is gejaagd, onrustig, het laat den mensch geen
tijd om tot zich zelf te komen ; het overstroomt ons met allerlei lectuur, met vergaderingen en lezingen, waardoor zelfstandigheid in het
oordeel voor velen bemoeilijkt wordt ; het is genotzuchtig en materialistisch en werkt daardoor eene hooge opvatting van het leven tegen ;
het uiterlijk, de schijn, de reclame, de mode voeren heerschappij over
waarheid en oprechtheid ; de zucht om vooruit te komen verslapt den
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eerbied voor het recht van anderen. Deze en dergelijke kenmerken
van den tijd hebben maar al te veel ook het christelijke gezin aangetast en houden de vorming van karakters tegen. Om tegen dien
stroom in te gaan hebben we mannen en vrouwen van karakter
noodig. Geve God, dat ze, meer dan tot nog toe geschiedde, door
ons christelijk onderwijs mogen gevormd worden en laat ons, die dat
onderwijs dienen, ons zelf onderzoeken of wij in waarheid christelijke
karakters zijn, die dagelijks in en door het gebed in die karaktervastheid ons oefenen, die het deel behoort te zijn van ieder christen.
Het karakter heeft zijn zetel in het hart en God is het alleen, die
schept een rein hart en eenen vasten geest.
De voorzitter zegt den inleider hartelijk dank voor zijn doorwrocht
stuk werk. Hij prijst het in dezen professor, dat hij voortdurend in
contact blijft met het leven, door zijn arbeid op het gymnasium, in de
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs en in de
Eerste Kamer.
Eigenlijk debat wordt over dit referaat niet gevoerd. DR. P. J.
KROMSIGT maakt enkele korte opmerkingen, waarin hij scherp naar
voren brengt, dat alle neutraliteit vlak is en dus niet geschikt, om
als stempel te dienen voor de karaktervorming.
Aan het woord is daarna PROF. DR. L. BOUMAN te Amsterdam
over Experimenteele Psychologie.

Experimenteele Psychologie.
Inleider : PROF. DR. L. BOUMAN.
EXCERPT.
1. De methoden, die in de psychologie worden toegepast, kunnen onderscheiden worden in twee groote groepen, de subjectieve methode en de
zoogenaamde objectieve methoden.
2. Deze beide groepen vormen geen scherpe tegenstelling, de objectieve
psychologische methoden moeten als een hulpmiddel en uitbreiding voor
de toepassing der subjectieve methode beschouwd worden.
3. De subjectieve methode vormt eveneens de basis van de experimenteel-psychologische methode, waarbij de objectieve methode met experimenten verbonden is.
4. De experimenteele psychologie is geen nieuwe psychologie, maar de
oude psychologie met nieuwe hulpmiddelen (PFaNDER) ; zoo is ook de
experimenteele paedagogiek de oude paedagogiek met nieuwe hulpmiddelen.
5. De experimeenteele paedagogiek, oorspronkelijk uit de experimenteele
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psychologie ontstaan, zal ten deele haar eigen weg moeten gaan om vruchtbare resultaten op te leveren.
6. Het is wenschelijk, dat de experimenteele paedagogiek zich voorloopig
tot het streng wetenschappelijk gebied beperkt, de practische consequenties
zijn nog gering en alleen onder reserve te aanvaarden.

Het is misschien wat gewaagd in dit tijdstip belangstelling te vragen voor de experimenteele psychologie, nu men reeds begint te
spreken over een krisis en nu men, na de zoo geestdriftige verdediging voor enkele jaren, van verschillende zijden een toon van
teleurstelling en ontgoocheling doet hooren. Toch meen ik, dat het
niet van belang ontbloot is juist in onzen kring te spreken over een
tak van wetenschap, die door velen met eenig wantrouwen beschouwd
wordt. Ik bedoel hier nu niet de conservatief aangelegde naturen, die
eigenlijk bij ons niet mochten voorkomen, die al het nieuwe uit, den
booze achten en het veel gemakkelijker vinden zich te houden aan de
oude paden, omdat ze dan niet struikelen, maar ook niet vooruitkokomen (ze zijn er helaas ook in onzen kring) maar ik bedoel hier de
ernstige denkers, die zooveel schaduwzijden zien, dat zij de lichtzijden
uit het oog verliezen. Voor de laatste categorie heb ik wat te zeggen,
ik zal hen misschien op nog meer schaduwzijden wijzen, maar toch
daarnaast een blik doen werpen op het goede, dat men van de experimenteele psychologie te wachten heeft.
In de tweede helft der vorige eeuw zijn waarneming en experiment
zoo op den voorgrond getreden, dat men tot de stoute bewering kwam,
dat daardoor alleen ware wetenschap kan verkregen worden ; door de
natuurwetenschappelijke methode toe te passen zou men objectieve
resultaten verkrijgen en men bejammerde het, dat deze methode geen
ingang vond op elk gebied der wetenschap. Er was één gebied, dat
men zoo gaarne zou veroveren en waaraan, naar het scheen, onoverkomelijke moeilijkheden verbonden waren. Dat was het gebied der
psychologie. En ziet, er werden juichtonen vernomen, toen gebleken
was, dat ook de psychologie haar geisoleerd standpunt moest opgeven en toegankelijk werd voor de experimenteele methode. Het ging
er mee als met het vinden van de spraakzone in de hersenen door
BROCA. Langzamerhand was het verschil tusschen mensch en dier
verdwenen, maar men bleef nog moeilijkheden ondervinden met de
spraak. Nadat BROCA gevonden had, dat een verwoesting van een gedeelte van de hersenen verlies van de spraak na zich sleepte, meende
men, dat de barrière nu geheel verbroken was, men kon immers nu
die speciaal menschelijke eigenschap in een gedeelte van de her-
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senen localiseeren. Diepere studie van deze quaestie bleef achterwege, men was zoo verheugd met deze vondst, omdat deze zoo geheel
•
strookte met de materialistische opvattingen van dien tijd.
Telkens komt mij die vergelijking voor den geest, wanneer ik denk
aan hen die dwepen met de experimenteele psychologie. Ze zijn
dogmatici geworden, ze zijn overtuigd, dat de experimenteele psychologie de psychologie xaz ' i'xoxrv is en zij vermoeden, dat daarom alleen
de strijd tegen haar wordt aangebonden, omdat de duffe geesten daardoor in hun sluimering gestoord worden, omdat deze als aanhangers
van oude waarden in de wetenschap een stormram zien, die hunne
broze gebouwen en leeringen zal omverwerpen. Of om met een van
die dwepers te vervolgen, voor wie de experimenteele psychologie
„unbequem" is, dat zijn „die Leister von gestern, die in den „Wortkunsten der Vergangenheit grossgezogen wurden, sie wittern in der
experimentellen Psychologie ihren Feind." ') Deze dogmatici gaan
echter nog niet ver genoeg. Eerst dan zal men met succes de psychologie kunnen beoefenen, wanneer men alle mystische voorstellingen
uit vroegeren tijd overboord werpt, wanneer men alle psychische
verschijnselen tot hersenreflexen herleidt. Men beroept zich dan op
de bekende onderzoekingen van den Russischen physioloog PAWLOW,
die waargenomen heeft, dat men bij honden een zoogenaamde psychische
afscheiding kan verkrijgen, willekeurige associaties van voorstellingen
geven afscheiding van maagsap ; en op die van den Russischen neuroloog BECHTEREW, die deze waarnemingen tot de reflexen van het
spierstelsel uitbreidde en men meent dat men, eenmaal den band gelegd hebbend tusschen het psychische en reflectorische, alleen op dien
weg met succes kan verder gaan.
Zoo kan men den weg vinden tot de eerste oordeelen, associaties,
denken zonder aanschouwing, tot conclusies (Schlussfolgerung), tot
opmerkzaamheid. Het begin van dezen weg is, omdat er alleen hersenreflexen of groepeeringen van hersenreflexen zijn, de natuur der reflexen
te onderzoeken, objectief 'physiologisch en physico-chemisch. Zoo
heeft deze radicale richting tenslotte alle psychologie tot biologie herleid en daar deze er naar streeft zooveel mogelijk de mechanistische
verklaring toe te passen, zoo zou het eindresultaat zijn, dat ook de
psychologie alleen dan den naam van ware wetenschap kan dragen,
wanneer zij zich in mechanistische banen beweegt. Zij is dan op
hetzelfde niveau gekomen als de natuurwetenschappen. Ook deze
') Braunshausen, Archie fur die gesamte Psychologie, Literaturbericht, S 1.
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kunnen het metaphysische probleem van het wezen van de stof niet
oplossen, toch meent men, dat zij veel verder gekomen zijn, terwijl
de tot nu verkregen gebrekkige resultaten van de experimenteele
psychologie nog mijlen ver verwijderd zijn van hetgeen bereikt is in
de natuurwetenschappen. Daarom moet de psychologie de nieuwe
richting inslaan, dan eerst zal zij bereiken, wat de natuurwetenschappen reeds bereikt hebben en met haar hetzelfde ideaal nastreven.
Analoge beschouwingen kan men van medici vernemen. Nadat men
gemeend had door de experimenteele psychologie een juist inzicht te
verkrijgen in de normale en abnormale psyche van den mensch, zijn
zij ook ontevreden geworden over de resultaten, die verkregen waren.
Ook voor hen was het nemen van proeven op psychologisch gebied
iets nieuws, ook zij gingen met ijver werken op dit nieuwe terrein,
nadat KRAEPELIN zijn bekend geworden verhandeling over de psychologische experimenten in de psychiatrie had geschreven en in een
bijzonder tijdschrift de door hem en zijn leerlingen verkregen resultaten had gepubliceerd. Maar ook hier volgde teleurstelling en ontgoocheling en zij, die alleen van de anatomie en physiologie van de
hersenen heil voor de wetenschap bleven verwachten, werden versterkt
in het denkbeeld, dat zij op den goeden weg waren en kregen weer
eenige aanhangers. Hier had men houvast, hier kon men blijven werken met de oude beproefde methoden en had men niet het gevaar van
het subjectieve, wat toch steeds min of meer aan de experimenteelpsychologische methode bleef kleven. Zeker de weg over de anatomie
en physiologie zou een zeer lange zijn, maar men zou langzaam vooruit
komen, zonder die bezwaren te ontmoeten, waarmede men bij de
andere methode telkens weer te kampen had. Zoo had men ook daar
het punt bereikt, hetgeen ik zoo straks noemde als het eindpunt van
die psychologen, die meenen, dat we alleen door het aannemen van
reflexen en groepeeringen van reflexen en het bestudeeren daarvan
zullen verder komen.
Dit standpunt nu kan men het consequent materialistische noemen
en men behoeft zich niet te verbazen, wanneer men de historie nagaat,
dat ook deze richting, ondanks de zeer beslist anti-materialistische
strooming, nog steeds hare aanhangers telt. De anatomie en physiologie zullen ons alleen objectieve resultaten geven. Op ons speciaal
gebied overgebracht zullen we dus ook dan alleen van de studie van
de kinderpsychologie heil kunnen verwachten, wanneer men in staat
is zoo nauwkeurig mogelijk anatomische en physiologische kennis van
de kinderhersenen te verkrijgen, wanneer men rekening houdt met
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ontogenie en phylogenie, met anthropologie enz. Of wil men liever,
wanneer men een dieper inzicht gekregen heeft in de reflexen en
groepeering van reflexen van het kind op verschillende leeftijden.
Eenerzijds dus heil verwachtend van het op nieuw betreden der
materialistische banen heeft men anderzijds weer getracht de zoogenaamde driedeeling van ARISTOTELES op den voorgrond te plaatsen. 1)
De ziel is de drager en grond van de eenheid van het lichaam, van
het organisme, van het vitale, daarom valt deze in den dood in veelheden uiteen. Zoo is dan de ziel een begrip der biologie en komt
ook aan alle dieren toe. De geest is een eenheid sui generis, de
eenheid der Akte en alzoo drager en grond der speciaal menschelijke
constitutie der ziel. Het begrip van het individu is alleen aan het
organisme en de ziel gebonden, eerst Akte maken de vorming van een
persoonlijkheid mogelijk, die niemand aan een dier of klein kind toeschrijft. Processen (Vorgange) en toestanden vormen het bewustzijn, de
Akte het zelfbewustzijn. Door de Akte en hun functies is de psychologie
met de geesteswetenschappen verbonden, door de ziel met de biologie.
De Akte zijn ook niet direct voor experimenteel onderzoek toegankelijk, omdat ze niet gevoeld worden, in een ondeelbaar oogenblik optreden, niet herinnerd worden, maar het herinneringsverband vormen.
Meent men, vooral na de experimenteel-psychologische onderzoekingen
uit den laatsten tijd over het denken en over het oordeel, dat psychologie en experimenteele psychologie samenvallen, dan moet tegenover
zulk een overschatting uitdrukkelijk worden vastgesteld, dat zij in omgekeerde verhouding tot de beteekenis der resultaten staat. Juist door
de wilsonderzoekingen is ook niet een enkel nieuw inzicht verkregen
geworden, dat men ook niet gehad zou hebben zonder experimenten.
De psychologie zou haar meest waardevolle deel moeten prijsgeven,
wanneer zij de zelfmutilatie zou verrichten, zich te beperken tot het
gebied, dat voor het experiment toegankelijk is, dat zijne beteekenis
wezenlijk in het rijk der zintuigpsychologie heeft. Het zou tyrannie
zijn, waartegen men de „gedachtenvrijheid" zou moeten oproepen,
wanneer in de toekomst psychologisch denken aan de aanwezigheid van
proefpersonen gebonden zou zijn. Het zal ook verder vaker van grootere
beteekenis zijn, wanneer een bijzonder begaafd mensch bij zich zelf
en anderen waarneemt en hoe hij het duidt, dan wat een dozijn „beliebige" proefpersonen laten opschrijven of misschien in de toekomst zelfs
in een phonograaf spreken.
') Otto von der Pfordten, Psychologie des Geistes, Heidelberg, 1912.
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Men kan proeven inrichten, maar het is iets anders de waarde van het
daarbij gevondene te beoordeelen. Het woord „experiment" geeft nog
geen waarborg voor de beteekenis der resultaten, het passief en aktief zijn
van den proefpersoon, het vinden van bepaalde wetten en alleen statistiek. Het eerste groote succes dankt de experimenteele psychologie aan
de studie der zintuigen, waarbij de proefpersoon bijna passief is en
het individueele verschil, van enkele anomalieën afgezien, in het geheel
geen rol speelt. Deze experimenten, alle aan de grens bij de physiologie staande, gelijken werkelijk op het natuurwetenschappelijke aan
het doode objekt. Wat heden „experiment" genoemd wordt, is methodisch
geheel anders, sommigen werken met voorliefde met psychologen als
proefpersonen, anderen vinden deze niet bijzonder bruikbaar.
De een wil den experimentator verbieden vragen te stellen, om „onbeinvloed" te kunnen registreeren, de ander houdt dit juist voor de
hoofdzaak. Daar geen proefpersoon, zoodra deze in het algemeen aan
proeven deelneemt, geheel onbeinvloed is en ten minste er aan moet
denken iets interessants te doorleven, dat waardig is geregistreerd te
worden, zoo zou men eer de mate der beinvloeding zoeken vast te
stellen dan iets onbereikbaars nastreven.
Al de psychische gebeurtenissen, waarin ons ik geheel tot uiting
komt en werkt, vallen nooit binnen de perken van mogelijke experimenten, hoogstens van een statistiek, die niets meer met wetten te doen heeft. Nooit zal dit statistisch onderzoek van proefpersonen, die onder abnormale toestanden reageeren, in de plaats
kunnen komen van de psychologische beoordeeling van normale
menschen en „lebendige Bettiging" en het psychologisch laboritorium
beteekent nooit de wereld, waarin de geest van den mensch zich zijne
waarden schept.
Zoo zijn ook van medische zijde geheel andere richtingen opgekomen, ik noem hier de Freudsche richting, die de voornaamste onderzoekingen in het gebied van het onbewuste heeft gebracht. Daarbij
tracht men nog wel de experimenteele psychologie te blijven handhaven, maar m. i. door daaraan veel te groote bewijskracht toe te
kennen. De bekende associatieexperimenten uit die school zouden
ons een blik geven in het onbewuste en daardoor een sleutel tot het
ontdekken van diep verborgen gebleven en verdrongen complexen.
Dat bij deze Freudsche psychologie juist het subjectieve zoo sterk op
den voorgrond is geplaatst, wordt wel door velen als een kapitale
fout beschouwd, die tenslotte op een algeheele mislukking zal moeten
uitloopen, voor ons kwam het er echter maar op aan te bewijzen, dat
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een geheel andere richting bezig is op te komen en dit niet alleen,
maar ook voortdurend meer aanhangers gaat krijgen.
Bovendien heeft men van medische zijde een scheiding voorgesteld
in zoogenaamde hersenziekten en psychische ziekten, terwijl men
vroeger alle psychische stoornissen toeschreef aan veranderingen in
de schors van de groote hersenen.
Om te recapituleeren ziet men dus tweeërlei streven, omdat men
onvoldaan is over de uitsluitend experimenteel-psychologische richting, men ziet een streven om in de materialistische bedding te geraken, van psychologische zijde om alles tot reflexeu en groepeeringen
van reflexen te herleiden, van medische zijde om de anatomie en
physiologie op den voorgrond te plaatsen ; men ziet diametraal daartegenover een streven om bepaalde psychische verschijnselen een geheel bijzondere plaats te doen innemen, het begrip „Akte" wordt
ingevoerd, de driedeeling wordt weer geprezen, van medische zijde
gaat men zich meer en meer wenden tot de studie van het onbewuste
en komt tot onderscheidingen, die men vroeger voor onwetenschappelijk
zou gehouden hebben.
Wanneer we den mensch als een schepsel Gods beschouwen met
een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke ziel, dan zijn de materialistische opvattingen, in welken vorm dan ook, geoordeeld. Van dit
standpunt bezien blijven echter de moeilijkheden nog vele en velerlei.
Moet men een consequent psychophysisch parallelisme aannemen of
een beperkt, eventueel op de zoo juist geschetste wijze, door naast
lichaam en ziel den geest aan te nemen, en moet men geen rekening
houden met de bezwaren aan het parallelisme verbonden ? Moet men
een voorstander zijn van de wisselwerkingstheorie en moet men dan
daarnaast de bezwaren van deze theorie op den koop toe nemen ?
Deze vragen zijn m. i. niet voor een oplossing vatbaar en de toelichting daarvan zou ons te ver van ons onderwerp afvoeren.
We hebben ons te bepalen tot de methoden, die in de psychologie
worden toegepast , en als zoodanig hebben we twee groote groepen,
de subjectieve methode, zelfwaarneming en innerlijke waarneming, en
de zoogenaamde objectieve psychologische methoden 1). Bij de subjectieve methode is de zelfwaarneming, het nadenken over zijn eigen
psychische gebeurtenissen, de hoofdzaak. Telkens weer worden de
bezwaren, daaraan verbonden, op den voorgrond geplaatst. Wil men,
zoo zegt men terecht, zijn aandacht wijden aan het psychisch door')

Pfdnder, Einfuhrung in die Psychologie, Leipzig, Barth, 1904, S 122.
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leefde, dan is het weer voorbij en heeft men alleen de herinnering
over, en wil men opmerken op het psychisch doorleven zelf, dan
wordt daardoor dit opmerken op de objecten van het doorleven gestoord. Alleen bij geoefende psychologen is zulk een splitsing van
de opmerkzaamheid mogelijk, zoodat liet doorleven in zijn onbevangenheid daardoor zoo weinig mogelijk gestoord wordt. Zoo weinig
mogelijk, dus gestoord wordt het toch, en ook bij de meest geoefende
psychologen zijn er gebeurtenissen, die door deze methode gestoord
of vernietigd worden. En ook dan nog, waar de introspectieve methode
mogelijk is, blijven de gebeurtenissen zoo kort, dat zij wel even
waargenomen, maar niet naar alle richtingen met elkander vergeleken,
van andere onderscheiden, geanalyseerd en met andere in relatie gebracht zouden kunnen worden. Daarom is men bijna geheel tot de
herinneringsbeelden beperkt. Daardoor wordt zoowel aan de psychologie van het dagelijksch leven als aan de wetenschappelijke psychologie
de toegang tot de psychische werkelijkheid geopend. Zoo kan men
vergelijken, onderscheiden en analyseeren ; daardoor wordt eerst de
beoefening der psychologie mogelijk.
Nu heeft men van deze methode gezegd, dat zij subjectief zou zijn
in den minder gunstigen zin van het woord. Zij moet echter daarom
subjektief genoemd worden 1), in zooverre het eigen subjekt en het
subjektief doorleefde tot voorwerp van onderzoek wordt en men kan
tegenover dit subjektief doorleefde even objektief staan als tegenover
materieële dingen en processen.
Om in de psychische wereld in te dringen heeft men naast de zelfwaarneming de waarneming van anderen noodig. Men spreekt dan
van „Einfiihlung", het inleven (voelen) in de psychische uitingen van
anderen. Dit nu moet met voorzichtigheid en omzichtigheid geschieden.
Met name zal dit het gemakkelijkst gaan bij zulke individuen, die ons
het naast staan en zullen we bij hen de grootste moeielijkheden ondervinden, die in den graad van ontwikkeling lager staan.
Om anderen waar te nemen kan men hen ook bepaalde dingen laten
doorleven, door met opzet bepaalde inwerkingen op hen uit te oefenen
en daarna waarnemen,
welke reactie daarop volgde. 2) In dit geval
.
spreekt men v an een psychologisch experiment, waarbij dan onderscheiden worden de leider der proeven en de proefpersonen. Deze
nu kunnen gevraagd worden mee te deelen, hetgeen zij psychisch
1) Pf ander, 1. c. S 130.
2) Pf ander, 1. c. S. 143.
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doorleefd hebben of men kan bij hen bepaalde veranderingen waarnemen in de uitdrukkingsbewegingen, in de pols,a demhaling, den
bluedsdruk, die dan geregistreerd kunnen worden. Door WUNDT en
zijn school zijn nu deze experimenten systematisch en volgens een
bepaald plan uitgevoerd geworden, waarbij zoo veel mogelijk de hulpmiddelen gebruikt worden, die de physica en physiologie ons aanbieden. Door
het aanwenden van deze bijzondere apparaten is het eerst mogelijk geworden den duur en de grootte van de prikkels, die inwerken, den duur
van het psychisch doorleefde, en de snelheid en grootte van de lichamelijke terugwerkingen van psychische processen nauwkeurig te meten 1).
Niet vergeten mag worden, dat ook hierbij de subjektieve methode
de basis van de objektieve methoden vormt. Wanneer men door het
experiment iets laat doorleven, dan is dit direct alleen toegankelijk
voor den proefpersoon, die het doorleeft. Deze moet daarom de subjektieve methode toepassen of de leider der proeven, de experimentator, moet de subjektieve methode verbinden met de verklaringen van
de levensuitingen van anderen. Daar het bezwaar ernstig is, dat de
proefpersonen niet altijd voldoende in het gebruiken van de sukjektieve
methode geschoold zijn en niet altijd weten, waarop het juist in het
gegeven geval aankomt, is de beoefenaar der experimenteele psychologie vaak genoodzaakt zelf als proefpersoon te fungeeren. Het vertrouwen, dat men in dit soort onderzoekingen stelt, berust juist daarin,
dat de beoefenaar der experimenteele psychologie direkt zelf kan
onderzoeken, wat door hem doorleefd werd, nadat hij willekeurig
prikkels op zichzelf heeft toegepast. Zoo heeft men telkens weer
de zelfwaarneming als fundament voor het onderzoek. Bij de subjektieve methode kan men ook van experimenten spreken, wanneer men
(dit is alleen door oefening mogelijk) zich in gedachten een bepaalde
situatie indenkt, in welke het doorleefde, wat onderzocht moet worden,
pleegt op te treden. Dit nu is niet een herinnering alleen of een
voorstelling van het doorleefde, maar een werkelijk doorleven 2). Het
zijn dus niet de experimenten in het algemeen, maar het volgens een bepaald plan en in grooten omvang aanwenden van exacte apparaten, dat
de verdienste van de nieuwere psychologie kan genoemd worden.
Dit nu vaststellende, moet de experimenteele psychologie als een
waardevol en noodzakelijk hulpmiddel der subjectieve methode beschouwd worden, dat gebruikt moet worden, zoover het maar mogelijk
c. S 145.
1. c. S 135.

1)

Pfánder, 1.

2)

Pfdnder,
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is. De psychologie moet daarom, zoover zij maar kan, experimenteele
psychologie zijn. Niet omdat daarom de subjektieve methode overbodig zou worden, dat is onmogelijk, maar omdat door het experiment
bepaalde psychische gebeurtenissen opgewekt worden, in haar duur
bepaald, gevarieerd, geisoleerd kunnen worden, terwijl zij bovendien
in hare betrekkingen tot lichamelijke reacties kunnen vastgesteld worden, die meetbaar zijn. Zoo zou men in 't kort kunnen zeggen, dat
door de experimenteele psychologie de vervulling van de taak der
subjektieve methode vergemakkelijkt en ten deele eerst mogelijk gemaakt wordt 1).
Welke bezwaren worden nu geopperd van de zijde van hen die
principiëel overigens de „Psychologie ohne Seele" gaarne aanvaarden 2).
In de eerste plaats moet genoemd worden het groot aantal experimenten,
dat in Europa en vooral ook in Amerika (waar men zich met bijzondere
voorliefde op de experimenteele psychologie geworpen heeft) verricht
is geworden, zonder dat er een synthese van die verschillende detailstudies tot stand is gekomen. Men zou kunnen zeggen, dit kan aan
het nageslacht worden overgelaten, het tegenwoordige geslacht, in de
periode van opkomst van de experimenteele psychologie levende,
brengt alleen bouwsteenen aan en zij, die na ons komen, zullen gaan,
sorteeren, analyseeren en combineeren en dan eerst zal het gebouw
kunnen opgetrokken worden. Daarom is het verwijt, dat in de tweede
plaats gehoord wordt, van veel ernstiger aard. Terwijl juist als het
karakteristieke van het psychologisch experiment genoemd werd, het
systematische en volgens bepaald plan uitvoeren der experimenten,
worden zoo vaak die onderzoekingen zonder een bepaald plan gedaan, men zou kunnen zeggen op een toevallig invallende gedachte en
dat moet toch ook voor de toekomst funest zijn. Het nageslacht zal
dan voor een ten deele onbruikbaar materiaal komen te staan en zal
onmogelijk tijd kunnen vinden om die publicaties, die toch al vaak
reusachtig van omvang zijn, door te werken en, wat meer zegt, naar
waarde te schatten. Het lijkt immers zoo gemakkelijk psychologische
experimenten te doen en het is inderdaad zoo moeilijk en terwijl ze
vroeger door competente menschen gedaan werden, geschiedt dit nu
soms door onbevoegden, die met name in de waardebeoordeeling
van de verkregen resultaten onbetrouwbaar zijn, al meenen zij ook in
gemoede, dat zij dit niet zijn, omdat de moeilijkheden niet tot hun.
') Pfdnder, I. c. S 148.
2) Kostyleff, La crise de la psychologie expérimentale, Paris, Alcan.
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besef gekomen zijn. In den aanvang waren het de psychophysische
en psychometrische onderzoekingen, die haar bloeitijdperk hadden,
men kreeg zoo de sphygomographische, plethysmographische en pneumographische onderzoekingen (invloed op pols, bloedsdruk en ademhaling), waarbij een laboratorium vereischt werd en waarbij competente
onderzoekers de experimenten uitvoerden.
Men meende toen nog, dat alleen de onderste graden van het zieleleven door de methoden, die in de natuurwetenschappen gebruikt
werden, konden gemeten worden, terwijl de hoogere graden alleen
voor speculatieve onderzoekingen vatbaar geacht werden. Later
kwamen de onderzoekingen over het geheugen en met name ook over
de associatie der voorstellingen. Dit laatste gebied, dat mij door
eigen onderzoekingen nader bekend is geworden, begon nu reeds
allerlei moeilijkheden te geven, het leek zoo gemakkelijk associatieproeven te doen, men had geen laboratorium noodig, hoogstens een
eenvijfde seconde horloge om den tijd te bepalen, al werd ook terecht
deze tijdopname door velen van weinig waarde beschouwd, maar de
verkregen resultaten waren dan ook hoogst gebrekkig en hierbij kwam
het niet zoo zelden voor, dat niet geheel bevoegden de experimenten
deden en de bezwaren over 't hoofd zagen. Maar nu scheen het ook,
alsof hier „der eherne Wall aufturmte, der ewig exacte Forschung und
introspektive Spekulation scheiden muszte".
Toen verscheen echter de experimenteele studie van MARBE over
het oordeel, deed BINET een oproep hooren om ook de hoogste graden van het zieleleven aan het experiment te onderwerpen en trad de
school van WÜRZBURG op, die experimenteele onderzoekingen over het
denken publiceerde, `terwijl ACH over de werkzaamheid van den wil
experimenten deed. Nu kwam evenwel het introspectieve weer zoo
sterk op den voorgrond, dat niet weinigen aan de waarde van de aldus
verkregen resaltaten twijfelden en WUNDT een waarschuwende stem
deed hooren, door de volgende 4 grondregels van het experiment op
te stellen. 1. De waarnemer moet, zoo eenigszins mogelijk, in staat
zijn het optreden van het proces, dat waargenomen moet worden, zelf
te kunnen bepalen. 2. De waarnemer moet, zoover als 't mogelijk
is, in den toestand van gespannen opmerkzaamheid de verschijnselen
opvatten en in hun verloop vervolgen. 3. Elke waarneming moet
onder dezelfde omstandigheden meermalen herhaald kunnen worden
om aan de resultaten meer zekerheid te geven. 4. De voorwaarden,
waaronder het verschijnsel optreedt, moeten door variatie der begeleidende omstandigheden vastgesteld en, wanneer zij vastgesteld zijn, in
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de verschillende bijeenbehoorende proeven volgens een bepaald plan
veranderd worden. Dit kan men doen, doordat men ze, Of in enkele
proeven geheel uitschakelt, Of in sterkte of qualiteit gradueel verandert.
Maar zijn er überhaupt wel resultaten verkregen bij het experimenteel
psychologisch onderzoek, zoo luidt het laatste maar ernstigste verwijt,
dat men aan de nieuwe richting voor de. voeten werpt ? Overal zijn
laboratoria opgericht, voorzien van zeer kostbare instrumenten, in
Amerika zijn het ware paleizen, telkens verschijnen weer nieuwe tijdschriften, die immers gemakkelijk vol te schrijven zijn, omdat de zoogenaamde protocollen vaak geweldig van omvang zijn, en wat zijn nu
de resultaten ? Deze bezwaren zijn het, die velen afkeerig gemaakt
hebben van de experimenteel-psychologische methode, zooals zij tot
heden toe werd toegepast. De metingen over vermoeidheid bij de
schoolkinderen b.v. gaven vaak geheel uiteenloopende resultaten, zoodat
het uiterst moeilijk was op grond daarvan practische veranderingen
voor te stellen. De zoo genoemde BINET—SIMON tests, die den graad
van intelligentie op bepaalden leeftijd zouden aangeven op grond van
de beantwoording van een bepaald stel vragen, zijn telkens weer omgewerkt geworden en gaven vaak allerlei bezwaren, zoodat men soms
aan de bruikbaarheid daarvan is gaan twijfelen. Zijn we na al het
werk, dat gedaan is, reeds zoover, dat we met ernst een algeheele
omwerking van de leerboeken over paedagogiek kunnen voorstellen of
moeten we ons alleen nog tevreden stellen met het feit, dat nu in getallen en maat kan uitgedrukt worden, wat reeds vroeger zoogenaamd
op grond van speculatie, gevonden was ? Het groote meerendeel der
onderzoekers zal alleen nog met het laatste tevreden zijn.
Toch meen ik ondanks al de bezwaren, die voortdurend in het oog
gehouden moeten worden, dat de experimenteele psychologie diensten
bewijzen kan aan ' de paedagogiek en ik vertrouw, dat de verdiensten
van mannen als BINET, STERN en MEUMANN later naar waarde geschat
zullen worden. MEUMANN wijst er op, dat de individueele paedagogiek
er naar moet streven, de onderzoekingsmethoden en hulpmiddelen der
experimenteele psychologie, de resultaten dezer wetenschap en van het
kinderonderzoek (psychologie, anatomie en physiologie, anthropometrie,
pathologie en psychopathologie van het kind) te gebruiken. ' Daarnaast
heeft zij echter noodig, de resultaten van de logica en methodenleer,
der ethica, aesthetica en de psychologie van het religieuse leven.
De paedagogiek is echter geen ,,toegepaste" psychologie, evenmin
toegepaste ethica, logica, zij is ongetwijfeld een zelfstandige wetenschap, de wetenschap van . de „Erziehungstatsachen". Zij is misschien
Nat. Chr. Schoolcongres
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het meest te vergelijken met de geographie, die ook de resultaten van
bijna alle andere wetenschappen kan gebruiken en toch een zelfstandige wetenschap blijft.
Men moet echter bedenken, dat de experimenteele psychologie geen
nieuwe psychologie is, maar de oude psychologie met nieuwe hulpmiddelen (Pfdnder) ; zoo is ook de experimenteele paedagogiek de
oude paedagogiek met nieuwe hulpmiddelen. Bovendien moet voor
de experimenteele paedagogiek een eigen richting gezocht worden. In de
experimenteele psychologie heeft men zich beziggehouden met vragen
van algemeenen aard, de algemeene wetten van de zintuigwaarneming,
van de opmerkzaamheid, van de reactie, het geheugen, het denken,
enz. Zoo zou men kunnen meenen, dat de experimenteele psychopathologie eenvoudig had te registreeren, welke verschillen er waren
tusschen hetgeen bij normale en abnormale personen gevonden werd.').
Dit is zeker niet het geval, daar men in de experimenteele psychologie
voornamelijk de élementaire functies onderzoekt, terwijl bij phychosen
juist de hooger gecompliceerde processen veranderingen hebben ondergaan, die voor de experimenteele analyse veel moeilijker toegankelijk
zijn en door de psychologie nog weinig bewerkt werden. Daarom moet
de psychopathologie ten deele haar eigen weg gaan. Zij kan daarbij weer
van beteekenis worden voor de algemeene psychologie en heeft deze
eigenaardigheid, dat de pathologie vaak als experimenteele factor werkt,
daar enkele functies uitgeschakeld worden (b.v. bij de spraakstoornissen.) Zij mist de zelfwaarneming der proefpersonen bijna geheel, daarvoor
moet het objectief onderzoek van de functies, die in aanmerking komen,
in de plaats treden, er mag geen beperking zijn tot het onderzoek van
de functies, die ons momentaan interesseeren, maar er moet naar een
oordeel over alle andere functies, die mede deelnemen, gezocht worden.
Wat dus de psycholoog bij zijn onderzoek van de ' normalen vooropstelt en in de proefvoorwaarden opneemt, vormt bij het psychopathologisch onderzoek reeds op zich zelf een object van onderzoek, want
de kliniek kan ons daarover alleen oriënteeren, de opgaven leveren,
die een exact na-onderzoek eischen.
Hetzelfde geldt nu voor de experimenteele paedagogiek. Wanneer
men gelijksoortige experimenten . doet bij verschillende personen, dan
worden daarbij naast algemeene resultaten ook groote individueele afwijkingen gevonden. Zoo blijkt dit ook bij de proeven, die bij nietvolwassenen genomen worden tegenover de volwassenen. Bij mijne
1)

Gregor, Experimentelle Psychopathologie, Berlin, Karger, 1910.
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associatieproeven vond ik ook met name duidelijke verschillen van de kinderen tegenover de volwassenen. Daarmede kan de experimenteele paedagogiek echter niet tevreden zijn. Elke bijzondere vraagstelling verlangt
haar bijzondere methodiek. De experimenteele paedagogiek begon eerst
meer vaste vormen aan te nemen, toen zij zich ten deele emancipeerde
van het schema der arbeidstechniek, die de moederwetenschap leverde. 1)
Verder moet op de methoden in de psychologie gewezen worden,
die voor de psychologie van het kind van bijzondere beteekenis zijn,
de genetische en de comparatieve methode. 2) Bij de kinderen heeft
men een continue ontwikkeling en men zal met deze evolutie rekening moeten houden. Men heeft nu zelfs gemeend, dat men om
een goed inzicht te krijgen in de psyche van den mensch moest
teruggaan naar de dieren, men kon dan eerst het elementaire psychische leven van de lagere dieren onderzoeken en dan nagaan, hoe
zich langzamerhand het hoogere zieleleven zou ontwikkeld hebben.
Dat daarbij voor de psychologie van het kind veel verkregen zou
worden, ligt voor de hand, omdat bij het kind in zijne ontwikkelingsstadia in verkorten vorm zou worden waargenomen, wat in de serie
der dieren was opgemerkt, waarbij dan voor een deel de comparatieve
methode betrokken was.
Nu mogen zeker met dankbaarheid aanvaard worden de verschillende
resultaten van het onderzoek van de psyche van het dier. Ik wijs hier
op het interessante werk van WASHBURN, The animal mind (in the animal-behavior series), (New York, The Macmillan Company 1909) met
onderzoekingen over amoeben, paramoecia, annelieden, echinodermen
enz. De genetische methode kan echter niet beantwoorden aan de verwachtingen, die men er in stelt, omdat de inhoud van datgene, wat we
als het psychische leven der dieren vermoeden, alleen naar het voorbeeld
van ons eigen psychisch leven door ons kan gedacht worden, daar
we geen ander voorbeeld voor psychisch leven überhaupt hebben. 3)
Men zou kunnen zeggen, hoe verder het psychische leven van ons
eigen afstaat, het verste dus dat der lagere dieren, des te minder
begrijpelijk is het voor ons. De maatstaf voor beslissing, welk psychisch
leven het hoogere is, is alleen weer bij het psychisch leven van den
volwassene, dus rangschikking der leden kan ook alleen door hem
geschieden. Bovendien heeft het begrip ontwikkeling bij de genetische methode een geheel andere beteekenis dan wanneer we van de
1) Stern, Die differentielle Psychologie, Leipzig, Barth, 1911.
2) Claparède. Psychologie de l'enfant. Genève, Kundig, 1911.
3) Pfánder. 1. c. S. 149.
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ontwikkeling van een bepaald individu spreken. Elk afzonderlijk lid
van de ontwikkelingsreeks heeft zijn eigen ontwikkeling, het begint
altijd weer geheel van voren aan en niet bijv. dadelijk op de ontwikkelingshoogte van het voorafgaande lid. En eindelijk zouden we bij het
opstellen van een liickenlose serie in de ontwikkeling geen verklaring
hebben van de ontwikkeling van het menschelijke uit het dierlijke
psychische leven, maar alleen een beschrijving. Om de afzonderlijke
étapes in de ontwikkeling te begrijpen moeten we overal onze eigen
ervaring over het door ons zelf doorleefde en onze eigen ontwikkeling
mede te hulp nemen. We must interpret the animal mind humanly
if we are to interpret it at all. (WASHBURN). In welken zin men ook
de genetische methode opvat, altijd wordt de subjectieve verondersteld.
Bij de comparatieve methode behoort ook de vergelijking tusschen de
kinderen van verschillende sociale categorieën, met name hebben
de Binet-Simon tests in dit opzicht belangrijke resultaten opgeleverd ;
verder tusschen kinderen en volwassen imbecillen, tusschen kinderen
en lagere rassen. Wat dit laatste punt betreft is men geleid worden
door Darwinistische voorstellingen, die trouwens ook aan de vergelijking tusschen kinderen en dieren ten grondslag lagen. Dat daarbij
op het verschil in cultuur moet gelet worden spreekt van zelf en men zou
dan ook om lagere rassen te onderzoeken de tests moeten veranderen.
Zoo werd in een voordracht, voorafgaande aan de tentoonstelling
„Nordland" die in den winter 1911/1912 in Berlijn gehouden werd,
waarbij een aantal zoogenaamde primitieven bijeen was, meegedeeld,
dat enkele Samojeden op de kliniek van Ziehen op hun intelligentie
werden onderzocht en dat deze met die van een zesjarig kind bleek
overeen te komen. 1) Commentaar is hier overbodig.
Bij de pathologische methode is het de studie van achterlijke en
abnormale kinderen, die vingerwijzingen kan geven voor de normale
functie. Is een stoornis opgetreden, die het gevolg is van het te loor
gaan van een bepaalde functie, dan kan deze functie beter bestudeerd worden.
In de kinderpsychologie en de paedagogiek speelt het synthetische
experiment een veel grootere rol dan in de algemeene psychologie
van den volwassene. We hebben hier meer te doen met het begrijpen
van gecompliceerde psychische processen en bovendien is het onder1) Von Hornbostel, Discussie naar aanleiding van de voordracht van Stern
„Die psychologischen Methoden der lntelligenzpriifung, Bericht ober den V Konress fur experimentelle Psychologie, Leipzig, Barth. 1912.
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zoek van individueele verhoudingen van veel meer gewicht. MEUMANN
licht dit met het volgende voorbeeld toe. Gaan we het lezen van het
kind analyseeren, dan hebben we in de eerste plaats een zuiver
optisch proces : het waarnemen van het woordbeeld, dan een zuiver
innerlijk opvattingsproces : het verkrijgen van de beteekenis der woorden,
een spraakproces : de klankinterpretatie van het optische beeld en het
op juiste manier uitspreken. Met deze drie partiëele processen is de
analyse voltooid, nu heeft het synthetische experiment ons te toonen,
hoe deze drie partiëele processen bij het lezen samenwerken. Voor
de paedagogische praktijk is dit laatste experiment het gewichtigste,
omdat zich aan het samenwerken der partiëele processen van het
lezen de meeste methodische gevolgtrekkingen verbinden, die voor het
onderricht in het lezen in aanmerking komen. ')
Uitdrukkelijk moet gewezen worden op de moeilijkheden, die verbonden zijn aan het experimenteeren bij kinderen, eenigszins te verlijken met de bijzondere moeilijkheden, die verbonden zijn aan het
experimenteeren bij abnormale personen. Men moet voor de laatste
categorie niet alleen op de hoogte zijn van de algemeene techniek,
maar ook rekening houden met de bijzondere moeilijkheden, die zich
daarbij voordoen. Alleen zeer ruime ervaring zal ons in staat stellen
dit naar behooren te doen en na verloop van tijd moet men bij zelfkritiek toestemmen, dat men vooral in het begin resultaten zonder
waarde verkregen heeft. Het zelfde geldt nu ook voor kinderen. Ook
hier moet men een bijzondere techniek zich eigen maken en zal men
na verloop van tijd veel wat ondeugdelijk was moeten schrappen, omdat men niet gelet had op allerlei kleinigheden, die van belang
waren. Bij zeer' jonge kinderen zal het experimenteeren daarom niet
mogelijk zijn, omdat er toch een zeker begrijpen moet zijn van hetgeen
door den proefleider bedoeld wordt. Wel wordt o.a. door MEUMANN
opgemerkt, dat het meevalt en dat men het voordeel heeft, dat de kinderen vaak veel meer onbevangen zijn dan volwassenen, omdat deze
in veel sterker mate dan het kind gaan overleggen en vermoeden, hoe
het experiment zal afloopen. Dit nu is mogelijk, indien we het zieleleven van het kind eenvoudiger dan het onze voorstellen, maar met
het aannemen van het meer eenvoudige is nog niet direct gezegd, dat
daarmede ook vervallen zijn de overleggingen en vermoedens, die
misschien in andere richting dan bij volwassenen toch wel aanwezig zouden kunnen zijn.
1) Meumann, Vorlesungen zur Einfuhrung in die experimentelle Pádagogik,
Zweite Auflage, Erster Band, S 40, Leipzig, Engelmann, 1913.
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Van bijzondere beteekenis is ook de suggestibiliteit der kinderen. Het experiment heeft met name uitgemaakt, dat de kinderen
nog meer suggestiebel zijn dan gedacht werd. Hierbij heeft nu de
proefleider een waarlijk niet gemakkelijke taak. Men heeft in sommige
gevallen het resultaat van de processen geheel in zijn hand. Zoowel
door den vorm, waarin de vraag gesteld wordt, als door den bijzonderen klemtoon, die gelegd wordt, is men in staat het resultaat in een
bepaalde richting te leiden. Men moet dus zoo objectief mogelijk
zijn, maar dan brengt de proefleider nog zijn persoonlijkheid mee, die
eveneens in een of andere richting werkt en daarmede aan de betrouwbaarheid der resultaten schaadt.
Verder moet gelet worden op de verschillende eigenschappen van
de kinderen, die men op pathologisch gebied bij de hysterie aantreft :
de neiging om interessant te zijn, om eenigszins theatraal te zijn, de
geest van tegenspraak, de stemmingswisseling, enz.
Ook deze verschillende moeilijkheden kunnen alleen bestreden en
soms ook overwonnen worden door ruime ervaring, door herhalen der
experimenten, door zelfkritiek en door niet te zuinig te zijn met het
van onwaarde verklaren der resultaten bij twijfel.
In het werk van MEUMANN, waarin de verschillende resultaten op
het gebied der experimenteele paedagogiek zijn neergelegd, is nu reeds
veel, wat de aandacht ten volle verdient. Slechts enkele punten wil
ik noemen. Bij het leeren van zinlooze woorden kan nagegaan worden de snelheid (tijdsduur), waarmede een reeks van b. v. 10 geleerd
wordt, het aantal der herhalingen, dat daarvoor noodig is (leervermogen). Dan kan men deze reeks na een bepaalden tijd weer laten
leeren en kan men nagaan, hoeveel herhalingen nu noodig zijn (de
spaarmethode), daarbij moet opgeteekend worden, hoeveel tijd tusschenbeide verloopen is. Er bleek nu, dat het leervermogen van de kinderen van alle leeftijden op de lagere school (dus tot en met het 14e
jaar) veel geringer is dan van alle onderzochte volwassenen. Omgekeerd gaat het vergeten bij het kind zeer veel langzamer dan bij
deel volwassene. Bij de proeven op de middelbare scholen door
WESSELY verricht (een gedicht, 8 Latijnsche woorden), kwam het resultaat,
wat het behouden resp. vergeten betreft, met het boven aangehaalde
overeen : hoe ouder, des te sneller vergeten. Alleen afwijkend is, dat
het behouden tot aan de tertia (ongeveer) toeneemt. Over het toenemen van het leervermogen geven de proeven van WESSELY niets
zekers.
Juist de scheiding, die gevonden is tusschen het leervermogen en
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het behouden, is hier van beteekenis. De beste periode voor het geheugen in den zin van het leervermogen is in den leeftijd van den
studententijd (20-25 j. ongeveer), daarna nemen zoowel leervermogen als behouden langzaam en gelijkmatig af. Rekening moet gehouden worden met het feit, dat men met personen te doen had, die het
geheugen steeds oefenden.
De regressieve ontwikkeling van het geheugen gaat langzaam en
des te langzamer, hoe meer het geheugen geoefend wordt.
Dit nu is een algemeene wet, het kan echter van beteekenis geacht
worden, dat ditzelfde resultaat ook bij de proeven verkregen werd.
Komt men nu echter tot praktische consequenties, dan volgen de
moeilijkheden. Wanneer een normaal begaafde leerling aan kunstmatige
oefeningen wordt onderworpen, dan vinden we verdubbeling of verdrievoudiging der geheugenfunctie, hetzelfde vinden we bij het onmiddelijk behouden, ja zelfs op alle gebieden van het psychische leven.
Men heeft nu gezegd o. a. VAN BIERVLIET, dat het goed is tot het
beginsel van formeele oefeningen op de lagere school terug te keeren
(van geheugen, aanschouwing, waarneming, oordeelswerkzaamheid).
Daarentegen meent MEUMANN, dat dit niet goed is. Men zou juist de
gegeven leerstoffen meer tot formeele oefening moeten gebruiken, het
systematisch invoeren van zuiver formeele oefeningen zou niet wenschelijk zijn (belasting van het leerplan door te veel tijd).
Een ander punt, dat van beteekenis is, zijn de resultaten verkregen
met de Binet-Simon tests. De door Binet verkregen resultaten bij
kinderen uit Parijs werden vergeleken met de resultaten uit Moskou,
Brussel enz. De kinderen uit Moskou, uit de kringen van de laagste
arbeidersklasse, waren twee jaar ten achter bij de kinderen uit Parijs,
maar twee jaar voor boven deze laatsten, dus 4 jaar voor boven de
armsten, stonden de leerlingen uit de beste internaten te St. Petersburg.
Zoo zou daaruit volgen, dat er een absolute intellectueele afhankelijkheid van het kind zou zijn van de sociale positie der ouders.
Indien men dus de praktische consequenties hieruit zou trekken, zou
men moeten aannemen, dat het kind uit het sociaal lager milieu gedoemd zou zijn een lager intellectueel type te representeeren. Van
een school voor alle standen zou geen sprake kunnen zijn, wilde men
niet groot onrecht doen aan de kinderen van de hoogere standen.
Volkomen juist wordt door MEUMANN opgemerkt, dat we hier moeten
onderscheiden de ontwikkeling en de begaafdheid. De ontwikkeling
van de kinderen der armeren is verlangzaamd in verhouding tot die
der rijkeren — ook anthropometrisch komt ditzelfde uit —, daarmede
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is echter volstrekt niet gezegd, dat de eerstgenoemde kinderen in begaafdheid niet tot dezelfde hoogte zouden kunnen opklimmen als de
laatstgenoemde. Men zou dus moeten onderscheiden tusschen zuivere
ontwikkeling-, zuivere begaafdheid-, en milieutests. Vooral aan deze
laatste schijnen mij zulke groote moeilijkheden verbonden, dat de
bronnen van fouten legio zullen zijn.
Ten slotte nog iets omtrent de praktische taak der begaafdheidsleer.
Men heeft nagegaan de verhouding van het theoretisch en experimenteel intelligentieonderzoek tot het vaststellen der begaafdheid (Begabung) en tot de praestaties op school. MEUMANN noemt als voordeelen
van het psychologisch onderzoek : 1. de psycholoog 'stelt niet alleen
de praestaties van den leerling vast, maar hij brengt deze tot de afzonderlijke vermogens van het individu terug, 2. hij kan de intelligentie
naar alle richtingen onderzoeken, 3. de psycholoog staat in het algemeen objectiever tegenover den leerling dan de onderwijzer. Daarnaast wordt het voordeel van den onderwijzer genoemd, dat hij den
leerling langer kan waarnemen dan de psycholoog. Ik acht dit laatste
nu van zoo buitengewoon gewicht, dat men zich verbazen moet, dat
nog in zoovele gevallen de rangorde van psychologen en onderwijzers
tamelijk wel overeen komen, daar de psychologen in verreweg de
ongunstigste condities verkeeren.
Indien men dan tegenwerpt, dat men in sommige gevallen door het
experimenteel psychologisch onderzoek een beteren kijk op de leerlingen had dan de onderwijzers dan is dit niet tegen te spreken, maar
dan moet dit bij overigens gelijke voorwaarden toch wel een uitzondering genoemd worden. De categorie onderwijzers, die een te gebrekkige opleiding hebben genoten en de achttienjarige paedagogen
schakel ik uit (in dit opzicht zal toch nog veel verbeterd moeten
worden). Eveneens de experimentator met breede opleiding en die
zich speciaal heeft toegelegd op de experimenteele paedagogiek. Maar
wanneer men naast elkaar 2 uitnemend onderlegde ervaren onderwijzers
plaatst, waarvan de een geverseerd in het experimenteel-psychologisch onderzoek en men laat deze het psychologisch onderzoek (dus voor korten
tijd) verrichten, terwijl de ander zijn oordeel geeft over maanden en soms
jaren, dan geloof ik, dat we niet te boud spreken, wanneer we aan het
aangeven van de rangorde bij den laatste veel meer waarde zullen toekennen. Ik kom weer op mijn eigen gebied terug. Daar zullen we
niet twijfelen, wanneer we de waarde van het experimenteel-psychologisch onderzoek alleen of dat van de dagelijksche observatie naast
elkaar plaatst. Misschien zou ik de eenige uitzondering moeten maken
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voor de Binet-Simon tests, die bij imbecillen werkelijk aardige resultaten opleveren. Meestal is het, zoo, dat we ons verheugen, dat de
experimenten ons in dezelfde richting wijzen als onze observatie.
Men zal ook dan eerst met vrucht praktische consequenties kunnen
verwachten, wanneer de experimentatoren steeds voor oogen blijven
houden, dat aan de experimenteele psychologie en dus ook aan de
experimenteele paedagogiek grenzen gesteld moeten worden. 1) In het
algemeen kan gezegd worden, hoe ingewikkelder het zieleleven is, des
te meer zien we het experiment op den achtergrond treden. Op het
gebied der gewaarwordingen werden vruchtbare resultaten verkregen,
ook kunnen de resultaten van de experimenten voor het geheugen en
de opmerkzaamheid van beteekenis geacht worden. Moeilijkheden
rezen voor de experimenteele method& bij de verschillende vormen
der verbindingen van voorsteIlingen, van de eenvoudige gevoelens en
van de eenvoudigste wilsprocessen en werden haast onoverkomelijk
bij de hoogste functies van het zieleleven. Bij deze hoogere functies
was van het psychophysisch experiment in den zin van FECHNER en
WUNDT geen sprake meer. Volgens WUNDT kan dit niet gebruikt
worden bij de ontwikkeling der eigenlijke denkprocessen, der hoogere
gevoels- en „Trieb"vormen. 2)
Nu zal ook telkens bij de experimenteele paedagogiek nauwkeurig
moeten nagegaan worden, of men zich bewust geweest is van die
grenzen, of zij ook overschreden zijn en in elk geval zal men de praktische consequenties onder groote reserve moeten aanvaarden.
De grenzen worden overschreden, wanneer men experimenteeren
wil op gebieden, die ontoegankelijk zijn voor het experiment en wel
daarom zooals ELSENHANS het uitdrukt, omdat „ihr unverfdlschtes Auftreten mit dem Bewustsein, in derselben Beziehung Gegenstand eines
Experiments zu sein, unvereinbar ist." Daartoe behoort dan het zedelijk en het religieuse bewustzijn. Zoo liggen dus in het wezen van
de methode zelf bepaalde grenzen voor hare toepassing. Worden
deze niet voor oogen gehouden en dit zal des te minder geschieden,
naarmate deze methode meer uit de handen der wetenschappelijke
beoefenaars in die van onbevoegden overgaat, dan staan we aan groote
gevaren bloot, met name wat de praktische consequenties betreft.
Dit doen we niet, wanneer we vasthouden aan het reeds vroeger
genoemde principe, dat de zelfwaarneming en de waarneming van
anderen voorop moet geplaatst worden en dat het experiment alleen
') Elsenhans, Lehrbuch der Psychologie, Tubingen, 1912, S 43.
2)

Wundt, Essays, Zweite Auflage, Leipzig, Engelmann, S 206.
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in staat is binnen bepaalde grenzen voor de zelfwaarneming gunstige
voorwaarden te verschaffen. „Diese selbst (die Selbstbeobachtung) ist die
unexakte Voraussetzung aller exakten psychologischen Untersuchung."')
Bij de hier uiteengezette opvatting der experimenteele psychologie
kan er ook in onze kringen aangedrongen worden op studie van dit
vak, om kennis te nemen van hetgeen op dit gebied geleverd
wordt. Ik kan me goed indenken, dat aanvankelijk intuitief gevoeld
werd, dat men zeer voorzichtig moest zijn. Nu echter de experimenteele psychologie hare „Sturm und Drang" periode achter den rug
heeft, nu zij eenerzijds niet meer te strijden heeft tegen hen, die alle
experimenten op het gebied der psychologie uit den booze achten en
anderzijds de ervaring geleerd heeft, dat er grenzen zijn, die zij niet
mag overschrijden, is de tijd gekomen, dat ook wij niet meer achterblijven en ook in onze tijdschriften, meer dan tot heden toe het geval
was, enkele artikelen over dit actueele onderwerp verschijnen. Wil
men echter met vrucht deze studie ter hand nemen, dan dient een
breede basis van de algemeene psychologie gelegd te worden, hetgeen,
als ik mij niet vergis, tot heden toe nog te wenschen overlaat. Deze
breede basis zal op de opleidingsscholen moeten verschaft worden
door der zake kundigen, omdat toch ongetwijfeld de kennis der psychologie van groot belang moet geacht worden voor de toekomstige
opvoeders der jeugd. Ook wij medici, die zich met de psychologie
moeten bezighouden, ondervinden nog dagelijks de gebreken, die in dit
opzicht aan onze opleiding kleefden, we zijn allen min of meer autodidacten, moge spoedig de tijd aanbreken, dat de toekomstige onderwijzers in staat gesteld worden een voldoende psychologische opleiding
te genieten, in verband met de speciale taak, die hen wacht. Indien
ik door de behandeling van dit onderwerp en door de wijze, waarop
ik het behandeld heb, daartoe een steentje mag hebben bijgedragen,
dan kan ik reeds dankbaar zijn, en acht ik mij beloond voor de
moeite, die ik gehad heb om dit referaat samén te stellen.
Ook over deze lezing wordt geen eigenlijk debat gehouden.
De Heer A. J. SCHREVDER, Directeur van het Medisch-Paedagogisch Instituut te Klein-Warnsborn bij Utrecht zegt eenige waardeerende woorden. 2)
Spreker meent, dat de stilte en aandacht, waarmede men de rede
1) Elsenhans, 1. c. S. 44..
2) Hetgeen volgt is in de vereenvoudigde spelling gezet.
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Prof. BOUMAN heeft aangehoord, nog van iets anders en iets
hogers getuigen, dan van het geduld en de volharding, waarvan de
voorzitter gewaagde. Spreker altans had onder de voordracht echt
genoten. Vooral deed het hem genoegen, dat de inleider zo juist
had doen uitkomen, in welke bevoorrechte omstandigheden de onderwijzers verkeren voor het waarnemen van schoolkinderen. Dit,
gevoegd bij het door de inleider vermelde feit, dat in de gegeven
omstandigheden alle onderwijzers, die in deze richting wat willen
bereiken, zich autodidacties moeten vormen, brengt spreker er toe,
een woord van aanmoediging te richten tot hen, wier neiging uitgaat
tot praktiese en teoretiese kinderstudie. Dit autodidactisme is op het
ogenblik trouwens misschien nog eerder een voordeel, dan een nadeel.
Wel moeten wij schoolmeesters met ijver en bescheidenheid in de
leer gaan bij de grote psychologen van beroep, doch meer om van
hen een goede vraagstelling te leren, dan wel om hun methoden over
te nemen. Naast de gevaren toch, door de inleider reeds genoemd,
die voor ons kunnen voortkomen uit onoordeelkundige beoefening
van experimenteele psychologie, wil spreker nog een ander noemen en
wel dit, dat de moderne psycholoog voortdurend streeft naar steeds
fijnere ontleding, terwijl wij krachtens de aard onzer schoolarbeid
steeds het gehele kind voor ogen moeten hebben, als een ondeelbare
eenheid. De moderne zielkundige legt de causale samenhang in het
geestelike mechanisme bloot, de onderwijzer moet teleologies te werk
gaan, en zijn aandacht richten op de ontwikkeling der bewuste doelstelling. De moderne kinderpsycholoog beoogt in de eerste plaats
kinderkunde, wij beogen in de eerste plaats kinderkennis. De studie
der peadagogiese kinderpsychologie behoort in het nauwste verband
met de schoolarbeid te staan en onze methoden van onderzoek en
waarneming, ook onze experimenten, moeten zo ingericht zijn, dat de
klasse zelf er niets of weinig van bemerkt. Om b. v. de leessnelheid
en het aantal gemaakte fouten te bepalen, zowel voor elke leerling
afzonderlik, als voor de klasse in haar geheel, laat men beurt om
beurt de kinderen een minuut lezen en onderstreept de gemaakte fouten.
Bij de 60ste seconde zet men een streepje achter het juist nog gelezen
woord en laat het kind verder den zin afmaken. Men kan nu thuis
het aantal gelezen woorden en het aantal der gemaakte fouten op zijn
gemak uittellen. Hoe de aldus verkregen uitkomsten te verwerken
zijn, laat spreker op het ogenblik buiten beschouwing. Zijn bedoeling
was alleen door een voorbeeld toe te lichten, hoe de methodiek van
het onderzoek zich kan aansluiten bij het praktiese schoolleven en
Ivan
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hoe het praktiese schoolleven toegankelik kan gemaakt worden voor
nauwkeurige, exacte onderzoekingen.
De Heer A. ELSHOUT RZN. te Lollum bij Franeker zegt :
Ik ben geen Meester of Doctor, toch is door mij genoten van hetgeen
door den Geleerden Professer is gezegd. Dat is niet ongelijk aan dit, dat
ik hedenmorgen brood gegeten heb en al kon ik dit niet scheikundig
onderscheiden, ik ben toch gevoed geworden. Zoo ben ik dan van
het geleerde referaat gevoed geworden. Vooral heeft mijn aandacht
getrokken, dat door den spreker is gesproken over de verschillende
leervermogens, waarmede de leerlingen op school komen. Dat is mij
al meer en meer duidelijk geworden in de jaren dat ik op schoolgebied ben werkzaam geweest. Gelijk Gods heerlijkheid ook in de
de verscheidenheid uitblinkt, zoo is dit ook in de verschillende lichaamsen zielsvermogens, waarmede de menschen en dus ook de kinderen in
beginsel bedeeld zijn. Geen twee kinderen kunnen gelijk leeren
schrijven, want zij hebben een verschillende hand van schrijven ontvangen. Zoo is er verscheidenheid van gaven. Daarom is het noodig
dat de onderwijzer van elk kind, 't welk op school komt, onderzoekt,
wat het heeft of niet heeft. Dit is uit den aard der zaak het best bij
de ouders, en wel bij de moeder te weten te komen. Daarom acht
ik zoo noodig, dat zulk onderzoek nooit worde verzuimd.
De voorzitter dankt inleider en sprekers. De vergadering wordt
met dankgebed gesloten.

3 e Algemeene

Vergadering op Zaterdag 11 October in het
gebouw . „Park Tivoli".

De Voorzitter Prof. Dr. J. WOLTJER opent de vergadering door te
laten zingen Psalm 86 : 6
Leer mij naar Uw wil te handelen !

Dan leest hij het laatste hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheus,
waarna hij de vergadering voorgaat in gebed.
Het woord is nu aan Prof. Dr. H. BAVINCK over : Richtingen in de
Paedagogiek.

Richtingen in de Paedagogiek.
Inleider : PROF. DR. H.

BAVINCK.

EXCERPT.

Wijl paedagogiek ten nauwste met wereld- en levensbeschouwing samenhangt, gaat zij steeds met deze in verschillende richtingen uiteen. Zoo was
het in vroegere tijden, bij verschillende volken, godsdiensten en wijsgeerige
systemen ; en zoo is het ook heden ten dage met haar gesteld.
Aantal en verschil der paedagogische richtingen is in de laatste eeuw
nog daardoor toegenomen, dat het Christendom in vele wetenschappelijke
en opvoedkundige kringen voor afgedaan geldt, en het intellectualisme,
waarvan jarenlang heil werd verwacht, op bittere teleurstelling uitliep, dientengevolge is critiek op het bestaande schoolwezen aan de orde van den dag,
en het roepen om min of meer radicale hervormingen algemeen. Maar terwijl
er negatief groote overeenstemming bestaat, is er positief belangrijk verschil.
Onder de voornaamste paedagogische richtingen zijn in de eerste plaats
die te noemen, welke haar uitgangspunt blijven nemen in het Christendom,
hetzij naar Roomsche, Luthersche of Gereformeerde, belijdenis, hetzij meer
algemeen als Christendom of Protestantisme boven kerkelijke gedeeldheid.
Ten tweede zijn die richtingen te onderscheiden, welke den grondslag
der paedagogiek trachten te ontleenen aan een bepaald vak in de wijsbegeerte (psychologie, logica, ethica, aesthetica), of aan deze in het geheel
genomen. In dit laatste geval zoekt de paedagogiek altijd aansluiting bij
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een of ander wijsgeerig stelsel in het verleden of in het heden, waardoor
in den jongsten tijd vooral in aanmerking komen het moralisme, het pragmatisme, het voluntarisme, het idealisme en het humanisme.
Ten derde zijn er richtingen, die de paedagogiek geheel onafhankelijk
willen maken van alle metaphysica (theologie, philosophie) en daarom een
vast standpunt voor haar zoeken, hetzij in de moderne maatschappij (individualistische, sociale, staatsburgerlijke, socialistische paedagogiek), hetzij
in de dusgenoemde exacte wetenschap (evolutionistische, biologische, empirisch-psychologische, experimenteele paedagogiek).
Ten slotte worden al deze richtingen ook min of meer kenbaar aan het
program van hervormingen, dat zij opstellen, en aan de practische toepassingen, die zij in sommige scholen vinden.

?aedagogiek, aldus ving Prof. Dr. BAVINCK aan, is een wijsgeerig
vak, en hangt ten nauwste met theologie of philosophie saam. Wel
worden in den laatsten tijd verschillende pogingen beproefd, om dien
band los te maken en aan de paedagogiek een volkomen zelfstandig
bestaan te verschaffen. Maar deze pogingen kunnen niet slagen, omdat
de opvoeding altijd een antwoord onderstelt op de vragen naar oorsprong, wezen en bestemming van den mensch, en dit antwoord niet
door eenige exacte wetenschap, maar, indien ooit mogelijk, alleen door
godsdienst of wijsbegeerte aan de hand kan worden gedaan.
De geschiedenis der opvoeding en van hare theorie bevestigt dit
bij alle volken en in alle tijden. Overal worden ze door de werelden levensbeschouwing, en voorts door heel den cultuurtoestand en
het sociale milieu beheerscht. Dat geldt van de onbeschaafde en van
de beschaafde volken, van de volken in het Oosten en in het Westen;
theologen en wijsgeeren zijn het daarom vooral, die zich met het
probleem der opvoeding hebben bezig gehouden.
Zoo is het ook te begrijpen, dat het Christendom in leer en practijk
der opvoeding eene groote verandering aanbracht. Wel is het in
zichzelf geene paedagogiek, evenmin als het een sociaal of een politiek
stelsel of eene of andere speciale wetenschap is. Maar wijl het den
mensch in den weg van wedergeboorte tot een burger van het hemelrijk maakte en in eene nieuwe, kinderlijke relatie tot God stelde, had
het toch op heel het leven in maatschappij en staat, in wetenschap
en kunst, en ook op het onderwijs en de opvoeding den machtigsten
invloed. Dat komt ook daarin uit, dat, toen het Christendom in den
loop der eeuwen zich in verschillende kerken en belijdenissen splitste,
elk van deze in het gemeenschappelijke opvoedingsideaal weer hare
bijzondere en eigenaardige wijzigingen bracht.
Daarnaast vonden, vooral sedert de Renaissance, verschillende andere
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opvoedingsidealen ingang, die alle in meerdere of mindere mate eerp
wijsgeerigen oorsprong hadden, en vooral door de Aufklarung en de
nieuwere philosophie tot eene uitgebreide heerschappij kwamen. Met
name oefende het speculatieve rationalisme van HEGEL op school en
onderwijs in de negentiende eeuw een machtigen invloed uit, en dreef
beide in eene eenzijdig intellectualistische richting, die bovendien nog
door den bloei der natuurwetenschap versterkt en door de psychologie
van HERBART bevorderd werd.
Maar sedert ongeveer 1870 is tegen dit intellectualisme uit verschillende oorzaken eene sterke reactie ontwaakt. De belofte, dat het geld,
aan scholen uitgegeven, op gevangenissen bespaard zou worden, bleek
niet vervuld te zijn. De ellende der maatschappij nam in de laagste
standen hand over hand toe. De wetenschap bleek bij voortgezet
onderzoek onmachtig tot oplossing der diepste problemen. Ziel en.
leven en zelfs de natuur schenen, naarmate ze beter bekend werden,
te meer mysteriën te bevatten. Russische en Noorsche romans brachten onvermoede diepten van mensch en wereld aan het licht. En de
uitslag van den Fransch-Duitschen oorlog leverde het bewijs, dat de
Romaansche volken verre achterstonden bij die van het Germaansche
en' Angelsaksische ras. Zoo maakte de lof- en jubelzang, jarenlang
ook in ons vaderland over school en onderwijs aangeheven, allengs
voor pessimistische klachten en onbarmhartige oordeelvellingen plaats.
Soms bleef er in de critiek niets heel van al het bestaande. In navolging van ROUSSEAU en TOLSTOI werd heel onze cultuur veroordeeld,.
en als oorzaak van alle onze ellenden beschouwd. Vooral het moderne
schoolwezen werd een ondoordringbaar struikgewas van dwaasheden,
vooroordeelen en misgrepen genoemd : het vernietigde al het goede in
het kind, zijn drang naar kennis, zijn vermogen van waarneming, zijne
zelfstandigheid en persoonlijkheid, en het vervulde hem met angst en
schrik, bezorgde bloedarmoede en zenuwzwakte, veroorzaakte niet
zelden zelfmoord : het ware te wenschen, dat er een zondvloed kwam,
die het van de aarde verdelgde. En ook . al was de critiek gelukkig
niet altijd op zoo hooge tonen gestemd, het werd welhaast aller overtuiging, dat aan ons stelsel van onderwijs en opvoeding, dat jaren
aaneen als der volmaaktheid nabij werd geacht, ontzaglijk veel ontbrak. Hervorming moest er dus komen, niet hier of daar, op enkele
punten, maar geheel en al, radicaal in hoofd en leden.
En zoo zijn dan de ontwerpers en de bouwmeesters in alle beschaafde
landen aan den arbeid gegaan. Ze zijn hoofdzakelijk in vier groepen
te onderscheiden. De eerste wordt gevormd door hen, die, evenals.
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voor heel onze cultuur, zoo ook voor ons schoolwezen geen anderen
hechten grondslag kennen, dan dien het Christendom in eene of andere
van zijne kerkelijke belijdenissen biedt. Ofschoon het de moeite rijkelijk loonets zou, deze groep de revue te laten passeerén, kan dit tijdshalve, hier ter plaatse en in dezen kring, worden nagelaten, en tot
eene latere gelegenheid uitgesteld.
Slechts zij de opmerking veroorloofd, dat deze groep eene breede
phalanx vormt, eene vastere positie inneemt en sterker gewapend is
dan meestal hare tegenstanders zich diets maken, en dat zij ook ons
in den strijd hier te lande met moed bezielen, tot volharding aansporen en ook nog beter, dan tot dusver het geval is, van wapenen
voorzien en beide tot aanval en tot verdediging ons toerusten kan.
Eene tweede groep wordt gevormd door hen, die de paedagogiek
willen doen rusten op eene van die idealistisch getinde philosophieën,
welke onder den naam van het moralisme (de onafhankelijke moraal)
van SALTER, het pragmatisme van JAMES, het voluntarisme van WUNDT,
de Geistesphilosophie van EUCKEN, de évolution créatrice van HENRI
BERGSON enz. hare intrede in de moderne wereld hebben gedaan. Ze
zijn onderling in vele opzichten onderscheiden, maar ze komen toch
alle hierin overeen, dat zij de evolutieleer in verbinding brengen met
en dienstbaar maken aan de teleologie. In de natuur gaat alles mechanisch en naar vaste wetten toe, maar ten slotte heeft zij in den
mensch een wezen voortgebracht, dat toegerust is met verstand of
geest of intuitie, met zedelijk bewustzijn of apperceptie of wil, en dat
daardoor in staat is, om zich om te wenden en tegen haar (de natuur) zich te keeren, haar mechanisme en noodwendigheid te breken,
en haar te beheerschen en te leiden naar zijn wil. Daarom is de
mensch voor opvoeding vatbaar en die opvoeding dient vooral, om
hem beide naar lichaam en naar geest sterk te maken, om zijn wil te
oefenen, zijn karakter te vormen, zijn gemoed te verrijken, zijne persoonlijkheid te ontwikkelen. Niet . alleen onderwijs en gymnastiek zijn
daartoe als middelen dien s tig, maar ook kunst en godsdienst en zedelijkheid. Oppervlakkig en eenzijdig intellectualisme heeft deze paedagogische krachten versmaad en uit de school verbannen, maar ze
moeten weer met eere worden binnengehaald, want ze zijn onmisbare
middelen tot volmaking van den mensch.
Tot een derde groep zijn allen te brengen, die de paedagogiek
onafhankelijk willen maken van alle metaphysica en ze daartoe willen
bouwen op de moderne maatschappij of op de moderne wetenschap.
Eerstgenoemden zijn weder te verdeelen in zulke paedagogen, die de
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maatschappij ondergeschikt maken aan den individu. en andere, die
den individu subordineeren aan de maatschappij. Van de individualistische paedagogiek zijn MAX STIIi'NER en FR. NIETZSCHE de grondleggers, daarna ELLEN KEY met H. PUDOR, A. BONUS, L. OURLITT e.a.
de bouwmeesters geweest. Terwijl ze tegen heel de moderne maatschappij en cultuur hun banvloek slingeren, ijveren zij in de school
met geweldige passie voor het recht, de vrijheid, de zelfstandigheid, in
één woord voor de majesteit van het kind. En ze voeren allen met
zachter of met heller kleuren de leuze in hun schild : wer am wenigsten erzieht, erzieht am besten.
Maar anderen stellen zich lijnrecht tegenover hen, hebben een
diepen indruk ontvangen van het hedendaagsche sociale leven en
meenen daarom den individu vóór alle dingen te moeten opvoeden
tot lid der maatschappij. Dat geschiedt op veelzins uitnemende wijze
en in gematigden zin bij NATORP in zijne sociale paedagogiek ; het
wordt reeds veel eenzijdiger voorgesteld in de staatsburgerlijke opvoeding van Dr. KERSCHENSTEINER te Munchen, die in den modernen,
democratischen industriestaat door Berufsbildung tot Allgemeinbildung
en door den bruikbaren mensch tot den idealen mensch wil komen;
nog radicaler treedt dit opvoedingsideaal op in de paedagogiek van
PAUL BERGEMANN, die de rechten der individualiteit ten eenenmale
miskent, en op schromelijke wijze de beteekenis der maatschappij
overdrijft ; het radicaalst en het meest consequent wordt echter deze
opvatting gehuldigd door de sociaal-democratische partij, die in haar
program zich meest beperkt tot in afzienbaren tijd vervulbare eischen,
maar die vandaar voortschrijdende naar BEBELS uiteenzetting, de
socialiseering van heel de opvoeding bedoelt. Hoezeer er dus in de
sociale paedagogiek allerlei belangrijke verschillen zijn, in haar geheel kenmerkt zij zich toch daardoor, dat zij in onderwijs en opvoeding een middel ziet, waarover alleen de maatschappij (de Staat)
te beschikken heeft, en waardoor zij zichzelve instand houdt en
volmaakt.
Onder degenen, die de paedagogiek zelfstandig willen maken, werden
boven in de tweede plaats die paedagogen genoemd, die voor haar
een grondslag zoeken in de moderne wetenschap. In het algemeen
kunnen deze paedagogen met den naam van positivisten, worden aangeduid, maar zij verschillen toch weer onderling, naarmate zij de
positieve gegevens, die als fundament der opvoedingsleer hebben te
dienen, met de oudere positivisten; zooals COMTE en SPENCER. in eene
bepaalde hierarchie van wetenschappen zoeken, dan wel met de
Nat. Chr. Schoolcongres.
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nieuwere voorstanders ze trachten te vinden in de empirische psychologie (vooral de kinderpsychologie), en de experimenteele paedagogiek. Deze laatste richting leidt echter ongemerkt heen tot die
allermodernste, biologische opvatting van de paedagogiek, die met
name door STANLEY HALL in Amerika wordt voorgestaan, en die in
onderwijs en opvoeding slechts een der vele middelen tot rasverbetering ziet.
Vele van de genoemde pogingen zijn niet alleen op papier voorgesteld, maar ook practisch toegepast. Om des tijds wil laten wij
dit rusten. Slechts vatten wij het korte overzicht van de richtingen
in de paedagogiek aan het einde aldus saam : 1°. negatief en formeel
is er groote overeenkomst, want alle genoemde richtingen achten den
bestaanden toestand onvoldoende en dringen op hervorming van heel
het schoolwezen aan, zooals verbetering van de opleiding en de positie der onderwijzers, betere indeeling en aaneensluiting der scholen,
schifting en selectie der leerlingen, kleinere klassen, minder vakken
enz. 2°. Zoodra beginselen ter sprake komen, is er allerlei verschil
en strijd, over de verhouding van Christendom en cultuur, hnisgezin
en school, individu en maatschappij, lichaam en ziel, verstand en wil
enz. 3°. Bij eene uitsluitend secularistische beschouwing van de
taak der opvoeding zijn deze verschillen onverzoenbaar, wijl het doel
van het schepsel nooit in dat schepsel zelf, maar uit den aard der
zaak alleen in God, den Schepper liggen kan.
Aan het debat wordt deelgenomen door Dr. J. BRUIN van de Christelijke Hoogere Burgerschool te Amsterdam, A. JONKMAN en Prof. WOLTJER.
Dr. J. BRuiN zegt :
Prof. B. heeft gezegd : De beperking der leerstof vindt elk wenschelijk, die onderwijs geeft, onderwijzer, leeraar, hoogleeraar ; in de practijk echter vindt elk, dat het vak van zijn collega juist dat is wat
beperkt moet worden.
Wil Prof. zich nu ter voorkoming van misverstand wel uitspreken
over het volgende :
Vindt hij soms noodig, dat een klasse les krijgt van slechts één leeraar,
dan kan die misschien het genoemde gevaar bezweren en beperken
juist daar waar noodig is.
Of vindt Prof. het veilig, dat de leeraars van een klasse zich met
elkaar en met den directeur of rector verstaan en dus a. h. w. hun
verstand gebruiken in deze zaak ?
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Ik doe deze vraag, omdat uit sprekers woorden soms argumenten
zouden worden gehaald tegen het „stelsel van vakleeraren", zonder
dat spreker bedoeld had dezen zin in zijn woorden te leggen.
A. JONKMAN zegt :
Mijnheer de Voorzitter. Als er — zooals U zegt -- nog tijd is, zou
ik wel een enkele vraag willen doen. PROF. BAVINCK sprak van DR. KERSCHENSTEINER te Munchen, die de Staatsburgerlijke paedagogiek voorstond. Dezer dagen verscheen daarover een artikel in het Tijdschrift voor
Paedagogiek van den hr. W. JANSEN, die er op wijst, dat het beroep
in 't middelpunt wordt gesteld van de opvoeding. Ik herinner me,
dat de hr. VAN BOMMEL indertijd voor 't Ned. Jongel. Verbond in zijn
lezingen over karaktervorming datzelfde altijd zoo aanprees. Staat onze
roeping, ons beroep of betrekking niet in 't middelpunt van onze karaktervorming, d. w. z. heeft niet de vorming der persoonlijkheid zich
daar in de eerste plaats op te richten, wat het tijdelijke aangaat ? Onze
roeping is een goddelijke en die hebben we te vervullen met heel
onze kracht. Daarmee zouden we eenigszins op de lijn komen van
de arbeidsschool van Dr. KERSCHENSTEINER van Munchen. Waar nu
de Voorzitter, Dr. WOLTJER, naar ik meen er van gesproken heeft, dat
we het goede element evenmin uit het voluntarisme als uit het intellectualisme hebben te verwaarloozen, zou ik wel zoo vrij willen zijn,
een der heeren professoren uit te noodigen hierover hun meening
iit te spreken.
merkte naar aanleiding van het referaat van Prof.
het
volgende
op :
BAVINCK
Gaarne breng ik den Spreker hulde voor zijn referaat, waarin hij
beknopt en helder het verband heeft aangetoond, dat er tusschen de
verschillende richtingen op paedagogisch gebied vooral in den tegenwoordigen tijd, bestaat en de idealen, waarnaar zij streven. Gaarne
had ik echter gezien dat de Spreker, zij het ook met enkele woorden,
had aangetoond, dat deze verschillende richtingen reeds, wat het wezen
der zaak betreft, bestonden bij de Ouden, Grieken en Romeinen, wat
niet meer dan natuurlijk is, daar zij haren grond vinden in de opvatting van de menschelijke natuur en het maatschappelijke leven.
Wanneer men dat in het oog houdt, komt er verband in de geschiedenis der paedagogiek van de oudste tijden tot den tegenwoordigen tijd.
Prof.

WOLTJER
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Prof. BAVINCK, de verschillende sprekers achtereenvolgens beantwoordende, zegt, in antwoord op het gesprokene door Dr. BRUIN :
Als ik gezegd heb, dat zich allen wel tegen intellectialisme, overlading en overdrijving van het onderwijs verklaren, maar dat daarvan
in de practijk dikwerf weinig te bespeuren valt, dan heb ik daarmede
volstrekt niet de leeraren van een school, maar in het algemeen allen,
die onderwijs geven, op het oog gehad. Ook de hoogleeraren heb ik
niet uitgesloten. Maar daarom geldt hier te meer het spreekwoord :
wien de schoen past, trekt hem aan. De kwaal, om eigen vak te verheerlijken, daaraan op het examen de hoogste eischen te eischen,
daarvoor op de school de meeste en de beste uren te begeeren, is
daarom ook volstrekt niet alleen eigen aan scholen met vakleeraren ;
ze wordt evengoed gevonden bij hen, die meer dan één vak in eene
klasse onderwijzen. Trouwens het stelsel van klasse- en van vakleeraren staat, zoodra het onderwijs boven de gewone lagere school
uitgaat, niet het één absoluut tegenover het ander ; indien en naarmate
de muloscholen goed, degelijk onderwijs willen geven, zien zij zich
verplicht, om het aantal onderwijzers te vermeerderen en ook aan
enkele onderwijzers slechts één hoofdvak op te dragen.
Naar aanleiding van de opmerking van den heer JONKMAN, zegt
spreker :
Zeer zeker ligt er in de staatsburgerlijke opvoeding van Dr. KERSCHENSTEINER eene ware en goede gedachte. Want de roeping, waartoe
iemand in de maatschappij, in den staat, in het bedrijf enz. geroepen
is, is naar onze belijdenis eene roeping, die van Godswege tot hem
komt. Maar de staatsburgerlijke opvoeding kan toch niet het een en
al wezen ; ze omsluit niet alles en is niet het einddoel van alles. Zelfs
afgezien van de opvoeding voor het leven hiernamaals, is het staatsburgerschap niet het hoogste, waartoe de mensch behoort te worden
opgeleid ; trouwens Dr. KERSCHENSTEINER wil door den bruikbaren
mensch toch weer komen tot den idealen mensch. Maar als men
bij onderwijs en opvoeding zich den bruikbaren mensch voor oogen
stelt en dien tracht te vormen, staat het zeer te vreezen, dat uit
dien bruikbaren mensch nooit de ideale mensch te voorschijn zal
komen.
In antwoord aan Prof. WOLTJER zegt spreker :
Met Prof. WOLTJER stem ik geheel in, als hij opmerkt, dat de nieuwe
Bildungsidealen over het algemeen niet nieuw zijn, maar ook in de
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oudheid zijn voorgekomen. Maar toch is de wijze, waarop ze worden
voorgesteld, en zijn de oorzaken en motieven, die er aan zijn aan
schenken, wel nienw, in verband staande met de veelszins nieuwe
toestanden, waarin wij leven. Trouwens de geschiedenis, hoe dikwerf
schijnbaar in een kringloop zich bewegende, gaat toch vooruit. Echter
niet in eene rechte lijn, doch spiraalsgewijze. Wij staan thans dichter bij de voltooiing van het koninkrijk Gods, dan de Christenen der
eerste eeuwen.
Daarna is aan het woord DR. P. J. KROMSIGT van Amsterdam over :

Middelen en wegen ter christianiseering van de
Openbare School.
Inleider : DR. P. J. KROMSI GT.
EXCERPT.
I. De stelling : » de overheid (resp. staat) mag niet schoolmeesteren" is
onjuist en miskent de hooge roeping der overheid.
II. Het recht der ouders, op wie in eerste instantie de taak van onderwijs en opvoeding rust, mag ook bij het openbaar onderwijs niet
worden miskend.
III. Het onderwijs zal het best aan de behoeften des volks beantwoorden,
indien het, in verband met de historische ontwikkeling hier te lande,
in twee takken uiteengaat : openbaar en bijzonder onderwijs.
IV. Het is de plicht van elken Christen niet alleen te trachten door bijzonder onderwijs ten goede op ons volksleven in te werken, maar ook te
streven naar verbetering van het openbaar onderwijs in Christelijken geest.
V. Tegen de aanvaarding van de neutrale overheid moet door ons praktisch worden partij gekozen door inzonderheid op openbaar schoolgebied weer op te komen voor de Christelijke belijdenis en dus voor
de kerstening der openbare school.
VI. Waar eene geheele kerstening, èn in verband met de historische ontwikkeling van ons volk èn in verband met de gewetensvrijheid,
onuitvoerbaar blijkt, hebben wij ons tot eene gedeeltelijke kerstening,
met inachtneming van het ouderrecht, te bepalen.
VII. Deze kerstening kan het best worden bereikt :
a. door bijbelsch onderwijs weer in het leerplan op te nemen.
b. door facultatieve splitsing der openbare school naar de godsdienstige
gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen.
c. door aan de ouders medezeggenschap te geven (zoowel op de gemengde als op de afzonderlijke school) bij het benoemen der onderwijzers en op den geest van het onderwijs door middel van door
de ouders te benoemen schoolcommissies (in den geest van de door
Dórpfeld voorgestane „Schulgemeinde.")
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VIII.

IX.
X.

XI.

Het gevaar van onderwijs „met een Christelijk tintje" ontheft ons niet
van den plicht te streven naar kerstening van de openbare school, daar
wij de neutrale overheid in geen geval mogen aanvaarden. Wij zijn
echter niet verantwoordelijk voor de wijze, waarop anderen een op
zichzelf goed beginsel misbruiken en misvormen. In toezicht èn door
de overheid èn door de belanghebbende ouders zelf moet hier de
waarborg worden gezocht.
Alleen waar de ouders zelf het wenschen, worde vrijstelling van
bijbelsch onderwijs verleend.
Het bijbelsch onderwijs worde zooveel mogelijk opgedragen aan den
onderwijzer. Waar dit 6f bij de ouders óf bij den onderwijzer bezwaar
ontmoet, worde het opgedragen aan een predikant of een godsdienstonderwijzer.
Reeds nu, terwijl de tegenwoordige wet nog geldt, dringe men aan
bij de overheid a) op algemeene vaststelling van uren voor het
godsdienstonderwijs binnen de schooluren (opneming in het leerplan),
b) op bezoldiging van dit godsdienstonderwijs ; en bij predikanten en
godsdienstonders op algemeene gebruikmaking van de bepalingen dér
wet in deze (hetzij met of zonder bezoldiging van wege de overheid
of de Kerk.)

Het zij mij vergund aan de behandeling van mijn eigenlijke onderwerp „middelen en wegen tet Christianiseering der openbare school"
enkele beschouwingen te doen voorafgaan. Allereerst wil ik teen woord
van dank uitspreken aan het moderamen van dit Congres zoowel voor
de plaatsing van dit onderwerp op de agenda alsook voor de uitnoodiging tot mij gericht om dit weliswaar netelige, maar niettemin hoogst
belangrijke onderwerp in uw midden in te leiden. Het heeft mij hartelijk verblijd, dat dit Christelijk schoolcongres zich op het breede standpunt heeft geplaatst van niet alleen de bijzondere, maar ook de openbare school binnen zijn gezichtskring te willen betrekken. Dit heeft
mij verblijd zoowel uit principieel als uit praktisch oogpunt. En ik
spreek den wensch uit, dat het zich op dit breede standpunt ook in
vervolg (want wij hopen, niet waar, dat dit het eerste nationale Christelijke schoolcongres zal zijn van vele dergelijke congressen) zal blijven
plaatsen. Doch dit brengt mij dan ook terstond in het hart van die
beschouwingen, die ik aan de door mij voor te stellen „middelen en
wegen ter christianiseering" wil laten voorafgaan, omdat zonder deze
de aard en portée dier „middelen en wegen" niet recht kan worden
verstaan.
Reeds te lang is naar mijne bescheiden meening de aandacht der

71
Christenen te eenzijdig op de bijzondere school geconcentreerd geworden en daardoor onwillekeurig van de openbare school afgewend.
Reeds te lang, immers, nu reeds sinds meer dan een halve eeuw !
Het jaar 1857 beteekent in dit opzicht een keerpunt, een keerpunt,
waarvan de beteekenis èn historisch èn psychologisch m. i. nog niet
voldoende is toegelicht. Men realiseere zich toch de beteekenis van
dit keerpunt in onze Christelijke Nederlandsche wereld vooral in haar
vollen omgang. Vóór 1857 waren zoo goed als alle Christenen één
in hun vurigen strijd voor eene positief-Christelijke openbare school
en men meende dat doel het best te kunnen bereiken door te eischen
facultatieve splitsing der openbare school naar de gezindheid van de
ouders der schoolgaande kinderen. Doch na 1857 laat men vrijwel
plotseling (hier ligt het psychologische en historische raadsel !) de
openbare school los. Men geeft het vroegere ideaal op eens prijs.
Het schijnt alsof de blik op de dingen met één slag veranderd is.
Men hoort nauwelijks meer van de „facultatieve splitsing". Het zijn
slechts enkele, vereenzaamde stemmen, die nog voor de „facultatieve
splitsing" opgaan.
Inderdaad, met één slag was alles veranderd. -- Men kan er naar
afmeten, welk een donderslag de wet-van der Brugghen in 1857 geweest is in ons goede Vaderland ! De geesten waren er ten eenenmale
door onthutst. De teleurstelling over de wet van der Brugghen was
zóó groot, dat men er zich niet van herstelde, aleer het, naar het
scheen, te laat was om het oude ideaal weer op te vatten.
Ik herhaal nog eens, dat men zich de teleurstelling van 1857 goed
moet realiseeren. Immers, wat had men verwacht ? Dit, dat gebroken
zou worden met de openbare gemengde school, waar Protestanten en
Roomschen samen op gingen en die niet anders geworden was dan
een openbare school met een Christelijk tintje of eigenlijk met een
Groningsch of modern tintje, en dat men nu zou krijgen de facultatieve splitsing in openbare gezindheidsscholen, waarvoor met name
Groen nu zoovele jaren gestreden had. Men verwachtte, dat de regeering zou breken met het beginsel van de openbare gemengde
school. Dat blijkt uit Groen's Parlementaire adviezen ten duidelijkst.
Tegen de wet-VAN REENEN toch, die de gemengde school voorstond,
doch tevens de neutraliteit op die school wilde doorvoeren, hadden
zich de vele adressen en petities in den lande gericht. De koning had
daaraan een gunstig oor verleend en zoodoende was het ministerieVAN REENEN, vóórdat de wet bekrachtigd was, gevallen. Ieder verwachtte dus nu van Min. VAN DER BRUGGHEN een wet, waarbij het
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stelsel der afzonderlijke scholen voor de verschillende gezindheden
gehuldigd werd. Doch ziet, VAN DEN BRUGGHEN kwam met eene wet,
die in beginsel van die van VAN REENEN niet verschilde, waarin
alleen de neutraliteit wat minder scherp was geformuleerd, doordat
het woord „Christelijke en maatschappelijke deugden" uit de wet van
1806 was overgenomen. Weer kreeg men dus de gemengde openbare school, waardoor reeds van te voren alle positieve Christelijkheid
was buitengesloten.
Ik ga nu op het misverstand tusschen GROEN en VAN DER BRUGGHEN
niet in. Ik wil alleen uitspreken, dat ik geloof, dat VAN DER BRUGGHEN'S
houding zich volkomen hieruit laat verklaren, dat hij een volgeling
was van VINET en dus wel moest leeren, dat de Staat als zoodanig
geen Christelijk onderwijs geven kan. VINET toch gaat geheel uit van
den neutralen Staat. VAN DER BRUGGHEN moest dus wel op zijn
standpunt alleen van bijzonder Christelijk onderwijs heil verwachten. ')
Doch dat standpunt deelde verreweg de meerderheid der Christenen
toen niet.
Doch de wet-VAN DER BRUGGHEN gaf aan de Christenheid in ons
Vaderland zulk een schok, dat men zich er niet van herstelde. Wat
men jaren en jaren lang gezocht had, was nu op eens van de baan
en — door allerlei complicaties, die we nu voorbijgaan (66k doordat
velen de portée der dingen niet gevoelden, men zie GROEN ' S herhaalde
klachten daarover), door dat alles zag men geen kans den wagen weer
in het oude spoor te krijgen.
Vandaar dat men in 1857 opeens de openbare school losliet en alle
kracht en aandacht concentreerde op de bijzondere Christelijke school.
Alle voorstellen, die GROEN en de zijnen sinds 1857 in de Kamer en
op allerlei vergaderingen deden, strekten alleen om de bijzondere
Christelijke school te sterken, met zeer enkele uitzonderingen. Ik zeg
dus niet teveel, als ik beweer : na den schok van 1857 liet men de
openbare school zoo goed als geheel los.
GROEN zelf heeft er echter herhaaldelijk op gewezen, dat hij dit
') In 1860 schreef V. D. BRUGGHEN (en dit citaat is beslissend voor de
geheele kwestie) :
„Zij [de antirevol.] wisten, dat ik reeds voor jaren in eene brochure het gevoelen had uitgesproken, dat voor het christelijk onderwijs de b ijzondere schoot
het eenige mogelijke kanaal was ; en mijn gevoelen over de noodzakelijkheid van
scheiding van Staat en Kerk was hier overbekend".
(Zie Dr. A. H. RAABE, Mr. J. J. L. VAN DER BRUGGHEN herdacht, Nijmegen,
1887, bl. 168).
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alleen deed uit taktiek en niet uit principe. Hij had de neutrale
staatsidee niet uit beginsel aanvaard, maar alleen op dit gebied om
taktische redenen. In ander opzicht liet hij dan ook telkens uitkomen,
dat hij de gedachte van den Christelijken Staat bleef handhaven.
Doch voor schoolgebied meende hij voorloopig het best te doen zich
op hetzelfde standpunt te plaatsen als de tegenstanders en nu te eischen,
wat hij noemde : „eerlijke naleving (bepaaldelijk wat de neutraliteit
aangaat) van een slechte wet". GROEN bedoelde hiermede vooral, dat
men de wet van 1857 zóó zou uitvoeren, dat de openbare school niet
kon gebruikt worden als een ,,sekteschool voor het modernisme".
Men liet dus na 1857 de openbare school zoo goed als geheel los,
half uit moedeloosheid, half uit taktiek, omdat men meende niet anders
te kunnen. Des te meer waarde echter hebben nu voor ons de weinige stemmen, die nog na 1857 opgaan voor het oude ideaal van de
fac. splitsing van de openbare school. Allereerst de stem van Jhr.
Mr. ELOUT VAN SOETERWONDE in 1867 op Bene vergadering van Chr.
Nat. Schoolonderwijs. Daarna in 1876 het bekende advies van GROEN
zelven in de Ned. gedachten (bl. 55) over de waarde waarvan onder
ons eenig verschil is, waarop we thans niet ingaan, doch dat we
belangrijk genoeg achten om het nog eens letterlijk weer te geven.
Het luidt aldus : „In de onderwijskwestie stel ik de facultieve splitsing der Staatsschool, na de deerlijk mislukte proefneming van eerlijke
concurrentie, weder aan de orde van den dag." . En GROEN noemt
dit dan tevens een „sjibboleth, waaraan ik steeds de voorkeur gaf,"
hiermede er dus blijkbaar op doelende, dat hij alleen noodgedwongen
geruimen tijd een ander standpunt had ingenomen. Eindelijk nog
een laatste stem in1878 in het Volkspetionnement, waarin het onder
de 6 voorgestelde oplossingen het eerst genoemd wordt, terwijl ook
in 1886 KEUCHENIUS in de Tweede Kamer zich nog eens in gelijken
geest uitliet.
Daarna sluimerde de kwestie van de kerstening der openbare school
langen tijd, vooral ook doordat intusschen de bijzondere Christelijke
school zich steeds meer uitbreidde en men sinds de wet-MACKAY van
1889 ook geen grondwettig bezwaar meer maakte tegen het subsidieeren.
In 1907 werd echter de gedachte der facultatieve splitsing weer aan
de orde gesteld vooral in den kring der Friesch-Christelijk-Historischen
(o.a. in de Volksbode) en werd daarna herhaaldelijk bepleit.
Nog dient vermeld te worden, dat ook van ethisch-irenische zijde (VAN
TOORENENBERO, DE LA SAUSSAYE, BRONSVELD) herhaaldelijk op kerstening of althans 'op behoud. van eenig Christelijk bestanddeel van het
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openbaar onderwijs werd • aangedrongen, echter meestal in zeer vage
termen en zonder een bepaald plan, zooals in de gedachte der facultatieve splitsing was gegeven. Vandaar dat deze kring zonder invloed
bleef in dit opzicht.
Uit dit kort historisch overzicht blijkt dus, dat men in Christelijken
kring, zij het ook vaak zeer zwak, toch altijd nog gevoeld heeft, dat
men het openbaar onderwijs niet mocht loslaten. Men hield de roeping vast, om zoo te spreken, doch tijd en krachten werden voorloopig
tezeer in beslag genomen door het bijzonder Christelijk onderwijs.
Toch was m.i. deze ontwikkeling eenzijdig en is zij ook niet zonder
verkeerden invloed gebleven op het geheel der Christelijk-staatkundige
beschouwingen. Er kwam een streven op om die hinderlijke overheid,
die de Christenen op schoolgebied zoo vaak had bemoeilijkt, zooveel
mogelijk terug te dringen en de overheidstaak zooveel mogelijk te
beperken. Men wilde den Staat liefst maken tot een politiestaat en
miskende alzoo wat STAHL noemt de „ethische Bedeutung" van den
Staat voor heel de leiding van het nationale leven, voor de hooge
roeping, die ook ons volk als volk (als Protestansch-Christelijke natie)
heeft te vervullen onder de volken van Europa. Zoo kwam men tot
de onjuiste stelling : „de overheid mag niet schoolmeesteren," omdat
het onderwijs uitsluitend taak der ouders zou zijn.
Vandaar dat we, ons aansluitende aan wat men steeds in breeden
Christelijken kring als roeping tegenover de openbare school heeft
gevoeld, als eerste thesis dit poneerden : „De stelling : „De overheid
mag niet schoolmeesteren" is onjuist en miskent de hooge roeping
der overheid."
Zij miskent de roeping der overheid, omdat zij den Staat wil maken
tot een politiestaat en alle geestelijke zorg aan de overheid wil onttrekken.
Deze beperking van de overheidstaak is geheel willekeurig en noch
op Gods Woord, noch in de natuur der dingen, noch in de geschiedenis
gegrond. Naar Christelijke opvatting toch heeft de overheid wel degelijk
het geestelijke èn stoffelijke welzijn harer onderdanen te behartigen,
want ziel en lichaam hangen ten nauwste samen. De verhouding van
overheid en volk vindt haar parallel in de verhouding van de ouders tot
de kinderen, waarom zij dan ook in onzen Catechismus terecht met het
vijfde gebod in verband wordt gebracht. Nu hebben ouders te zorgen
niet alleen voor de lichamelijke, maar ook voor de geestelijke nooden
der kinderen. Zoo heeft ook de overheid de overheid tot op zekere
hoogte te zorgen voor de geestelijke behoeften des volks. De overheid
is de hoogste macht „ons ten goede" in den Staat. Zij heeft dus leiding
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te geven ook aan het geestelijke leven van het volk door middel van
de instellingen, die daartoe zijn ingesteld of in het natuurlijke leven
zijn opgekomen, natuurlijk met gelijktijdige handhaving der gewetensvrijheid. Bij die geestelijke leiding heeft zij zich te laten leiden door
Gods Woord. Zij heeft daarbij dus uit te gaan van Christelijke beginselen. Zij mag niet zijn als GALLIO, die „zich geen van deze dingen
aantrok." En zoo is het dus niets dan een willekeurige beperking van
de hooge, door God bestelde overheidsroeping, als men zegt : „de
overheid mag geen ondérwijs geven." Juist het volksonderwijs is in
hooge mate een algemeen volksbelang en ligt dus ongetwijfeld mede
op den weg der overheid. Het is een natuurlijke taak, die op de overheid
rust. Zelfs bij zeer verre uitbreiding van het bijzonder onderwijs zou
de overheid nog scherp toezicht moeten houden, opdat het peil van
het onderwijs niet bij dat van andere natiën achtersta. Juist hierin
komt weer hare hooge taak ook van geestelijke leiding van het nationale
leven uit.
Bovendien zal nooit het particulier initiatief zóó krachtig ontwikkeld
zijn, dat nergens eene openbare school noodig zou wezen.
Eene andere vraag is echter, of niet bij onderwijs en opvoeding aan
de ouders een zeer groote invloed moet worden toegekend. En daarop
moet het antwoord natuurlijk toestemmend luiden. Onderwijs en opvoeding zijn zelfs in de eerste plaats de taak der ouders. Vandaar
onze tweede stelling : Het recht der ouders, op wie in eerste instantie
de taak van onderwijs en opvoeding rust, mag bij het onderwijs niet
worden miskend.
Toch zouden de ouders die taak thans in ons hedendaagsche moderne
leven niet kunnen vervullen zonder de overheid. De overheid is de
macht, die de kinderen samenbrengt en die dus voor het algemeene
belang van het onderwijs zorgt. Èn de ouders èn de overheid hebben
hier dus eene zeer bepaalde taak. En nu kan deze gemeenschappelijke
taak Of DM vervuld worden, dat de overheid het eigenlijke werk doet
en dat de ouders toezicht oefenen (bepaaldelijk op den geest van het
onderwijs) Of dat omgekeerd de ouders zich vereenigen en het werk
doen, terwijl de overheid toezicht oefent (nu bepaaldelijk wat het
technische, het peil van het onderwijs betreft).
Zoo komen we dus tot onze derde stelling : Het onderwijs zal het
best aan de behoeften des volks beantwoorden, indien het, in verband
met de historische ontwikkeling hier te lande in twee takken uiteengaat : openbaar en bijzonder onderwijs.
Zekere concurrentie tusschen deze twee zal heilzaam kunnen zijn en
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tot wederzijdsche ophef fi ng dienen. In elk geval acht ik (met den
heer ZERNICKE in Onze Eeuw, „Tot den schoolvrede") gewenscht, dat
het openbaar onderwijs blijve en technisch en geestelijk zoo goed mogelijk zij, omdat de overheid, die het geheel overziet en voor dé geheele
geestelijke leiding van het volksleven verantwoordelijk is, het best in
staat is vaak kostbare modelscholen op te richten, nieuwe methoden
te beproeven enz. enz. en alzoo te zorgen, dat de nationale volksontwikkeling op peil zij en blijve.
Indien alzoo de roeping ook van het openbaar onderwijs voor ons
volksleven vaststaat, volgt hieruit van zelf stelling IV : Het is de plicht
van elken Christen niet alleen te trachten door bijzonder onderwijs ten
goede op ons volksleven in te werken, maar ook te streven naar verbetering van het openbaar onderwijs in christelijken geest. Juist omdat
het openbaar onderwijs een algemeen volksbelang is, mogen we als
Christenen hierbij niet werkeloos toezien. We staan als staatsburgers
mede voor den toestand van het openbaar onderwijs verantwoordelijk.
Laten we het dus door ons toezien in den toestand, waarin de liberalen
het gebracht hebben, dan staan wij mede schuldig aan het feit, dat de
bijbel van onze openbare scholen geweerd blijft. Dan aanvaarden we
dus in dit opzicht metterdaad de neutrale overheid en den neutralen
staat. En aanvaardt men eenmaal welbewust den neutralen staat, dan
kan het niet anders, of dit fatale beginsel zal doorwerken hoe langer
hoe meer 66k op andere , punten en we zullen steeds verder op de
neutrale en revolutionaire lijn worden medegevoerd.
Al blijf ik de houding na 1857 beslist afkeuren èn uit principieel
èn uit praktisch oogpunt, dit neemt niet weg, dat er verontschuldiging
ligt in het feit, dat men alle krachten moest concentreeren op de bijzondere Christelijke school. Deze verontschuldiging is nu echter vervallen. En daarom is het meer dan tijd thans de kwestie van het
openbaar onderwijs èn principieel èn practisch onder de oogen te zien
en daarvan te maken een punt van krachtige, gemeenschappelijke
praktische politiek. Er is hier iets goed te maken en dat moet m. i.
in de kracht onzer actie kunnen worden bemerkt.
Juist op dit punt kunnen we het best in een praktisch, voor allen
zich voorbeeld toonen, ,dat we de neutrale overheid verwerpen en de
Christelijke overheid aanvaarden. GROEN verliet in 1857 de Kamer,
juist omdat hij meende, dat door de aanneming der schoolwet — VAN
DER BRUGGHEN de neutrale staatsidee was aanvaard, en hierin had
hij, voor het gebied van het onderwijs althans, gelijk. Welnu, daarom
moeten we ook juist op dit punt belijdenis doen van ons christelijk
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geloof door op te komen voor eene andere schoolwet, waardoor de
christelijke staatsidee weer wordt gehandhaafd. Vandaar mijn 5de stelling : Tegen de aanvaarding van de neutrale overheid moet door ons
praktisch partij worden gekozen door inzonderheid op openbaar schoolgebied op te komen voor de Christelijke belijdenis en dus voor de
kerstening van de openbare school.
Intusschen hebben wij te rekenen met historisch geworden toestanden.
Dit formuleerde ik in stelling 6 aldus : Waar een geheele kerstening in
verband met de historische ontwikkeling van ons volk èn in verband
met de gewetensvrijheid onuitvoerbaar blijkt, hebben wij ons tot eene
gedeeltelijke kerstening, met inachtneming van het ouderrecht, te bepalen.
Over deze stelling behoef ik niet veel te zeggen. Toegegeven moet
worden, dat Gods eisch voor allen geldt. Vandaar dat in deze stelling
ook op het ideaal eener geheele kerstening, dat ons steeds moet wenken, gewezen wordt. Wij mogen er niet zoo gemakkelijk over heen
zien, dat wij thans zoo geheel anders tegenover eene algeheele kerstening staan dan bv. in de 16de eeuw of zelfs nog in het begin der
19de. Het ongeloof heeft zooveel meer doorgewerkt in ons publieke
leven. De splitsing en verdeeldheid onder hen, die den Christus belijden, is ook nog zooveel meer toegenomen. Doch met dit alles uit
moet den aard der zaak gerekend worden en wel niet alleen uit praktische overwegingen, maar ook. om des gewetens wil, omdat het
Christendom niet mag opgelegd worden.
Toch mag het beginsel van gewetensvrijheid weer niet z66 ver word
en
doorgevoerd in formeelen zin, zooals de modernen en liberalen
f
het willen ontwikkelen, dat van den eisch Gods niets meer overblijft.
Daarom heeft de overheid wel degelijk voor de Christelijke belijdenis
op te komen 66k op onderwijsgebied. Over de meerdere of mindere
mate in verband met allerlei toestanden kan natuurlijk verschil zijn,
doch dat de overheid ervoor heeft op te komen, behoort m. i. voor elk
Christen vast te staan. Dit leidt dan tot deze praktische conclusie in
stelling 7 : Deze kerstening kan het best worden bereikt :
a. door het bijbelsch onderwijs weer in het leerplan op te nemen.
b. door facultatieve splitsing der openbare school naar de godsdienstige gevoelens van de ouders der schoolgaande kinderen.
c. door aan de ouders medezeggenschap te geven (zoowel op de gemengde als op de afzonderlijke school) bij het benoemen der onderwijzers en op den geest van het onderwijs door middel van door de
ouders te benoemen schoolcommissies (in den geest van de door D6RP_FELD voorgestane „Schulgemeinde":)
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Hiermede is èn het Christelijk beginsel èn het ouderrecht ook bij
het openbaar onderwijs gehandhaafd.
Daar echter meestal bij de kerstening der openbare school gevreesd
wordt voor wat men noemt een „Christelijk tintje", meen ik met allen
nadruk tegenover al dergelijke berekeningen den eisch Gods te moeten
stellen, zooals deze in Gods Wobrd tot ons komt, in stelling 8: „Het
gevaar van onderwijs „met een Christelijk tintje" ontheft ons niet van
den plicht Christelijk onderwijs voor de kinderen des volks Ook op de
openbare school te eische p . Wij mogen de neutrale overheid in geen
geval aanvaarden, doch zijn niet verantwoordelijk voor de wijze, waarop
anderen een op zichzelf goed beginsel misbruiken en misvormen. In
toezicht èn door de overheid èn door de belanghebbende ouders zelf
moet hier de waarborg worden gezocht."
Voorts heeft de overheid haar Christelijk karakter ook hierin te doen
uitkomen, dat zij zelf met de Christelijke belijdenis vóórgaat en die
veronderstelt. In dit opzicht ga ik thans eene schrede verder dan in
mijne brochure te dezer zake (Geen coalitie zonder vast accoord, II).
Het moet niet noodig zijn, dat de ouders eerst om bijbelsch onderwijs vragen. Het Christendom mag geen uitzondering zijn. Integendeel, dit behoort regel te zijn, het andere uitzondering (evenals b.v.
in Engeland). Vandaar principieele opneming in het leerplan en deze
bepaling in stelling 9: „Alleen waar de ouders zelf het wenschen,
worde vrijstelling van bijbelsch onderwijs verleend."
Ook meen ik eindelijk, dat het goed zal zijn, het bijbelsch onderwijs zooveel mogelijk geheel op gelijken voet met het andere te behandelen. Het mag ook voor 't bewustzijn'der kinderen niet iets aparts
zijn. Daarom worde het, waar het even kan, door den gewonen onderwijzer gegeven. Dit heeft ook het paedagogisch voordeel, dat dan
le meer kinderen het zullen bijwonen, 2e dat een gewoon onderwijzer
over de kinderen doorgaans meer gezag heeft dan iemand (hetzij godsdienstonderwijzer of , predikant), die als een vreemde de school binnenkomt. Daarom voegde ik nog deze 10de stelling er aan toe : „Het
bijbelsch onderwijs worde zooveel mogelijk opgedragen aan den onderwijzer. Waar dit óf bij de belanghebbende ouders óf bij den onwijzer bezwaar ontmoet, worde het opgedragen aan een predikant of
een godsdienstonderwijzer".
Ik wil natuurlijk niet voorbijzien den droevigen toestand van het
tegenwoordige openbare onderwijs en het personeel, daaraan verbonden, al moet ik hierbij tevens eraan herinneren, dat die toestand mede
komt voor rekening van de Christenen, die dus temeer geroepen zijn
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er geduld mede te oefenen. Toch moet men in deze niet overdrijven.
Met wat goeden wil zal men ver kunnen komen en heel wat schijnbare moeilijkheden kunnen overwinnen. Vooreerst moet m. i. op den
voorgrond staan, dat de overheid verlangt eenvoudig eene objectieve
behandeling van de bijbelsche geschiedenis, een weergeven van de
verhalen, zooals zij ons in den bijbel gegeven zijn. Dit leervak mag
natuurlijk niet gebruikt worden om het geloof aan den bijbel te ondermijnen enz. De overheid kan dit voorkomen, door te bepalen, dat de
bijbelsche stof objectief gegeven moet worden (zooals dit toch b.v.
in 't begin der 19de eeuw ook geschiedde). En daarop kan zij èn
de ouders zelf toezicht houden, Hiertegen zullen m. i. zeer vele
onderwijzers zelf geen bezwaar maken. En maken zij bezwaar, dan
kan een godsdienstonderwijzer of een predikant ervoor aangesteld
worden. Natuurlijk tegen bezoldiging, zooals dit ook b.v. in Duitschland geschiedt. Het gaat niet aan dezen arbeid, dien wij rekenen tot
de taak der overheid, eenvoudig gratis van iemand te verlangen.
Evengoed als het andere onderwijs door de overheid bezoldigd wordt,
moet ook dit bijbelsch onderwijs bezoldigd worden. Hoe ontzaglijk
veel zou er in dit opzicht aanstonds gedaan kunnen worden b.v. in
onze groote steden, indien de overheid eens terstond begon het bijbelsch
onderwijs te salarieeren. Dat het nu op zoo tal van openbare scholen
ontbreekt, komt vooral door geldgebrek aan de zijde der kerk, die
toch reeds nauwelijks weet, hoe zij in een groote stad de noodzakelijkste onkosten zal dekken. Daardoor kan er van uitbreiding van het
zoo noodzakelijke godsdienstonderwijs op de openbare scholen eenvoudig niet komen.
Reeds nu kan echter met wat goeden wil reeds zeer veel gedaan
worden met name in onze. groote steden. En daarom volgt hier ten
slotte nog stelling 11:
„Reeds nu, terwijl de tegenwoordige wet nog geldt, dringe men aan
bij de overheid
a. op algemeene vaststelling van uren voor het godsdienstonderwijs binnen de schooluren (opname dus in het leerplan).
b. op bezoldiging van dit godsdienstonderwijs;
en bij predikanten en godsdienstonderwijzers op algemeene gebruikmaking van de bepalingen der wet in deze (hetzij met, hetzij zonder bezoldiging vanwege de overheid of vanwege de kerk)."
Bezoldiging door de overheid is niet meer dan billijk. Als de overheid echter achterwege blijft, zou het op den weg der kerk liggen dit
godsdienstonderwijs te bezoldigen. Waar dit godsdienstonderwijs de
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catechisatie vervangt, zooals op zeer kleine dorpen, zou deze bezoldiging natuurlijk onnoodig zijn. Anders echter staat het geval in
grootere dorpen en in de steden. Dáár brengt bedoeld godsdienstonderwijs voor predikanten (of godsdienstonderwijzers) meer werk
mede en dit meerdere dient dus beloond te worden. Het is zeer onbillijk dergelijke diensten, die voor groote en vele klassen dikwijls
moeilijk genoeg zijn, gratis te verlangen. Het einde van de zaak is
dan eenvoudig, dat ze niet geschieden. Wil men dus deze zaak met
ernst aanvatten, dan zorge men ook evenals op elk terrein voor behoorlijke bezoldiging.
Ook het stellen van het godsdienstonderwijs binnen de schooluren
is noodzakelijk. Dit zal aanstonds dit onderwijs ook in de oogen
der leerlingen verheffen. Vooral in onze groote steden is deze zaak
zeer slecht geregeld. Er is niets dat zooveel afbreuk doet aan het
godsdienstonderwijs op de openbare scholen. Duizenden kinderen
zouden geregeld godsdienstonderwijs genieten, als de zaak beter geregeld was, en van overheidswege, dus ook zeer bepaald door de
hoofden der scholen, werd gesteund. Doch thans willen sommige
hoofden niet eens opgeven of vragen, welke kinderen Protestant zijn,
zij weigeren alle inlichting en medewerking van dien aard met een
beroep op -- de neutraliteit ! Het spreekt vanzelf, dat zulk een
houding zeer slecht werkt 66k op de kinderen.
Aan den godsdienstonderwijzer in de groote steden worden daarom
zeer bijzondere eischen gesteld. Het zou gewenscht zijn, dat enkele
godsdienstonderwijzers, die een bijzondere gave hebben van vertellen
en van gezag over de kinderen, meer bepaald voor dit werk werden
bestemd. Predikanten kunnen bij hun vele catechisaties enz. in de
steden, dit werk er onmogelijk bij nemen.
En hiermede meen ik mijne taak tot aanwijzing van „middelen en
wegen ter christaniseering der openbare school" te hebben volbracht.
Gaarne zou ik stelling 7 nog wat nader uitwerken. Doch ik mag
thans niet langer van uwe aandacht vragen. Ik verwijs als proeve
van wetsontwerp naar het uitgewerkte plan van bar. CREUTZ, dat bij
mijne brochure is uitgegeven.
Alleen ten slotte nog een enkel woord. In mijne brochure over
de schoolkwestie schreef ik : „Er is een ban onder ons. En die ban
bestaat hierin, dat Gods Woord verbannen is van de openbare school".
Daarbij moet ik blijven. Dat is een toestand, die tegen ons als Christenen getuigt en al onze goede werken op ander gebied kunnen dezen
verkeerden toestand niet goed maken.
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En daarom roep ik u toe : Laat ons toch met vereende krachten
doen, al wat onze hand vindt om te doen om dien ban althans te
verwijderen.
De débácle bij de laatste verkiezingen is naar mijne vaste overtuiging
mede te wijten aan een gebrek aan élan, dat onze christelijke partijen
helaas reeds te lang kenmerkt. Élan kan er alleen zijn, wanneer er is een groote, machtige gedachte, die ons bezielt. Élan
kan er alleen zijn, wanneer er is geloof en niet angstvallige berekening, wanneer er is een heilig idealisme, dat draagt en bezielt
en dat gegrond is op het Woord Gods, wanneer er is een opkomen
niet slechts voor het recht der menschen, maar bovenal voor het
recht Gods.
Daarom moeten wij weer op een hoofdpunt belijdenis doen tegenover de wereld van ons Christelijk geloof. En dat zullen wij doen,
wanneer wij juist inzake de heel ons volksleven rakende openbare
schoolkwestie weer met beslistheid de neutrale overheid verwerpen
en partij kiezen voor de Christelijke overheid, wanneer wij juist op
openbaar terrein heel ons volk weer terugroepen tot God en Zijn
Woord. Toen de neutrale overheid werd geïntroduceerd door de
schoolwet van 1857, verliet GROEN de Kamer als protest. Wij zullen
trouw blijven aan de beste traditiën van de anti-revolutionaire en de
christelijk-historische partijen, wanneer wij de Christelijke overheid
juist op dit terrein weer binnenhalen.
Ik ontken niet de groote moeilijkheden, de voetangels en klemmen,
die hier liggen op den weg, nochtans — die gelooven, haasten niet,
maar zullen ook niet worden beschaamd. Moge ook de discussie
door dit gemeenschappelijk geloof, dat ons allen ten slotte vereenigt,
worden gedragen en ons nader brengen tot het groote doel, waarom
het ons allen gaat, dat Gods Koninkrijk kome onder ons volk met
kracht in al zijn rangen en standen, onder ouden en jeugdigen saam.
Ik heb gezegd.
Aan het debat wordt deelgenomen door de Heeren J. WIRTZ, Mr.
V. H. RUIGERS en Prof. Dr.- H. ` BAVINCK.
De Heer • WIRTZ zegt : l)
Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering ! 't Is mijn doel niet
de geachte inleider in zijn ;betoog' op' de voet te volgen. Deed ik dit,
1) - , Hetgeen vólgt is gezet . in _vereenvoudigde spelling.
Nat. Chr. Schoolcongres
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dan zou blijken, dat ik het in heel veel punten met hem eens ben,
maar niet in het middel om ons gemeenschappelik doel te bereiken.
Ook ik toch, en 'k veronderstel deze hele vergadering, wij allen
wensen niets niets liever, dan dat alle kinderen van ons volk christelik
onderwijs zullen ontvangen. Dat ik het woord heb gevraagd, is alleen,
omdat de geachte spreker in zijn inleiding gezegd heeft : „Tot 1857
waren we allen voor de christelike openbare school". Wanneer hij
daarmee bedoeld heeft ons volk als zoodanig, kan ik dit niet met hem
eens zijn. De overgrote meerderheid van ons volk heeft steeds gevraagd om een christelike school ; of die heette openbaar dan wel
bizonder, daarover heeft het volk zich nooit bekommerd, dat was een
abstractie, als de school maar christelik was, dan was het volk tevreden. Zo'n christelike school vond het tot aan de Reformatie in
de openbare school ; ja na de Reformatie vond het in die openbare
school zelfs een beslist gereformeerde. En daarmee was men tevreden.
Maar in de 19e eeuw is dit gaandeweg veranderd ; in die openbare
school vond ons volk niet meer zijn bijbel, niet meer de Christus en
toch is het blijven vragen om een christelike school. En toen was er
geen andere uitweg dan de bizondere. En dit is nog zo. Als de
geachte inleider zijn idée in praktijk wil brengen, zal hij hoogstwaarschijnlijk niet meer praten over de vraag, of de Overheid al dan niet
mag schoolmeesteren. Dan zal hij de ervaring opdoen, dat de Overheid niet kan schoolmeesteren en het dus aan anderen moet overlaten.
En dan bedoel ik met Overheid niet die van GULK, KLEEF, en BERG,
waarop de inleider zich beriep ; maar ik heb het oog op de Overheid
in Nederland en wel in de 20e eeuw. Nog steeds vraagt ons volk :
„Geef ons een christelike school ; niet een, waarin een half of een
heel uur per week godsdienstonderwijs gegeven wordt ; maar een
school, die van 9-12 en van 2-4 uur beslist christelik is". Op die
vraag moet de inleider door daden een antwoord geven.
De heer RUTGERS zegt :
Spr. zal alleen behandelen de vraag : hoe moet de openbare school
worden gekerstend, welke „middelen en wegen" bestaan daartoe ; dat
is het onderwerp voor deze vergadering. Spr. had dan ook verwacht
een duidelijke toelichting van stellingen VII en XI, maar is daarin
teleurgesteld. Wat VII a, bijbelsch onderwijs in het leerplan, betreft,
wordt in stelling VIII vergoelijkend van „gevaar van onderwijs met een
christelijk tintje" gesproken (GROEN noemde de moderne secteschool
erger dan godsdienstloos) en waarborg gezocht in toezicht door over-
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heid en ouders ; hoe dat toezicht werkt, met welken maatstaf en welke
middelen van redres, werd ons niet gezegd. Dr. KROMSIGT geeft geen
middelen te voorkomen, dat het bijbelsche onderwijs in handen valle
van modernen, — zeker geen middelen tot kerstening. VII, b, facultatieve splitsing, leidt niet tot kerstening van de openbare school, maar
maakt een deel van de openbare school tot bijzonder. VII. c. medezeggenschap der ouders is geen stap tot verwezenlijking van de principiëele wenschen van Dr. KROMSIGT, maar laat elke toevallige meerderheid (in Dr. KROMSIGT 'S wijk koos de meerderheid der kiezers den
heer KLEEREKOOPER) beslissen. Wat stelling XI betreft : wil Dr. KROMSIGT ook salariëering van godsdienstonderwijs door modernen en door
Israëlieten ? Zoo ja, dan heeft deze maatregel met kerstening der
openbare school niets te maken ; zoo neen : hoe moet dan in de vast
te stellen verordening worden aangewezen, welk godsdienstonderwijs
wèl en welk niet bezoldigd wordt ? Hoe moet zulk een bepaling
worden gehandhaafd.
Prof. Dr. BAVINCK, van Amsterdam, • heeft bedenkingen tegen den
ganschen opzet van inleiders rede, die Spr. onhistorisch noémt. Wij
moeten ons wel tienmaal bedenken om den stroom, die sedert 1857 is
in de richting van de Bijzonder School, te verleggen. Verdeeldheid
krijgt men, en de sympathie voor het Christelijk onderwijs zou er onder
lijden. Ten tweede vindt Spr. wat Dr. KROMSIGT wil, door en door
onpractisch. Ieder gevoelt, dat concrete kerstening bij de tegenwoordige stelling niet mogelijk is. Een derde bezwaar heeft Spr. tegen het
standpunt van Dr. KROMSIGT, dat het dualistisch is. Men verdeelt de
sympathie en dat werkt doodend. De geestdrift voor de school is er,
omdat zij Christelijk is. Als, zooals inleider beweerde, in den verkiezingsstrijd, het aan élan ontbroken heeft, dan moet DR. KROMSIGT
wel in acht nemen, dat dit élan wel eens mede door dien strijd onderdrukt kon zijn (daverend applaus).
Ten slotte heeft Spr. dit groote bezwaar, dat wat Dr. KROMSIGT
wenscht, principiëel niet goed doordacht is ; de quaestie van den
Christelijken Staat is zoo ontzaglijk moeilijk, een eeuwenoude quaestie,
daar kunnen wij zoo maar niet even over spreken. Waarin Spr. met
Dr. KROMSIGT verschilt is, dat deze den Staat van boven af Christelijk
wil maken, en wij juist van onderen op, door het volk te kerstenen.
Spreker erkent, dat aan onzen schoolstrijd een eenzijdigheid kleeft. Wij
spreken te veel over Christelijk, over Christelijke en Openbare School.
Wij moeten hebben de Vrije School en Spr. hoopt, dat wij daarin

84

elkander terug zullen vinden, want zoo kunnen de plannen van Dr.
KROMSINT verwezenlijkt worden. Spr. roept Dr. KROMSINT toe, strijdt
daarvoor mee, dan zal er ook weer élan komen.
Dr. KROMSIO'r beantwoordt de verschillende sprekers als volgt :
MR. RU rGERs heeft verschillende moeilijkheden geopperd, aan de
praktijk ontleend. Natuurlijk kan ik niet op allerlei détailpunten ingaan.
Het is juist de taak van de Christelijke overheid om die moeilijkheden
zoo goed mogelijk te ondervangen, wanneer eenmaal het beginsel,
vaststaat. Op het beginsel komt het aan. Door moeilijkheden in de
uitvoering kan natuurlijk het recht Gods op ons volk als volk niet
worden opgeheven. Ik constateer dan ook, dat juist op dit hoofdpunt
mijn betoog door niemand der opponenten is aangetast geworden.
Eene Christelijke overheid moet opkomen voor het recht Gods op
openbaar terrein en moet dus in elk geval den weg openen voor
Christelijk onderwijs 66k op de openbare school.
De heer WIRTz heeft gezegd : In Nederland kan de Staat geen onderwijs geven. Doch — wat niet „kan," zien we overal voor oogen. We
zien overal openbare scholen. De Staat doet het dus wel. En waar
nu die openbare scholen er zijn, is het absurd, dat de Christelijke
overheid zou zeggen : „op mijne scholen, de overheidscholen, moet
de Bijbel een verboden boek zijn."
En wat nu eindelijk PROF. BAVINCK betreft, deze heeft althans getracht
het hoofdpunt van mijn betoog aan te tasten en de meest principieele
bestrijding geleverd. Hij heeft getracht te betoogen, dat wat vroeger
van den staat mocht en kon geeischt worden, thans niet meer mag
en kan geeischt worden, omdat de taak van den staat gewijzigd zou
zijn. Hij heeft vooral gevraagd : Welke maatstaf moet de Christelijke
overheid aanleggen ? Vroeger in den confessioneelen Staat had zij de
confessie, doch thans niet meer. Hierop luidt mijn antwoord : Straks
is deze vergadering geopend met het lezen van de H. Schrift. Dat
Woord Gods is en blijft de maatstaf voor de overheid ook nu. Het
is onjuist, dat de Confessie als zoodanig voor onze vaderen de maatstaf
was. Hun eigenlijke maatstaf was Gods Woord. Zij beriepen zich
op de Confessie alleen als „repetitie der H. Schrift." De eigenlijke
maatstaf is en blijft ook nu voor de overheid eenvoudig Gods Woord,
want wij belijden „de duidelijkheid der H; Schrift."
Maar daarom kan ik ook volstrekt niet meegaan met de oplossing
van PROF. BAVINCK : volstrekte finántieele gelijkstelling van openbaar
en bijzonder onderwijs en tengevolge daarvan als einddoel de vrije
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school voor heel de natie in den meest absoluten zin. Daarbij toch
wordt het Christelijk karakter der overheid, althans op schoolgebied,
geheel en al prijsgegeven. Dan wordt het recht Gods prijsgegeven.
De overheid geeft dan aan leugen en waarheid gelijk recht, daar zij
de overheidskas beschikbaar stelt niet slechts voor een zekere subsidie,
maar voor de kostelooze oprichting ook van de meest ongeloovige,
socialistische en atheïstische scholen. Z66 baseert de Staat zich dus
op het scepticisme, de twijfelzucht, en verloochent ten eenenmale zijn
Christelijk karakter. Hoe PROF. BAVINCK, die toch ook nog eenigermate
een „Christelijken Staat" wil, op deze wijze het Christelijk karakter
der overheid nog zal kunnen handhaven, valt dan ook niet in te zien.
De Voorzitter dankt inleider en debaters, waarna de vergadering met
dankzegging gesloten wordt.

SECTIE A
(Gebouw Irene)

Donderdag 9 October van 2 tot 5 uur.

Te ruim 2 uren opent de Voorzitter dezer Sectie, Ds. J. J. VAN
NooRT, de bijeenkomst met gebed. Hij spreekt den wensch uit, dat
in deze vergadering zal gezien worden, wat wij hier aan den wand
lezen : „Vrede" en wij hier in volkomen harmonie zullen bijeen zijn.
Hij geeft eenige inlichtingen, noodig voor hen, die het woord verlangen ; merkt op, dat deze Sectie het voorrecht geniet, dat ze wordt
bijgewoond door den Eere-Voorzitter, Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN
LOHMAN en . door de beide Congres-Voorzitters, Prof. Dr. J. WOLTJER
en Dr. J. TH. DE VISSER, en geeft nu het woord aan den heer 0osTERLEE tot het houden van zijn Referaat.

Ontwikkeling van den Waarheidszin.
Inleider : P.

OOSTERLEE, Nijmegen.
EXCERPT.

Relatieve en absolute waarheid.
Intellectueele, aesthetische en ethisch-religieuze waarheid.
Haar oorsprong en haar norm.
Waarheidsbesef, waarheidsliefde, waarheidszin.
De vergroving er van. Algemeene en bijzondere oorzaken.
De kinderleugen in haar verschillende openbaringsvormen.
Ontwikkeling van den waarheidszin.
Voorbereidende arbeid door opvoeding en onderwijs.

Geen vraag heeft het denken der laatste eeuw meer bezig gehouden
dan die naar het wezen der waarheid. Volgens de opvatting van
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LOCKE, van CONDILLAC, van het rationalisme in velerlei schakeering
zou ze de door de rede geconstateerde overeenstemming zijn van onze
denkbeelden met de eene of andere werkelijkheid. Alleen een naief
realisme, niets vermoedend van het mysterie, zoowel van den kennenden geest als van het gekende object, kan meenen, in de voorstelling
een gelijkend portret te bezitten van de wereld der zienlijke dingen.
Wie zal uit het geluid eener electrische schel conclusies gaan trekken
over het karakter van hem, die in een verwijderd vertrek op het
contact-knopje drukt ? Moge ondanks het onbelijnde van begrippen
als „overeenstemming" en „werkelijkheid" de definitie der tabula-rasaleer nog waarde bezitten voor practisch gebruik, de eenvoud, die
haar kenmerkt, is geen bewijs harer waarheid, maar blijk der armoede
van een intellectualisme, dat nog nooit heeft bevroed, hoeveel elementen vervluchtigen in de retorten van zijn logica. Welken waarborg
biedt zij, dat de beelden der ziel zich tot de werkelijkheid anders
verhouden dan het photographisch negatief tot zijn origineel ? En is
de rede, door hartstocht beinvloed,, door vooroordeel verblind, de rede,
vaak niet meer dan het platte gezonde verstand, wel een veilige gids
op het smalle pad, dat, tusschen de wijde velden van dwaling door,
den mensch opvoert naar de lichtende toppen der waarheid ?
Maar, als hetgeen wij weten en verstaan, nooit meer is dan een
spiegel, waardoor men in het aenigma ziet, als geen geschapen geest
der dingen mysterie vermag te ontsluieren, als ons de zekerheid ontbreekt, dat de werkelijkheid, aan wier realiteit wij gelooven, als wij
waken, naar haar wezen anders is dan de werkelijkheid, aan wier
realiteit wij gelooven in onzen droom, voeden wij ons dan enkel met
waan, dobberen we dan stuurloos rond op onbekende wateren, met
niets dan een vaag-vrome hoop, dat hier of daar een nieuwe wereld
ligt ? Er zijn er, die het meenen. HUME loochende de mogelijkheid
van alle objectieve kennis. „Wat men absolute waarheid noemt, is
het product - eener verbeelding, die allen zin voor proporties heeft verloren." „Wat voor den een van de grootste beteekenis is, is waardeloos voor een ander." „Alleen grootheidswaan, zijn stokpaard van
hoog idealisme berijdend, kan meenen, eens buiten het gebied van
het relatieve te komen."
Zooals we de entopische lichaampjes in het glasachtig vocht van
ons oog, hun schaduwen werpend op het netvlies, als vliegende muggen buiten ons plaatsen, zoo geven we objectiviteit aan wat enkel
product is van individueel willen en constateeren dan, dat onze voorstelling wonder wel met de werkelijkheid klopt !
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Dat zulk scepticisme niet allen bevredigt, zal niemand verbazen.
Niet ieder kan leven in de ijle sfeer der negatie. Waar dan een
criterium der waarheid te vinden voor wie haar karakter van absoluutheid niet kunnen erkennen ?
In zijn Siège de Paris vertelt FRANCISQUE SARCEY, hoe een zijner
vrienden gewoon was, elken morgen den man van de straat op gefantaseerde overwinningen der Franschen te onthalen. Toen hem
gevraagd werd, of zijn daad wel verdedigbaar was, was 't antwoord,
„verdichting of werkelijkheid, wat maakt het uit, de hoofdzaak is, of
het gelukkig maakt." Is het mijn schuld, zoo meer dan een aanhanger
van het pragmatisme mij aan deze anecdote herinnert. Ook zij spreken,
„waar of niet waar, wat doet het er toe, als het ons troost geeft in
smart, kracht in den strijd, ons draagt door het leven ?" Wordt een
boom niet aan zijne vruchten gekend ? Waarheid is dus volgens
NIETZSCHE, „wat het doel des levens dient." Ieder der zonen uit
Lessings Nathan der Weise was gelukkig met den ring, dien zijn vader
hem naliet, dus waren ze alle drie. echt. En toch twee er van bleven
valsch, zegt ieder, die waarheid wil boven alles, ondanks alles, omdat
het zoeken der waarheid het eenige waardige levensdoel is, en hij
keert zich met tegenzin af van een practicisme, dat geen hooger wijsheid kent dan heden te leven bij de waarheid van nu, om morgen
bereid te zijn, ze leugen te noemen. Het eudaemonisme der Aufkldrungsperiode, waarvoor eerlijkheid goed was, omdat ze het langst
duurde, en diefstal verkeerd, omdat er de galg op volgde, in modieuzer
vorm in het pragmatisme verschenen, zal nooit hen bevredigen, die
met een zekerheid, die geen logica schenkt en geen logica neemt,
blijven gelooven aan een onbeweeglijk Koninkrijk, waarin al wat relatief is, al wat ten deele is, te niet wordt gedaan. De twintigjarige
CHARLES SECRÉTAN, door Madame VINET een fanaticus der waarheid
genoemd, lastig gevallen door averechtsche apologeten van het Evangelie
des Kruises, die overvloeiende bekers en grazige weiden -en zéer stille
wateren beloven aan wie naar de stem van den Herder wil hooren,
schreef, naar zekerheid dorstend, dit woord : „Het Christendom belooft geluk, maar dat is. niet alles, het is noodig, dat het waar zij."
Den oprechten gaat het Licht van God op ; ook deze fiere geest met
zijn nederig hart heeft die ervaring gesmaakt. Op mannelijken leeftijd
gekomen, beleed hij, dat alleen het Christendom in volmaakte overeenstemming is met de eischen der rede en voorspelde hij, dat de
wijsbegeerte steeds meer „commentaar van het Evangelie" zou worden.
Hij geloofde aan het bestaan van eeuwige realiteiten, waarvan wij in
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onze denkbeelden de symbolen bezitten. Maar die werkelijkheden
moeten op een anderen weg gevonden worden dan dien der logica. Als
PASCAL was hij overtuigd, dat de waarheid binnentreedt door een
andere poort dan die der redeneering. Het hart heeft zijn argumenten,
die de verstandelijkheid niet kent. Tot de realiteiten, ook die der
natuur, is haar de toegang ontzegd. „De dingen van dit leven", schrijft
BERGSON, „blijven voor ons onbereikbaar, zoolang wij trachten, ze te
begrijpen alleen met ons intellect, dat al te zeer met wiskunde en
mechanica is doortrokken." Gelijkt, wat wij de geestelijke overwinning der wereld noemen, door de natuurwetenschappelijke methoden behaald, niet merkwaardig veel op het beleg eener onneembare rotsvesting, wier buitenwerken wij kennen, maar waarbinnen wij
nooit doordringen zullen ? Van den muzikalen toon kunnen wij het
aantal trillingen bepalen, de intensiteit meten, het timbre verklaren,
een toon toch is wetenschappelijk niets dan beweging, maar dat andere, het wezenlijke, dat wat ons doet jubelen, wat het bloed sneller
doet stroomen, wat de melancholie haar valen sluier doet spreiden
over ons hart, dat ontsnapt ons. De waarheid der zichtbare dingen
blijft voor ons nog altijd het omhulde beeld van SAïs, voor oudEgypte symbool van het ondoorgrondelijk mysterie. En dan de kennis,
door SOCRATES de hoogste geacht, de kennis van ons zelf ! „Het
dichtstnabije aller raadselen en welks aandoenlijkheid een voortdurende
aansporing tot denken is," schrijft BIERENS DE HAAN, „is de mensch
als kennend wezen. Het eerste mysterie voor den mensch is hij-zelf.
In dit geheim is al zijn kennis ontsprongen en gegrond. Het laatste
mysterie voor den mensch is hij zelf ; naar de ontsluiering van dit
geheim gaat al zijn kennis heen. Alle kennis ziet op het einde en is
een vragen van het Begin, dat naar het Einde vraagt; een vragen van
den mensch, die zich zelven zoekt te kennen : wie ben ik, van waar
kom ik, wat is mijn bestemming?" Staat dan ook hier het ignorabimus
als een steile rotswand aan het eind van het doodloopend pad ?
„Neen", antwoordt BERGSON. „Tusschen ons en ons eigen bewustzijn
hangt als in Jeruzalems tempel een gordijn, ondoorzichtig voor het
gros van de menschen, transparent voor den dichter, den kunstenaar,
aan wier blik de intuïtie zienersgave verleent" — ik voeg er bij : en
voor hem, die het woord heeft verstaan: „Het voorhangsel des Tempels
scheurde in tweeën van boven naar beneden."
Zoo is de tegenstelling ontstaan tusschen intellectueele en aesthetische
en godsdienstige waarheid. De Natuur, schrijft John Ruskin, openbaart
zich niet aan wie haar zonder eerbied ondervraagt, zij geeft zich over
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aan wie haar liefheeft. De geleerde meent de beweging te veroveren,
hij brengt ze tot stilstand, hij denkt het licht te beheerschen, hij verjaagt het, hij is overtuigd, het leven te grijpen, hij doodt het. Wat
men ziet, niet wat men weet, wat men gevoelt, niet wat men begrijpt,
dat is de aesthetische waarheid, die lijnrecht staat tegenover de wetenschappelijke, altijd wonende in een armzalig getimmerte van begrippen,
waarin zij het wezen der dingen meent te bezitten. „De dichter",
verklaart Emerson, „ziet het heelal, alsof het doorschijnend was, hij
laat ons de dingen in hun ware orde aanschouwen."
Mag deze tegenstelling door ons worden aanvaard ? BILDERDIJK meent
„neen", „Daar God één is, is ook het geschapene één." Zal niet
steeds meer blijken, dat alles verschijningsvorm is van één en
dezelfde energie ? „De zekerheid en de waarheid van alle weten", schrijft
dan ook DESCARTES, „hangen enkel af van de kennis van den waarachtigen God." „Daar God een eenig God is," heet het bij NAVILLE,
„draagt zijne schepping het karakter van eenheid en in deze eenheid
ligt hare harmonie." We weten, dat licht en warmte geen tegenstelling vormen, ze stroomen ons toe uit een zelfde bron. Toch is
het eene enkel waarneembaar door het netvlies van het oog, de andere
door de zenuwen van het vitale gevoel. Zoo ook staan intellectueele,
aesthetische, zedelijke, godsdienstige waarheid, hoe ook onderscheiden
in de banen, waarlangs ze ons bewustzijn bereiken, niettegenover elkander,
ze hebben een gemeenschappelijken oorsprong en die oorsprong is God.
Waarheid nu is al, wat God denkt. Spreekt Hij, dan belichamen
zich zijne gedachten, en Hij spreekt op velerlei wijze. Zoo is de waarheid niet langer relatie tusschen voorstelling en voorwerp, tusschen
middel en doel, tusschen daad en beginsel, tusschen leven en overtuiging ; ze wordt iets immanents, ze is in de dingen, de feiten, in de
ideëen, in het leven. Al wat eerlijk is, al wat waarachtig is, al wat
liefelijk is, is drager van waarheid, omdat het ons taal is van Hem,
die de Waarheid is. En ook wij zijn Zijn maaksel. Hij formeerde ons hart,
van Hem getuigt ons geweten, onze rede schiep Hij naar Zijn beeld ;
onze intuïtie, zegt GOETHE, is een gave van Hem, is een kind des
Hemels. Zooals nu snaren in trilling komen, als aan gelijk gestemde
een toon wordt ontlokt, zoo resoneert a l'unisson het bewustzijn van
wie uit de waarheid is met alles, wat tot hem komt met den paradijsklank der waarheid. Hierin bestaat de verzekerdheid naar het apostolische woord, dat onze geest met Gods geest getuigt. Wij hebben
niet het recht dit te beperken tot wat uitsluitend onze zaligheid raakt.
De Christelijke wereldbeschouwing mag God niet als noodhulp ge-
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bruiken, om daar dienst te doen, waar men het met natuurwetten niet
klaarspelen kan. Ook in de zienlijke dingen hebben zich Zijne gedachten belichaamd. De hemelen vertellen Zijne eer, het uitspansel
verkondigt Zijner handen werk, Zijn stem is op de wateren, Hij wandelt bp de vleugelen des winds.
Dat resoneerende waarheidsbesef, hoe zwak ook, in ieder bewustzijn
aanwezig, is niet tot iets anders herleidbaar, het is een aprioristisch
gegeven, behoorende tot het wezen des Geestes, en niet, zooals SPENCER
meende fylogenetisch verworven, hereditair door de ervaringen van
het voorgeslacht in ons ontstaan.
Dat waarheidsbesef, dat zuiver formeel is, moet worden tot waarheidszin. Dezen term gebruik ik liever dan het dubbelzinnige waarheidsgevoel, volgens LINDNER het intellectueele lustgevoel, dat de wetenschappelijke padvinder smaakt, als hij zijn eureka doet hooren ; volgens
KRUL echter een subliminale voorstelling, het donkere bewustzijn der
gronden, van welke de geldigheid onzer oordeelen afhangt, iets instinctiefs, iets divinatorisch, waardoor wij een Ahnung hebben der ons te
gemoet tredende waarheid ; bij WUNDT het logische gevoel van overeenstemming, dat langzamerhand een ethisch karakter aanneemt ; bij
LEHMANN eindelijk het subjectieve gevoel, dat innerlijke zekerheid geeft
van het bestaan der onzienlijke dingen. Behalve het onvaste in de
beteekenis van den term waarheidsgevoel, is de begripsinhoud Of te
eenzijdig intellectualistisch Of te eenzijdig metaphysisch.
De waarheidszin is niet enkel, wat men noemt het wetenschappelijk
geweten, de intellectueele objectiviteit, hij openbaart zich ook in de
aesthetische sfeer, als onlogische ornamentiek ons hindert, rhetorica
ons wrevelig maakt, ook op het gebied van het zedelijk-godsdienstig
leven, waar OETINGER hem noemt, „het innerlijke waarnemingsvermogen
voor de wijsheid, overluid roepende op de spits der hooge plaatsen
aan den weg, aan de zijde der poorten, vóór aan de stad, aan den
ingang der deuren ; een sensorium voor waarheid, recht en licht ; de
lamp des Heeren in iedere ziel, het licht, dat van nature in ons is en
zoo dikwijls duisternis is."
Dit moet echter worden erkend. De waarheidszin kan zóó ongevoelig
zijn geworden, dat hij voor alles onaandoenlijk is. „Een der verschrikkelijkste talenten" schrijft PASCAL, „waarmee de Vader der leugenen den
mensch heeft begiftigd, is, niet te zien, dan wat men wil zien." Daarom
is er zoo weinig immediate kennis. In zijne Sciences de raisonnement
zegt DUHAMEL : „De Engelen zien de waarheid, zij ligt open voor
hen", wij menschen geven ons niet aan haar over, zoolang bewijzen
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niet, als stormrammen de poorten onzer vesting hebben opengebonsd.
Wij zoeken niet altijd de waarheid, wij zoeken de consequentie en
honderd - tegenstrijdigheden kunnen alle waar zijn. Wij zoeken de
waarheid niet, wij zoeken het zoeken naar waarheid. Niet zij is ons
lief, maar de strijd, waaruit, naar ons zeggen, zij geboren moet worden.
Niet zij is ons lief, maar haar begrip, van alle gevoelselementen ontdaan, haar schim, haar skelet, en wij, die de waarheid moesten dienen,
vereeren een afgod.
Van die vergroving van den waarheidszin ligt de oorzaak in den
Val des menschen, voor ons meer dan een schakel in een keten van
redeneering, maar smartelijke ervaring van elk bewust leven. Iedere zonde
verstompt het waarheidssensorium, of ze egoïsme, menschenvrees, partijzucht, begeerlijkheid, heerschzucht, zinnelijkheid of hoe dan ook heete.
En dan heeft de waarheidszin nog andere, misschien gevaarlijker,
wijl minder herkenbare vijanden. Zooals in sommige perioden de
mode den zin voor schoonheid, die ook een vorm van waarheid is,
geatrophieerd schijnt te hebben, kan de publieke opinie een geestelijke atmosfeer om zich scheppen, waarin de waarheidszin dreigt te
verstikken. En dan, we hebben altijd op onze hoede te zijn tegenover
de machten, die, om zich staande te houden, waarheidselementen annexeeren : de leugen op ons toetredende in het gewaad van een engel
des lichts ; belustheid op gezag, opkomend voor een heilig beginsel ;
brutaal geweld, zich proclameerend tot beschermer der waarheid. De
waarheidszin, dat is het „goed en eerlijk hart, geschikt om alle goed
zaad in zich op te nemen, te laten ontwikkelen en vrucht dragen,"
loopt in het gewoel des dagelijkschen levens veel gevaar. De
waarachtigheid, die de basisvorm van ons zedelijk-godsdienstig leven
is, is niet veilig in de hoede van ons, die de duisternis van
nature liever hebben dan het licht. Gods Geest moet ons leiden
in alle waarheid, zal naast den subjectieven, passieven waarheidszin in ons opbloeien actieve waarheidsliefde, liefde tot de waarheid in woord en in daad, „niet maar als sentiment, maar als beginsel
van handelen, liefde, die zelfbedrog weert, die tegen begoocheling
waakt, die den schijn haat, die met geen halve waarheid tevreden is, •
die haar boven alles en in alles wil, die haar geheel wil, die haar wil,
zooals zij is, die niet schuw is van wat zij ook zegt en niet opziet
tegen wat zij ook vergt." Maar daarvoor is noodig, dat het nieuwe
leven in onze harten zij uitgestort. Jezus Christus, die in de wereld
de waarheid aan het licht heeft gebracht, moet ze ook aan het licht
brengen in ieder van ons. Eerst dan, als Hij den gevallen mensch in
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den mensch heeft hersteld, mogen we met Meister ECKHART zeggen :
„In u zelven woont de waarheid, niemand vindt ze, die ze in dingen
buiten hem zoekt." Onze beste gedachten, onzt beste daden zijn de
onze dan niet. God dacht, God deed ze in ons. Als we met den
Apostel kunnen zeggen „Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij."
is er geen bezwaar, met Dr. J. D. BIERENS DE HAAN te belijden : „Als
de mensch nieuwe schepping is geworden, als hij als door een apokalupsis zich zelf is komen te aanschouwen, als niet dezer wereld,
doch der wereld Gods toebehoorende, als het zwaartepunt zijner aandacht overgeplaatst wordt naar het innerlijk wezen, dat hij nu kent
als beeld Gods en door hetwelk hij God kent, dan wordt het innerlijk
wezen in den mensch zelfbewust en naarmate het innerlijk wezen den
menschen openbaar wordt, is het Koninkrijk der waarheid nabij. Waarheid is menschelijkheid en de mensch als innerlijk wezen is in God.
Die zelfbewustheid van het innerlijk wezen is des menschen zuivergeestelijke natuur en is norm der waarheid." Dan en dan alleen valt
deze norm samen met die der Heilige Schrift, die normatief is op
aesthetisch, ethisch en religieus gebied. „Zoo wij zuivere oogen en
gave zinnen tot de Schrift brengen," schrijft CALVIJN, „zoo zal ons terstond Gods majesteit ontmoeten, die, alle vermetelheid in ons hebbende
ten ondergebracht, ons dwingen zal tot zijne gehoorzaamheid. Gelijk God
alleen bekwaam is, om van zich zelf te getuigen in Zijn Woord, alzoo
zal dat woord niet eer geloof vinden in de harten der menschen, voordat
het met het inwendige getuigenis des Heiligen Geestes wordt verzegeld."
Die wedergéboorte is noodig niet enkel voor de erkenning van
zedelijke en van godsdienstige waarheid, ook voor de erkenning van
die, welke wij intellectueele en aesthetische waarheid noemen. De
waarheid is één, zegt VINET, en als ze niet één is, is ze niet.
„Malgré moi l'infini me tourmente", dit aandoenlijk woord van DE
MUSSET zal oprijzen uit de borst van iederen geleerde, iederen kunstenaar, in wien de mensch nog niet ondergegaan is en welk een
verstokt relativist hij ook geweest zij, is de liefde tot de waarheid
machtig over hem geworden, dan zal hij ervaren, dat het einde aller
philosophie is, te weten, dat wij gelooven moeten, en hij zal niet
langer meenen, dat het denken ontrouw wordt aan zich zelf, als hij
neerknielend voor Hem, uit Wien alle dingen zijn, in aanbidding het
aangezicht bedekt. Objectiviteit tot het einde toe is alleen bij hen te
vinden, die zijn wedergeboren tot de waarheid, die vrijmaakt en hun
wetenschap zal niet minder wetenschappelijk zijn, als zij ervaren hebben,
dat de waarheid, die zij zochten met al de energie der liefde, Christus heet.
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Die wedergeboorte hebben ook onze kinderen van noode, erfgenamen ook onzer schuld. Zij zijn majesteiten, zooals VAN ZINSENDORF
hen noemde, maar onttroond. Goddank, hun komt de belofte toe, ook
over hun wieg strekt de gekruisigde Heiland zegenend de armen uit,
maar 't „blank lijfje zonder smet", mogen we, geloovende aan den
hoogen adel des menschen, niet laten volgen door het „blank zieltje
zonder zonde". Ook voor onze kinderen moet dagelijks de bede
rijzen : „Zend, Heer, Uw Licht en Uw Waarheid, dat die hen leiden".
De experimenteele psychologie weerspreekt het optimisme der spraakmakende gemeente, volgens welke kleine kinderen de waarheid spreken.
ROUSSEAU, overtuigd, dat alles goed is, wanneer het komt uit de
handen van den Maker, deelde die populaire overtuiging. De beide
soorten van leugen, die hij onderscheidt, le mensonge de fait, welke
het verleden betreft en bestaat in een onjuiste voorstelling van het
gebeurde en le mensogne de droit, die op de toekomst ziet en in
het niet nakomen eener belofte bestaat, zijn van nature het kind
vreemd. De eerste is gevolg van de gehoorzaamheid, door de opvoeders geeischt, de tweede van hun ingrijpen in het zieleleven van
het kind, dat ze tot een marionet willen maken. Het kind, meent de
Schrijver van Emile, kan bijna niet liegen. „De leugens der kinderen
zijn alle het werk der opvoeders". „Hun te willen leeren, de waarheid
te spreken is hen opleiden tot onwaarheid".
STANLEY HALL, COMPAYRÉ, STERN enz. achten deze Rousseausche
dogmatiek in haar fondament niet al te soliede.
Zij onderscheiden onwaarheden als onbewuste herinneringsvervalschingen, physiologische of natuurlijke leugens en pathologische of
ziekelijke leugens.
Bij de eerste zegt een kind, wat niet waar is, maar het liegt niet.
Liegen toch onderstelt, dat men opzettelijk onwaarheid voor waarheid
wil doen doorgaan. Door gebrekkige aandachtsconcentratie, onder
den invloed van de eene of andere suggestie kunnen kinderen verklaringen afleggen, die niet dan met de grootste reserve aanvaard
mogen worden.
De oorzaken der physiologische leugens zijn legio : zucht tot zelfbehoud, menschenvrees, ijdelheid, behaagzucht, lichtzinnigheid, gemakzucht, valsche schaamte, zelfsuggestie, wraakzucht, leedvermaak enz.
Eenige moralisten verdeelen ze in lichtzinnige en boosaardige leugens.
Sommige bedoelen, in de schatting van anderen te zijn, wat men niet
is, andere jagen materieel voordeel na, alle het geluk, dat men zoekt,
waar het niet is.
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De oorzaken der pathologische leugen zijn hysterie, imbeciliteit, manier
verschijnselen, die op afwijkingen in de groote hersenen wijzen. Opsnijderij, afwezigheid van schuldbesef zijn vaste kenmerken. Zulke
„leugenaars" zijn meer ziek, dan slecht. De doorsnee-paedagoog staat
hier vrijwel machteloos. Behandeling door een psychiater is hier
zeker noodig.
Welke middelen staan den opvoeder ter beschikking bij het normale kind?'
.Het eerste, dat hij te doen heeft, is de oorzaak der leugen op te
sporen. Het motief is hier van overwegend belang. Met een machtspreuk als „liegen is liegen", begaat men flater op flater. Is iedere
leugen der conventioneele hoffelijkheid even schuldig ?
GOETHE beweerde : „Iedere Duitscher liegt, zoodra hij beleefd wordt."
Lieg ik, als ik „Weledele Heer" betitel iemand, aan wien ik zeer weinig edels weet te vinden ? Is de phantasie-leugen van een kind, de
schertsleugen van den geestige in ieder geval leugen ? Spreekt hij
waarheid, die, uit liefdeloosheid de volle waarheid zeggend, een ander
in het ongeluk stort ; liegt hij, zonder meer, die uit barmhartigheid, om
een ongelukkige te redden, de waarheid retoucheert? Is waarheid zonder eenige spontaneïteit, enkel vrucht van koele berekening, al waarheid,
nog waarheid ? De preciesen en de rekkelijken in de moraal mogen naar
hartelust grasduinen in casuïstische problemen als deze, voor den opvoeder
zijn ze van zeer relatieve waarde. Alleen men vrage zich af, is waarheid
zonder liefde waarheid, dat is belichaming eener gedachte Gods, is
liefde zonder waarheid liefde, dat is het bedenken van wat eerlijk is.
En dan vergete men niet, dat voorkomen beter is dan straffen. Laat
de kinderen opgroeien in een atmosfeer van waarheid. Het kinderoog ziet zoo scherp. Het merkt als bij intuïtie de tegenstelling tusschen de woorden onzer lippen en de motieven van ons hart. Niets
is voor den waarheidszin zoo moordend als het dubbelleven, dat de
opvoeders leiden. Dat ze sober zijn in het spreken over het heilige
èn om huns zelfs wil èn ter wille van de kinderen. Doodgepreekte
kinderen worden zoo licht verleugende karakters. Vooral in de godsdienstige vorming is overhaasting zoo schadelijk. Broeikasplantjes
groeien maar zelden recht. Kleine mannetjes, die bekeerd zijn, voor
nog hun schuldgevoel ontwaakt is, raken er zoo aan gewoon, ook
hun onwaarheden maar te werpen in den afgrond der genade, die
immers peilloos diep is.
Zij worden de phraseologen, die over de heiligste dingen spreken,
als hadden deze de gevoelloosheid eener algebraïsche formule. Waak
daarom tegen alle verbalisme, in al wat het leven met God raakt, ver-
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derfelijker dan waar ook. Voor de kinderen de melk, voor ouderen
de vaste spijze. Leg niets op, waaraan het geweten nog geen getuigenis kan geven, ge loopt anders gevaar Of, een reactie te voorschijn
te roepen, die het kind brengt dáár, waar gij het 't minst van alles zoudt
willen zien, Of gij vormt menschen, die niets hebben verstaan van den
ontzaglijken ernst van 's Heeren Woord : „Uw ja zij ja, uw neen
neen, wat boven deze is, is uit den Booze", een woord, dat ook vroom
doende onwaarachtigheid treft. Laat ons godsdienstonderwijs een beslist ethisch karakter dragen. De weetwijsheid voere daarbij niet het
allerhoogste woord. Het „Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht", het „Zend Uw Licht en Uw Waarheid, dat die mij leiden" tot
de kinderen te brengen is belangrijker dan veel, dat niet onbelangrijk
is. Als SALZMANN, bij wien de Leer der Zaligheid er werd ingeranseld,
getuigt, van het godsdienstonderwijs nooit eenigen godsdienstigen
indruk te hebben ontvangen, is zulk onderwijs voor den waarheidszin
noodlottig geweest. En bij dit onderwijs geen averechtsche apologie.
Ga in op de bezwaren, de twijfelingen der kinderen, met een waarachtig hart. Het „geloof, of verga" is hier vooral niet de weg, maar
laat men nimmer vergeten, dat Christus Zijn discipelen nooit iets door
redeneering heeft bewezen, Hij vormde hun waarheidszin. Het doen
van den wil Gods is de weg, waarlangs naar Zijn Woord de waarheid wordt gevonden. Leer het kind leven bij het licht, dat het heeft,
eerlijk, trouw, en God zal meerder geven. Alleen zoo worden karakters gevormd, van wie men kan zeggen, hun rieken gaat uit naar ieder
sprankje van waarheid, die als PASCAL ontroerd zijn bij het hooren
eener leugen, die de waarheid niet verbuigen, die dat, waar het op
aan komt, niet netjes wegmoffelen, of er een valsch licht op laten
vallen. Hier vooral blijkt, van welk gewicht voor de keuze onzer
methode onze opvatting is van het wezen der waarheid. Hoe goed
zou het zijn, als ieder ouder de biechtvader zijner kinderen kon zijn,
wien ze iederen avond hun zorgen en hunne zonden beleden. In de
eenzaamheid trekt met de stilte de waarheid naar binnen en dan leert
het kind verstaan, dat zijn daden zijn zaden, dat de leugen een schakel
is van een lange keten, en heeft men beter dan anders gelegenheid, te
.,spreken van Hem, die waarheid in het binnenste wil. „De gedachte:
God ziet, God hoort; God kent mij", zegt TRiiPER, „is tenslotte het
eenige afdoende geneesmiddel tegen de leugen." Het eergevoel is
meestal een gebroken rietstaf, als men er op steunen wil. Tenslotte
verbied, -gebied weinig en leg geen lasten op, te zwaar om te dragen,
eisch niet meer van de kinderen, dan waartoe ze in staat zijn.
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Bij het zoogenoemd • maatschappelijk onderwijs is het plicht, zaken
te leeren, geen woorden in eerste instantie. Nauwkeurige, alzijdige
beschouwing, helder leeren denken, soberheid doen betrachten in het
spreken — wie veel praat, moet veel liegen — is hier plicht. Over
de schoonheid van Gods schepping, over de schoonheid in de menschelijke kunst spreke men met denzelfden ernst als over het Ware, maar ook
over den vertoon makenden vorm, waaruit geen geestelijke inhoud ons
toespreekt, ga het vonnis van onwaarachtigheid. Niet enkel onze
woorden toch, ook onze gebaren, ook onze daden kunnen liegen.
En ten slotte, voor de vorming van den waarheidszin bij het na ons
komend geslacht is het noodig, dat de ouders bij zich zelf beginnen.
Een gevoelige waarheidszin van vader en moeder mag doen hopen
op een gevoeliger waarheidszin bij de kinderen. Er is geen erfelijk
geestelijk bezit, er is wel geërfde geestelijke aanleg. Hierop doelt
FROMMEL, als hij schrijft : „Les sources de la vérité sont dans le tréfonds mystérieux de l'être subconscient."
En hoe te handelen, waar gelogen is en men de leugen heeft gedetermineerd ? Intellectueele behandeling, zeggen, dat de leugen nutteloos, belachelijk, min of meer gevaarlijk, onteerend is, is niet altijd afdoende.
Straffen, 't zij ze in beschaming, ontzegging van vertrouwen of waar
ook in bestaan, zijn niet onfeilbaar. Vrees voor straf is een der veelvuldigste oorzaken van de leugen, zou straf dan het geneesmiddel
zijn, dat altijd baat geeft ?
Bij het kind den indruk wekken, dat zijn ouders lijden onder zijn
liegen, heeft ook wel bezwaren. De onwaarheid laten uit een zekere
gevoeligheid, die de smart van vader of moeder niet kan zien, heeft
iets, dat mij hindert.
Men denke eens de paedagogische diepte in van dit woord : „Bij
U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt" en men zal nederknielen
en bidden voor Zijn kind tot Hem, die de Waarheid en die de Liefde is.
Op dit referaat volgt een zeer krachtig applaus.
DE VOORZITTER. Laten wij even wachten ..... We zijn allen onder
den indruk van dit machtig woord. 't Verwondert me niet, dat deze
Sectie zoo buitengewoon druk bezocht is. Ik ben er zeker van, dat
ik uit Uw aller naam spreek, wanneer ik den heer OOSTERFEE hartelijk bedank. We hebben gevoeld, dat wij door zijn woord als geplaatst
zijn in de tegenwoordigheid van den God der waarheid .... .
Wie verlangt het woord ?
Nat. Chr. Schoolcongres

7

98
DISCUSSIE.
Het woord wordt gevraagd door Prof. Dr. J. WOLTJER, den heer A. JONKMAN, Dr. J. TH. DE VISSER, en den heer J. D. DE VISSER SMITS (Den Haag).
Prof. Dr. J. WOLTJER (Amsterdam).
Met een groot deel van de inleiding ga ik geheel accoord, op enkele
punten heb ik bezwaar, bijv. waar de heer OOSTERLEE gezegd heeft :
„Zaken leeren, geen woorden." Ik begrijp de bedoeling van den inleider en waardeer die tot op zekere hoogte, maar de tegenstelling, die
in de genoemde woorden zoo scherp werd uitgesproken, accepteer ik
niet. Ik neem aan, dat er een denken kan zijn zonder woorden, maar
een leeren van zaken zonder woorden versta ik niet. Ware dat, niet
schijnbaar, maar inderdaad mogelijk, dan zouden de dieren niet steeds
op dezelfde hoogte gebleven zijn en nog blijven. In de tegenstelling
van zaak en woord, zooals de inleider die heeft geponeerd, ligt eene
miskenning van de heerlijkheid der taal.
Het woord moet altijd in verband blijven met de zaak, de verhouding, die het aanduidt, maar dat verband behoeft niet elk oogenblik
ten volle bewust te zijn in den geest van hem, die spreekt. Toch kan
men daarom niet zeggen, dat hij, in dat geval, slechts woorden zegt,
geen zaken bespreekt. De inleider weet dit natuurlijk ook wel, maar
hij is in zijn streven om vooral de realiteit vast te houden, in de door
hem gebezigde uitdrukking te ver gegaan ; om bij het leeren de zaken
te behouden, geeft hij de woorden prijs, daartegen meen ik te moeten
waarschuwen.
De heer A. JONKMAN (Amsterdam). Met dit punt komen we op het
terrein, waarop het onderwerp, dat ik straks moet behandelen, zich
beweegt. Ik raad dus aan, daarop thans niet verder in te gaan.
De INLEIDER, de heer OOSTERLEE, antwoordt aan Prof. WOLTJER :
Het spijt mij, de bijvoeging „in eerste instantie" niet sterker geaccentueerd te hebben. Als ik zeg : „Leer zaken, niet woorden in eerste
instantie", wil ik niet anders dan wat in Genesis staat : „God bracht
de dieren tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou." Niet ieder
volgt dat voorbeeld. Vaak komen de namen voorop en de dingen
volgen of volgen niet.
Dr. J. TH. DE VISSER, ('S-Oravenhage).
Het behoeft geen nader betoog, dat ik br. OOSTERLEE met groot
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genot en met algeheele instemming heb gehoord. De referent bezit de
schoone gave, ons tegenover het Absolute te plaatsen op eene wijze,
die ons beurtelings neerbuigt en verheft. En van deze gave heeft hij
ook nu een kostelijk gebruik gemaakt.
.
Wat nu de materie zelf betreft, rezen bij mij onder het hooren een
tweetal bedenkingen op. Of wellicht is dat te sterk gesproken. Laat
ik liever zeggen, dat ik naar aanleiding van het eerste gedeelte een
paar aanvullingen wil voorstellen.
Allereerst komt mij in dat deel de beschrijving van de geestelijke
stroomingen, die het hoogere loochenen en deswege op de paedagogiek
een verderfelijken invloed uitoefenen, zeer onvolledig voor. Zoo goed
als uitsluitend is dáár van het pragmatisme sprake. Maar om van
voluntarisme, utilitarisme te zwijgen, had in die beschrijving ongetwijfeld een plaats aan het Marxisme moeten worden toegekend. Want
zeker is er in onzen tijd geen macht, die niet alleen in breede kringen
van ons volk, maar inzonderheid voor het opkomend geslacht de gezonde geestelijke vorming in die mate belemmert als dit stelsel. Afgescheiden nog van de besliste loochening van een in-leven van een
Vader, die in hemelen is, in de menschheid, ontadelt het in die mate
het innerlijk wezen ook van het kind, dat voor de vorming van eene
onsterfelijke ziel, van een karakter, gebeeldhouwd onder de aspiratie
van hooge zedelijk-geestelijke beginselen, geen plaats meer overblijft.
De mensch, ook het kind, wordt een schepsel, dat voortwiegelt op de
golven der levenszee, ten prooi aan de evolutie, die de natuurwet
decreteert. Wij drijven, maar handelen niet ; het leven wordt een
lot ; het is geen daad meer. 0, daarom moet juist de Christelijke
onderwijzer meer dan ooit er in onzen tijd op uit zijn, om de persoonlijkheid der kinderen te vormen. Dat is het beste protest tegen dit
noodlottig stelsel. En het beste middel daartoe is, het altijd weder
in aanraking te brengen met onzen Heiland, den waren mensch, den
Zoon van God.
Het zal dan ook goed zijn, als br. OOSTERLEE deze aanvulling brengt
in het eerste deel van zijn referaat.
Mijn tweede opmerking geldt datgene wat br. OOSTERLEE over het
pragmatisme heeft gezegd. Ik zou gewenscht hebben, dat hij daarin
iets dieper ware ingegaan. Want er is geen stelsel, dat op geestelijk
gebied consequenter het Absolute vermoordt dan juist dat pragmatisme.
Alleen goed en deugdelijk voor de menschheid is datgene, wat in de
practijk des levens toont goed en deugdelijk te zijn. Het geloof in
God kan dus goed zijn en het kan kwaad zijn. Van het individu
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hangt het dus af, of God en Gods geloof kunnen worden geduld.
Maakt het de menschen beter, dan zij het welwillend toegelaten ; is
het tegenovergestelde het geval — weg. er mede ! Afgescheiden nu
van de vermetelheid, om zich op te werpen als beoordeelaar of de
godsdienst de menschheid beter maakt of niet, zonder dat men zich
zelf vaak in het teere innerlijk leven der menschen heeft ingewerkt,
wordt in dezen gedachtengang God al of niet onttroond naar menschelijke willekeur. In het pragmatisme wordt het absolute geheel opgelost
in het gedetailleerde goede. Het is de ijzeren consequentie van het
subjectivisme op geestelijk gebied, en daarom voor ons, Christenen,
verderfelijk.
Dit nu kwam in het referaat niet voldoende uit. Br. OOSTERLEE
zie echter in deze opmerkingen enkel een be wijs van de groote belangstelling, waarmede ik zijn woord gevolgd heb.
De heer J. D. DE VISSER SMITS ('s-Gravenhage).
Ik meen, dat de referent niet genoeg heeft doen uitkomen de waarde,
die bij de practische bestrijding van de leugen bij kinderen moet gehecht worden aan een beroep op het geweten. Wanneer men zeker
weet, dat een kind gelogen heeft, moet men hem niets vragen, want
dat zou nieuwe gelegenheid geven tot liegen, ook niet met hem
redeneeren, maar rustig zeggen : „Het is daarbinnen niet rustig bij je."
Antwoord aan DR. DE VISSER.
Bij het schrijven van mijn opstel heb ik geen enkel oogenblik aan
Marx Karl gedacht. Met het oog op den invloed van dezen stelselbouwer op de massa, is het niet vermelden van zijn opvatting van het
wezen der waarheid een verzuim geweest. Bij het bespreken van het
pragmatisme dacht ik meer aan JAMES dan aan BOUTROUX, BERGSON
enz. Ik ben mij bewust, ook daarbij onvolledig te zijn geweest.
Antwoord aan den heer DE VISSER SMITS.
Het beroep op het waarheidsgevoel heb ik niet opzettelijk genoemd;
de zaak ontbrak m. i. niet. Met God over zijn kind sprekende, naast
zijn jongen of zijn meisje geknield, zal men het geweten m. i. eer
doen spreken, dan waar men over God tot zijn kind spreekt.
DE VOORZITTER, DS. VAN NOORT.

Ik dank nogmaals den heer OOSTERLEE. Zijn woord heeft ons als
in de nabijheid van den God der waarheid geplaatst. De stilte be-
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wees, dat zijn woord heeft ingeslagen en de harten en de gewetens
heeft geraakt. Ik spreek den wensch uit, dat door het Chr. Onderwijs steeds meer het psalmwoord moge worden tegengesproken :
„Daar is geen trouw en waarheid meer." Daartoe komt tot ons alien
het woord van DA COSTA : „Wees waar, waar, waar !"
Ik dank U, Mijnheer OOSTERLEE, voor uw woord en ik voeg er bij :
ik ben daarbij waar.
Daarna verkrijgt de heer

JONKMAN

het woord voor zijn referaat :

De Aanschouwing in het Christelijk Onderwijs.
Inleider : A.

JONKMAN,

Amsterdam.

EXCERPT.
I. De verschillende beteekenissen van het woord aanschouwing. De
geschiedenis van het aanschouwingsbeginsel.
II. Aanschouwing en geloof. Objecten van geloof en aanschouwing.
Surrogaten voor de aanschouwing.
III. Zaken en woorden. De psychische gang van voorstelling tot.begrip.
Aanschouwing en denken. Het begrip, voorbereiding tot de aanschouwing.
IV. Tegen rationalisme en empirisme.
V. De drang van den menschelijken geest tot zintuiglijk aanschouwen.
De zekerheid bij de aanschouwing. Aanschouwing door het oog, het
oor en de overige zintuigen. De kinderleeftijd, de periode der aanschouwing. De kunst van aanschouwen (aanleg, oefening).
VI. De aanschouwing in de Bewaarschool.
VII. De aanschouwing in de Lagere en M. U. L. School. Aanschouwingsonderwijs (plaatvertellen ; begripsvorming ; zaakonderwijs). Formeele
en materieele vorming. Leervakken, die zich leenen tot toepassing
van het aanschouwingsbeginsel. De arbeidsschool. De invloed van
het aanschouwingsbeginsel op die vakken, welker objecten niet voor
aanschouwing vatbaar zijn. De aanschouwing buiten de school.
VIII. De aanschouwing in de Middelbare school en op het Gymnasium.
IX. Waarop bij de aanschouwing moet worden gelet. Synthese of analyse. Vermeerdering van de intensiteit der aanschouwing ; 't gevoelselement. Gradatie in de aanschouwing. Voorkoming van fouten
in de aanschouwing.
X. De aanschouwing en de intellectueele, de aesthetische, de zedelijke
en de godsdienstige vorming.

Voor ruim tien jaren was het vraagstuk der „Aanschouwing in de
Chr. School" een brandende kwestie. Zoowel de theologische pers
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als onze vakbladen en tijdschriften echoden de aanklacht, dat het
Christelijk onderwijs miste een eigen philosophisch-ethische, psychologische en paedagogische basis, en dat het zijn methode ontleende
aan de neutrale school met haar atheïstische, naturalistische, materialistische wetenschap. Velen echter verhieven daartegen met verontwaardiging hun stem en lieten hun krachtig protest hooren. De golven
verhieven zich hoog.
Sedert luwde de wind. Het geroep : „Een schip op strand" bedaarde, vooral sinds Prof. BAVINCK het vraagstuk aan een principiëele
wetenschappelijke bespreking onderwierp, en tot een resultaat kwam,
dat stillend werkte als olie op .de bruisende golven. Na dien verkondigde Neerlands Heraut, dat de noodklok te hard was geluid en
dat de beschuldiging tot haar juiste proportiën was teruggebracht.
Daar bleek slechts plaats voor de kreet : „Er zijn klippen, die moeten
worden ontzeild"; een waarschuwing, die in dezen nooit tevergeefsch
is, ook nu nog niet.
We gaan den stand der destijds gevoerde discussies niet nogmaals
in het licht stellen. Méér thetisch willen we onze taak opvatten, al
kunnen de tegenstellingen niet worden ontweken. De stof ligt voor
het grijpen ; ze behoeft slechts te worden geordend met het oog op
een meer te vervolmaken practijk in de school.
En daar is het ten slotte om te doen; want we zijn nog niet, waar
we wezen moeten.
Terecht schrijft Prof. MEUMANN in zijn „Vorlesungen zur Einfiihrung
in die Experimentelle Padagogik" : „De wetenschappelijke paedagogiek heeft sedert eenige honderden jaren den nadruk gelegd op de
beteekenis (der middelen) tot ontwikkeling van het aanschouwen, maar
de praktijk van het schoolonderwijs staat daarbij nog vèr ten achter."
Dat geldt voor Duitschland ; dat geldt ook voor ons. Geve dit
referaat aanleiding, om het vraagstuk der aanschouwing straks aan een
ernstige, degelijke discussie te onderwerpen, maar bovenal om — na
persoonlijke oplossing van het probleem — toe te passen in de school,
wat inderdaad kan dienen tot verhooging van het peil op didactisch
en paedagogisch gebied. We hopen mee aan te toonen, dat de aanschouwing groote beteekenis heeft voor onderwijs en opvoeding.
Tot het onderwerp dan.
Groote verwarring bracht in den strijd, vroeger of later gevoerd, de
verschillende opvatting van het woord aanschouwing. GABRIEL C0MPAVRÉ zegt zeer terecht in zijn „L'education intellectuelle et morale",
dat dit woord in de variaties van zijn beteekenissen inderdaad een
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typisch voorbeeld geeft van de overgangen en de gedaanteverwisselingen der menschelijke gedachte. Het is de schotel, waarop — gelijk in het arme gezin bij gebrek aan vaatwerk — al de gerechten
van het middAgmaal worden opgediend. Het is zóó elastisch in zijn
beteekenis, dat men er onder verstaat, bij theologen de mystieke visie
van God en goddelijke dingen ; bij moralisten het door hart of geweten grijpen van de axioma's der zedelijke wereldorde ; bij philosophen de verwerving van de onmiddellijke kennis der metaphysische
waarheden. Zoo opgevat is de aanschouwing het licht, dat al de
openbaringen van de activiteit des geestes vergezelt.
We laten deze opvattingen rusten, al willen we op 't eind der
lezing toch wijzen op het verband dezer beteekenissen en de volgende.
Thans nemen we 't woord aanschouwing uitsluitend in den zin van
zintuiglijke aanschouwing, niet door het oog alleen, ook door het
oor, door alle zintuigen, hoogere en lagere. We letten op den actieven zin, „de synthetische saamvatting van een aantal opzettelijk gewilde gewaarwordingen, die men waarnemingen noemt". ') We leggen
er echter reeds nu bijzonderen nadruk op, 1° dat er naast de uiterlijke
een innerlijke aanschouwing bestaat van eigen gevoelens, aandoeningen, wenschen, begeerten, wilsakten ; 2° dat HERBART zeer terecht het
begrip der aanschouwing vervolledigde, toen hij beweerde, dat ze
noodig is, niet alleen op intellectueel, maar evenzeer op zedelijk
gebied. De eerste noemde hij „Ervaring" ; de tweede „Omgang".
Inderdaad, deze uitbreiding van de beteekenis van het woord als
waarneming van verschijnselen op zuiver geestelijk gebied, is van het
hoogste belang. Men lette er op, dat de innerlijke ervaring, eerstgenoemd, voorwaarde is voor de tweede, zoodat zonder haar de vrucht
van den omgang onbestaanbaar is.
Niettemin — het is de zintuiglijke aanschouwing, die thans in de
eerste plaats onze aandacht vraagt.
Laat dan de historie vooraf in vogelvlucht even worden overzien.
Terecht zijn de laatste tientallen jaren de Middeleeuwen met klem
verdedigd tegen den blaam, alsof in haar tijd op ethisch-religieus
en vooral op wetenschappelijk gebied niets dan duisternis heerschte.
De Scholastiek vooral is veelszins van haar smet gezuiverd. Niettemin geven de uitspraken van mannen als ERASMUS, MELANCHTON,
JOHANNES STURM enz. eenig recht, om te beweren, dat zelfs na het
optreden van het Humanisme en van de Reformatie de kennis der
1)

W. Jansen.
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zaken, der realia, en daarmee de zintuiglijke aanschouwing in haar
waarde niet weinig werd miskend. Het moge waar zijn, wat Dr.
BAVINCK zegt, dat de stelling „waarneming door de zintuigen in 't algemeen is uitganspunt van alle onderwijs en fundament van alle kennis
en wetenschap, niet nieuw was, dat ze niet is ontdekt door de empiristen en sensualisten, dat zij den Oriekschen wijsgeeren bekend
was, dat zij door de Christelijke theologen en philosophen in de verschillende kerken te allen tijde is omhelsd," even zeker is, wat dezelfde
schrijver uitspreekt, „dat de fout der Scholastiek, zoo bij Protestanten
als Roomschen, hierin lag, dat zij met de waarheid veel te vroeg
klaar was en ze schier volledig, op ieder terrein van wetenschap, in
de hoeken van EUCLIDES, ARISTOTELES, de kerkvaders, de confessie,
opgenomen en neergelegd dacht." „In die meening liet men de waarneming na en begon in eens met de verkregen begrippen. Daarom
kon het haast een ontdekking heeten, toen BACON tot de zinlijke waarneming als tot de eenige bron der kennis terugkeerde." Het was
minstens „een noodzakelijke verfrissching der wetenschap, want deze
moet altijd weer tot de bronnen terug. Niet uit boeken, maar uit de
werkelijke wereld moet de waarheid geput. Aanschouwing is de bron
van alle echte wetenschap. De aanschouwingen zijn de contanten, de
begrippen slechts de bankbiljetten, zegt SCHOPENHAUER ; iets wat ook
Dr. KUYPER Sr. 1) helder heeft betoogd. Het zijn MONTAIGNE, RATICHIUS,
COMENIUS, LOCKE, ROUSSEAU, die de noodzakelijkheid van dit beginsel
ook voor het onderwijs hebben betoogd, en voornamelijk PESTALOZZI,
HERBART en FRÖBEL, die het op het onderwijs practisch hebben
trachten toe te passen. Men wilde van het verbalisme, de woordenkraam, die vooral in de scholen nog veelvuldig heerschte, tot de
kennis der werkelijke dingen, de realia, terugkeeren.
Helaas, men beging daarbij niet alleen fouten, die mogelijk door
het resultaat van eigen ervaring gecorrigeerd hadden kunnen worden,
neen erger, men werd daarbij meermalen gedreven door een onzuiver
beginsel, waardoor de aanschouwing dikwijls opzettelijk als wapen
werd gebruikt tegen de Bijzondere Openbaring, gelijk nog heden ten
dage o.a. in „De Bode", het orgaan van den Bond van Nederlandsche
Onderwijzers, geschiedt. Bevreemding behoeft dit niet te wekken. Zijn
het niet de empiristen, de sensualisten, de naturalisten en later de
neutralisten der Openbare School geweest, die dit beginsel op de spits
hebben gedreven ? En werden ze hiertoe niet geprikkeld door de
1)

Drie kleine Vossen.
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studie van het natuurrecht, de natuurlijke zedenleer, den natuurlijken
godsdienst, welke men in de plaats wilde stellen van de Bijzondere
Openbaring?
Ten eerste zijn de pogingen bekend, om het resultaat der zintuiglijke waarneming uit te spelen tegen de goddelijke uitspraken der
Heilige Schrift. Denk slechts aan de wetenschap der geologie. Het
gezag van het Woord Gods moest op wetenschappelijk terrein gebroken.
Maar daarmee ook ten tweede op paedagogisch gebied, het gezag.
van den persoon des Opvoeders en dat van het geschreven en gesproken woord. Herinnert U slechts de tallooze uitspraken in dezen geest,.
waarvan ik slechts één releveer : „Als in latere tijden — zegt CRITAS —
de geschiedenis zal geschreven worden van den gang der beschaving
in de 19e eeuw, dan zal de historicus rekening hebben te houden,
met de verbetering der onderwijsmethode. Het wezen dier verbetering
bestaat in het breken met het gezag van het leerboek zoowel als met
dat des onderwijzers."
Waar ten derde nog bijkomt, dat men uit het beginsel der aanschouwing concludeerde, „dat bij 't verwerven van kennis voortaan. de
regel zou moeten gelden, dat niets door het kind als waar erkend
mag worden, dan wat door zijn verstand ten volle is begrepen."
Voorts leidde (ten vierde) het empirisme er toe heel den intellectueelen inhoud der religie en der zedelijkheid in zijn normatieve
waarde te doen miskennen, en (ten vijfde) de menschelijke kennis op
te doen gaan in die der concrete, zinlijk waarneembaar dingen en
verschijnselen, alsof wetenschap ooit mogelijk zou zijn zonder denken,
alsof ook maar kennis kon bestaan zonder de werking van het intellect.
De methode der natuurkundige wetenschappen, die der inductie, werd
dan ook op alle geestelijke wetenschappen toegepast als de éénig
juiste en betrouwbare. Een zelfmisleiding, die ten gevolge heeft gehad,
dat van de wetenschap slechts een zeer klein deel, de zoogenaamde
sciënce exacte, dien eerenaam mocht blijven dragen.
Hoe stond daartegenover nu het Christelijk onderwijs, dat met recht
zich dit attribuut toeeigent ?
Ten eerste, al wil ze de beteekenis van de wetenschap der zintuiglijke waarneming voor het recht verstaan der H. Schrift geenszins
miskennen — Prof. SILLEVIS SMITT, sprekende over de wetenschap, zegt
b.v. in zijn Handboek der Heilige Geschiedenis (een werk mee voor
onderwijzers bestemd) : „wat het inzicht verdiept in wat God openbaarde, mag dankbaar aanvaard" — toch blijft het gezag van het Woord
Gods ongeschonden, niet alleen in zoover de Schrift is een supplement
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bij de algemeene Openbaring in de natuur (de leer der genade in
Christus), maar ook inzoover ze dient als correctief, om de natuur
in haar objecten en verschijnselen, gelijk CALVIJN zegt „als door een
bril" beter te verstaan.
Vervolgens handhaaft het Christelijk Onderwijs het persoonlijk gezag
van den onderwijzer-opvoeder, die — bij overdracht van gezag — van
Godswege is verplicht om dit gezag niet alleen in zedelijken, 66k in
intellectueelen zin te doen gelden, ofschoon hij nooit mag vergeten,
dat iemands intellectueel gezag geenszins verder reikt dan voorzoover
hij dat kan motiveeren.
Voorts kent het Christelijk Onderwijs het bestaan der mysteriën
Gods, waarbij van geen begrijpen (laat staan ten volle begrijpen) ooit
sprake is. Deze onderwijst het op gezag der Heilige Schrift en doet
dan ook gevoelen, dat hier ter eerster instantie waarheden zijn, wier
zekerheid niet hangt aan zintuiglijke waarneming.
Eindelijk erkent het, dat de normatieve waarde van den intellectueelen inhoud van religie en zedelijkheid subjectief eerst vaststaat, niet
door aanschouwen, maar door het geloof.
Ten slotte, dat de kennis niet is voltooid indien ze slechts langs
den weg der zintuiglijke aanschouwing is verkregen ; maar dat ze —
om waarlijk kennis te zijn — behoeft de verwerking door den geest,
het hoogere intellect, het denken, en dat daarbij het woord te eenenmale onmisbaar is, het geschreven zoowel als het gesproken woord.
Dit alles geldt voor heel het Christelijk Onderwijs, het lager, middelbaar en hooger.
Toch moet op twee punten tusschen 't lager en hooger (waarbij
het middelbaar onderwijs een overgang vormt) een groot verschil
worden geconstateeed. Dit geldt de tegenstelling tusschen 1°. aanschouwen en geloof, 2°. die tusschen kennis van zaken en die door
woorden. Bij het lager onderwijs zal relatief de kennis door woorden
en langs den weg van het geloof veel breeder terrein beslaan dan bij
het hooger onderwijs, waar men — zooveel mogelijk — gaat „ad
fontes", „tot de bronnen".
Maar bij beide blijft de tegenstelling : aanschouwing en geloof. En
dan willen we er eerst op wijzen, dat zelfs aanschouwing rust op
geloof, ') op de betrouwbaarheid der zintuigen, op het vertrouwen,
dat de dingen en verschijnselen rondom ons reëel bestaan. Geloof is
de grondslag van alle kennis. Maar voorzoover geloof is „een vast
1)
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vertrouwen aangaande hetgeen men hoopt, een' overtuigd zijn van
dingen, die men niet ziet," staat het tegenover aanschouwen.
Aanschouwing nu is de gewilde zintuiglijke relatie tusschen subject
en object. Het object is de zaak, die aanschouwd wordt, en om welker
kennis het te doen is. Tusschen 't subject en de zaak bestaat bij
aanschouwing een onmiddellijke aanraking. Ik bedoel niet, dat geen
lucht- of ethertrillingen noodig zijn ; zonder deze is geen hooren of
zien mogelijk. „Onmiddellijk" beteekent hier : zonder een tusschenpersoon, die mededeeling, verhaal of beschrijving geeft. Aanschouwing
heeft dus plaats, indien de zaak zichtbaar voor het oog, hoorbaar voor
het oor, enz. optreedt en de ziel opzettelijk, willend zich een beeld
vormt van de zaak, die zichtbaar, hoorbaar, enz. is.
Tegenover de aanschouwing, zoo opgevat, staat het- geloof, het
voor-waar-houden, het op anderer gezag aannemen van wat wordt
meegedeeld, verhaald of beschreven.
De vraag is thans : wat zijn de objecten der aanschouwing en van
het geloof. En dan is zonneklaar, dat van geen zuiver zintuiglijke
aanschouwing maar van geloof sprake moet zijn, zoodra we het terrein
van religie, zedelijkheid, recht, historie enz. betreden. Hier zijn geestelijke verschijnselen uit het heden of het verleden, die zintuiglijk onwaarneembaar zijn. Wel openbaren zich die geestelijke verschijnselen
momenteel in woorden en daden, door middel dus van lichaamsbewegingen, die waarneembaar zijn. Dit is de grond van HERBART's
beweren, dat Omgang valt onder aanschouwen. Religie, zedelijkheid,
recht, E historie moge men niet kunnen aanschouwen, uitingen der
religie, der zedelijkheid, des rechts ziet men, hoort men, voelt men
wel. Die kunnen dan ook in beeld worden gebracht. Denk aan de
van ouds gebruikelijke Bijbelsche platen, schilderstukken, tooneelstukken enz.
• Toch is het ook hier het geloof, dat zekerheid geeft en niet de
aanschouwing. Zoodra het woord hier mededeeling geeft of verhaal
of beschrijving, is er uitsluitend van geloof sprake.
We komen daar straks even op terug. Voorshands is de opmerking
voldoende, dat het terrein van de objecten des geloofs veel uitgestrekter is, dan men dikwijls schijnt te meenen, en dat derhalve het
terrein der aanschouwing, en dat in toenemende mate van het hooger,
langs het middelbaar tot het lager onderwijs, heel wat beperkter is
dan veelal wordt vermoed. Aanschouwing, en die is altijd rechtstreeksch, omdat ze onmiddelijke aanraking veronderstelt tusschen subject en object, bestrijkt vooral in de Lagere School — maar ik spreek
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hier relatief, d. w. z. aanschouwing in betrekking tot het geloof — een
smal terrein.
Maar er zijn surrogaten, die voor de reëele zaken in de plaats
treden. Denk aan al de plaatsvervangende aanschouwingsmiddelen,
vooral van de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kennis der
Natuur, en ge ziet het straks zoo beperkte terrein zéér verbreed. Men
is gewoon ook in dezen zin van aanschouwing te spreken, maar blijkbaar heeft het woord hier reeds een secundaire beteekenis.
Men vergete daarom niet : voorzoover het onderwijs in de Geschiedenis b. v., door platen • en teekeningen, historische momenten wil veraanschouwelijken, blijkt ons dikwijls, dat de weelderige phantasie den
nuchteren historischen zin in ongemeene mate parten heeft gespeeld.
Platen, kaarten, globen, schilderstukken enz. zijn en blijven dus
surrogaten en niets meer.
De tegenstelling aanschouwing en geloof wordt veelal parallel gedacht met die tusschen zaak en woord, zelfs wel gelijk gesteld met
die van oog en oor. Mijns inziens is dit beslist onjuist.
Oog tegenover oor staat niet gelijk met aanschouwing tegenover geloof. Bij oog en bij oor kan beide aanschouwing zijn : zien b.v. een
gebouw met het oog, hooren b.v. bij muziek met het oor. Bij beide
kan echter ook van geloof sprake zijn : Zien een historische voorstelling of een geschilderd landschap ; hooren b. v. een beschrijving
van een onbekend niet aanwezig voorwerp.
Zoo stemt ook niet woord tegenover zaak overeen met geloof tegenover aanschouwing. Het woord, een rede, een gedicht, kan zelve zaak
zijn, dus object van aanschouwing door middel van het oor. Uitsluitend voorwerp van aanschouwing door het oor (dit is weer directe
relatie van subject en object) zijn geluiden, geruischen, klanken, tonen,
stemmen en woorden, voorzoover deze rechtstreeksche uiting zijn van
sprekers eigen gedachten. Hier valt het woord dus onder de aant
schouwing. Daarom kan taalonderwijs in den strengsten zin aanschouwelijk zijn.
Ten tweede kan het woord verklaring zijn bij het waargenomene,
vooral het geziene, het door het oog aanschouwde. ZOO gebruikt,
valt het gedeeltelijk of geheel buiten de aanschouwing van het geziene, maar is daarbij éérste vereischte, noodzakelijk hulpmiddel ; het
is als zoodanig wel door de drijvers der zintuiglijke aanschouwing in
discrediet gebracht, maar door het Christelijk Onderwijs ten allen tijde
in eere gehouden. Het levende woord, de viva vox gaat hier echter
verre boven het geschreven woord, ten eerste door de hoogere mate
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van aanschouwelijkheid, ten tweede door zijn meerdere geschiktheid
om uitdrukking te geven aan het gevoel. Bij surrogaten is het woord
nog méér onontbeerlijk.
Ten derde wordt het woord gebezigd bij mededeeling, verhaal of
beschrijving, waar aanschouwing mogelijk mogelijk was, waar de aanschouwingsmiddelen (zaken of surrogaten) konden vallen onder het
bereik des onderwijzers. Hiertegen nu gaat de strijd der voorstanders
van de aanschouwing. Zoo onmisbaar als op religieus, ethisch en
historisch gebied het woord is, zoo onontbeerlijk is hier de aanschouwing, de zaak zelve.
Uit het voorgaande kan gereedelijk worden geconcludeerd, dat —
al is het, dat het woord drager moge zijn van het onderwijs, allereerst voor de vakken met een geestelijken inhoud, maar voorts ook
voor die der realia onmisbaar is, zóó, dat het woord de leidende gedachte aangeeft en we dus bukken allereerst voor de Majesteit van
het Woord Gods, maar ook de autoriteit erkennen, het inteIlectueel en
zedelijk gezag, dat liggen kan in het woord des menschen, d. i. voor
kinderen in het woord van ouders en onderwijzers — we niet minder
de heerlijkheid van het aanschouwen hebben te huldigen.
Heel de schepping is als een schoon boek, waarin we door waarneming de letters hebben te lezen, die tot gedachte en woord moeten
saamgevoegd ; een schoon boek, waarin we hebben door te dringen
tot de idee, die God daarin heeft verwezenlijkt. Gedachten Gods zijn
in de concrete wereld der natuur, maar ook gedachten der menschen
in de wereld der kunstvoortbrengselen gerealiseerd. Om tot die gedachten te komen, moet men eerst waarnemen, aanschouwen. De psychische
gang is in 't algemeen die van voorstelling tot begrip. Eerst de enkele
concrete dingen, het bijzondere zien, hooren, tasten. En door de aanschouwing daarvan, soms slechts van een enkel typisch voorbeeld,
komen tot het begrip, het beeld van het algemeene — niet altijd langs
de duizend treden, die de menschheid in haar ontwikkeling heeft
noodig gehad, meermalen met een lift, die gemakkelijk en snel voert
tot de hoogte van het denken, de abstractie, al stijgt men ook bij de
leerlingen der Lagere School niet hooger dan het empirisch begrip.
Maar tot denken moet de aanschouwing voeren. Denken staat hooger
dan aanschouwen. Niet alleen, omdat eerst denken leidt tot de kennis
van regel en wet, gedachte en idee, plan en doel, d.i. tot wetenschap,
maar omdat, naar het woord van KANT, aanschouwingen zonder begrippen, al zijn het slechts empirische, blind zijn. De beschuldiging,
als zou de aanschouwing het verstand, de rede, kortwieken in haar
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vlucht, is te eenenmale ongemotiveerd. Dat is alleen mogelijk bij
misbruik, zooals het verbalisme misbruik is van het woord. Het concrete voert tot de abstractie. De menschelijke geest streeft naar het
algemeene, het universeele. Den weg der inductie bewandelde de
menschheid ver, vóór de inductieve methode door MILT, werd gevonden ; bewandelde reeds ADAM in 't Paradijs, toen hij de dieren, die tot
hem werden gebracht, namen gaf. ADAM zag het concrete, abstraheerde
met zijn geest, greep de gerealiseerde gedachte, het begrip, en drukte
dat uit in zijn woord, den naam. Zoo is de aanschouwing de moeder
der gedachte en de gedachte de moeder van het woord. 1)
Het eigenaardige echter van die hoogere ontwikkeling, van de abstractie, is, dat ze altijd zich weer richt naar het uitgangspunt, dat
het fundament steeds weer in 't oog wordt gevat. De abstractie zou
tot ijdele speculatie kunnen voeren, tot spitsvoudige haarkloverij, die
in verbalisme verliep. Daarom eischt de inductie de deductie, de
toepassing van het algemeene op de bijzondere. Daarom kan ook
het begrip weer voorbereiding zijn tot de voorstelling ; het algemeene
leiden tot het bijzondere. Prof. MEUMANN komt in zijn „Vorlesungen"
zelfs in dezen tot een zeer gewaagde uitspraak, niet alleen dat de
oude bewering : „de ontwikkeling van het kind gaat van aanschouwing
tot begrip in haar algemeenheid onjuist is en een eenzijdige opvatting der intellectueele ontwikkeling inhoudt", maar zelfs, „dat die ontwikkeling in veel hoogere mate gaat van begrip tot aanschouwing,
omdat het proces der apperceptie bepaalt wat aanschouwd zal worden."
Het kind ziet dat. waarop zich zijn wil, zijn apperceptievermogen
richt, niet dat, wat voor zijn zinnen gebracht wordt. Ik noem die
stelling al te gewaagd, omdat het hoogere willen bij het kind nog te
weinig ontwikkeld is en dus het apperceptiemateriaal te weinig actief
is om tot gewilde aanschouwingen te komen. Veel juister dunkt mij
het beweren van Dr. PAUL BARTH, die in „Die Elemente der Erziehungs- und Unterrichtslehre" er op wijst, dat MEUMANN ' S stelling
moge doorgaan voor leerlingen van hoogeren leeftijd en ook slechts
in bepaalde gevallen, maar dat ze onjuist is voor de eerste schoolen daaraan voorafgaande jaren, de eigenlijke periode van het aanschouwen. Niettemin, het begrip kan voorbereiding zijn tot de aanschouwing. Dat is b.v. het geval bij het bezoek aan een museum,
bij een uitstapje, een schoolreisje enz. enz. Een algemeen begrip van
wat te aanschouwen valt, vooraf gegeven, wint niet alleen tijd uit,
1)
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bekort de later noodig zijnde bespreking, maar verheldert ook de
aanschouwing en leidt dus van het algemeene tot het bijzondere. De
aanwijzing van het doel eener les, zooals veelal bij de formeele leertrappen wordt aangewezen als vereischte, kan op dezelfde wijze werken. De grond van dit verschijnsel ligt hierin dat -- zooals Dr.
KUYPER het in zijn . „Encyclopaedie der H. Godgeleerdheid" uitdrukt, en waarop ook Prof. WOLTJER in zijn „Ideeel en Reeel"
wijst — in den menschelijken geest „het kader" van het algemeene,
waarin het bijzondere zijn plaats vindt, gereed ligt.
Niet de wereld buiten ons is enkel bron van kennis en wijsheid,
zoodat het subject product zou zijn van het object. Daarom gaan we
met het empirisme niet mee. Maar ook geen aangeboren begrippen
liggen kant en klaar in de ziel des menschen. Daarom keeren we
ons evenzeer tegen het rationalisme, dat de menscheiijke rede als
eenige bron der kennis beschouwt.
We blijven het eens met LEIBNIZ, die aan de oude uitspraak : „Niets
is in het verstand, wat niet eerst was in de zinnen" toevoegde : „behalve het verstand zelf."
Door dit woord wordt de beteekenis der zintuiglijke aanschouwing
voor de ontwikkeling des menschen bepaald. Het subject komt in
actie door het object, en daarbij gaat het natuurlijke vóár het geestelijke.
Daar gaat door ons gansche leven een drang, een streven der ziel
naar aanschouwen. Terecht zegt Dr. BARTH : „Wie een drama gelezen heeft, verlangt naar de uitvoering. Wie een symphonie uit de
noten kent, wil ze hooren. Wie het leven der klassieke volken uit
de Geschiedenis heeft bestudeerd, wil gaarne Griekenland en Italië
zien ; en de ziel van den geloovigen Christen gaat uit naar Palestina.
We voelen, dat de aanschouwing in haar nawerkingen zoo echt vruchtbaar is. Het immer frissche der volksliederen berust dáárop, dat ze
onmiddellijk uit de aanschouwing geboren zijn. En GOETHE eischte,
dat ieder gedicht een gelegenheidsgedicht moet zijn, dat wil zeggen,
aan een levenservaring moet aansluiten".
Wat aanschouwd is, wordt als zeker aangemerkt. Aan de kennis,
door zien en hooren en tasten verkregen, twijfelt men niet. Zelfs de
Schrift wijst op deze waarheid. Johannes getuigt : „Hetgeen wij gehoord
hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze oogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, dat verkondigen wij
u". De Heilige Schrift en ons Kerkelijk formulier zien in wat de
oogen aanschouwen en wat de handen tasten een versterking van de
geloofszekerheid.
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De groote zekerheid der aanschouwing vindt haar oorzaak in de
grootere mate van intensiteit, die ze bezit boven het woord en boven
het begrip. SHAKESPEARE en JEAN PAUL spreken van de bleekheid der
gedachte, door het woord in het begrip gevormd, tegenover de levendigheid der aanschouwing en der herinnering van het aanschouwde.
JEAN PAUL noemt het woord en het begrip „de bleeke Paulina", ze
vergelijkende met de gemalin van SENECA, die bij een poging tot
zelfmoord zich de aderen opende en daardoor heel haar leven lang
haar frissche kleur miste. Inderdaad, wat kras gezegd, maar toch
steekt het vage vooral van het gedachtebeeld, door het woord ontstaan, terwijl aanschouwing mogelijk was, sterk af tegen het beeld,
door zintuiglijke waarneming verkregen. Bovendien lette men op de
beteekenis der heldere beelden, aldus ontstaan, voor het vasthouden,
het bewaren, en voor de latere reproductie. Terecht zei reeds
COMENIUS, dat de aanschouwing de trouwste handlangster is van het
geheugen. Des te meer klemt de eisch, dat — indien mogelijk — bij
de aanschouwing meer dan één zintuig , werkzaam zij, om de helderheid der beelden te verhoogen.
Elk zintuig heett zijn soortelijk karakter. God gaf ze dit, opdat
we de dingen alzijdig, in al hun eigenschappen, telkens als uit een
ander oogpunt, zouden beschouwen.
En meer dan de volwassene haakt het kind daarnaar. Het wil zien
en hooren, ruiken en proeven, voelen en tasten.
Het is te midden van de volheid, den rijkdom der zintuiglijk waarneembare dingen geplaatst als in een museum, een tentoonstelling van
Gods schepping en der menschen kunst en handvaardighetd. Het
moet zich daarin oriënteeren, daarin thuis gevoelen, door aanvankelijk
passief, receptief, de indrukken te verzamelen, die beseffen wekken,
voorstellingen vormen, stof voor de phantasie geven, den grondslag
leggen voor het denken, het grondmateriaal bijeenbrengen voor heel
tie volgende geestesontwikkeling. Daartoe dragen het woord en het
geloof in hooge mate bij, maar evenzeer de aanschouwing. Zij is het,
die de activiteit wekt en versterkt, die tot zelfzoeken, tot zelfhandelen
dringt, tot spel en oefening, tot spontaneïteit en tot imitatie, de twee
machtige factoren bij heel de geestesvorming van het kind. De eerste
jaren van het kinderleven, zelfs van het schoolleven vormen daarom
de periode der aanschouwing.
De onnauwkeurigheid, vluchtigheid, en ongedurigheid van het kind
eischen echter leiding, die de opvoeder behoort te geven. Aanschouwing, waarneming, is een kunst, die de kinderen aanvankelijk
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niet verstaan. Het visueele type vertoont in dezen m.i. beteren aanleg
dan het auditive, omdat het het oog is, dat het meest bijdraagt tot
nauwkeurigheid van waarneming. Beide, BINET en MEUMANN, die een
onderscheiding hebben gemaakt in de Aanschouwingstypen, schijnen
zich vooral tot de waarneming door middel van het oog te beperken.
De indeeling van MEUMANN lijkt me de meest rationeele. Hij onderscheidt twee variaties in het visueele type : een analyseerend en beschouwend type, dat er zich toe beperkt meer of minder nauwkeurig
weer te geven, wat het heeft gezien, en een beoordeelend, meer
synthetisch werkend type, dat tracht de beteekenis der dingen vast te
stellen, waarbij de gedachten reeds gedurende de beschouwing sterk
afgetrokken worden van het waarnemingsmateriaal, door de secundaire
associaties. Het is duidelijk, dat het laatste type vooral moet geoefend
worden in nauwgezette analyse.
Reeds vóór het kind de school bezoekt, is het reeds onder leiding
der moeder gekomen tot een wereld van waarnemingsbeelden. Terecht
zegt JEAN PAL : „Een kind leert in zijn eerste drie levensjaren méér
dan in al de academische studiejaren." Het is een heerlijk genot voor
den opmerkzamen opvoeder het ontluikend zinnenleven van het jonge
kind te bespieden, vooral de uitingen van de phantasie, het spel der
voorstellingen, door zintuiglijke waarneming verworven. Maar verrukkelijk is het de ontwikkeling dier geestesgave na te gaan, wanneer
het kind onder goede leiding -op een Bewaarschool, al is het maar
enkele uren van den dag — want de Moeder blijft de door de natuur van Godswege aangewezen opvoedster — zijn zinnen oefent aan
spel en speelgaven, aan mozaiek leggen en plakken, aan oefeningen
met ringen en stokjes, kralen en vlechtlatjes, aan vouwen en knippen,
aan plaatjes kijken en plakken, aan beeldschrift teekenen en eenvoudige boetseerkunst. Ik heb het altijd als een onherstelbaar gemis gevoeld en beschouwd, indien het jonge kind, de Lagere School binnentredend, die heerlijke gelegenheid tot ontplooiing van de geestelijke
gaven en krachten langs den weg der aanschouwing heeft gemist.
.In een goede Bewaarschool wordt in den tegenwoordigen tijrd alle
spel en oefening van het aanschouwingsbeginsel doortrokken. En de
resultaten zijn verrassend. Inderdaad, wie eens die spanning en activiteit van oog en oor en hand, en de geestelijke vrucht daarvan bij
.het kleine kind heeft waargenomen, heft de leuze mee aan : aan
iedere Christelijke school behoort een Christelijke Bewaarschool vooraf
te gaan !
De Lagere School zet dat werk voort, en het Meer Uitgebreid Lager
Nat. Chr. Schoolcongres
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Onderwijs bouwt weer op het daar gelegde fundament. Formeel
trachten ze de waarneming tot hooger volmaaktheid te voeren en
materieel streven ze er naar den kindergeest te verrijken met een schat
van beelden, die den grondslag leggen voor phantasie en denken.
Het oude aanschouwingsonderwijs, door PESTALOZZI in de school ingevoerd, is langzamerhand vervangen door de concentratie der lee rvakken in het z.g. Zaakonderwijs, waarbij te onzent vooral de namen
moeten worden genoemd van v. LUMMEL (wiens handleiding op voortreffelijke wijze door VISSER is omgewerkt), DOUMA en LEM, van
SCHEEPSTRA en WALSTRA en van JAN LIGTHART, die allen in meerdere
of mindere mate de realistische richting (in tegenstelling met de formalistische) zijn gevolgd.
Het gaat niet aan hier een vergelijking te maken van al de methoden voor aanschouwings- en zaakonderwijs, waarmee in den loop der
vorige en tegenwoordige eeuw de school is verrijkt. Wij • voor ons
zien in „Het volle Leven" van JAN LIGTHART het hoogtepunt, waartoe
de Openbare School in dezen is gestegen, al deelen we ook menig
bezwaar, dat daartegen is ingebracht ; en in VAN LUMMEL-VISSER,
die -- eenigszins gecorrigeerd en aangevuld door de ideeën van
JAN LIGTHART - uitstekende diensten aan de Chr. School kan
bewijzen. ')
Het ouderwetsche plaatvertellen wenschen we voor het Zaakonderwijs niet meer in te ruilen ; nog 'minder dat potjes- en pannetjesaanschouwingsonderwijs, dat zich vooral de begripsvorming ten doel
stelde. Niettemin wenschen we geen van beide totaal buiten te sluiten.
We kennen de bezwaren. Zelfs geven we MEUMANN toe, dat het
verhaal meer aftrekt van de aanschouwing dan er naar heenleidt, en
toch, waar wij het woord ongetwijfeld grootere plaats voor het onderwijs inruimen dan deze, daar ligt de conclusie voor de hand, dat we
het, tijdens en na de beschouwing, niet alleen niet versmaden, maar
in eere houden. En dat ook nog om een andere, principieele reden.
Voor ons bestaat het volle leven niet enkel in de concrete, zinlijk
waarneembare voorwerpen en verschijnselen, maar boven alles in het
geestelijk leven van den mensch, in gebeurtenis, feit, historie.
Aan de associatie van het zaakonderwijs en het vertellen hechten
we hooge waarde. — Zoo willen we ook de begripsvorming (wel te
verstaan de empirische), door beschouwing van dingen eener zelfde
soort, niet totaal verdringen, iets wat ook MEUMANN voor de periode
beneden het 7e levensjaar niet schijnt goed te keuren, wanneer hij
')

Men zie » Bijt`. Methodiek" in J. C. Wirtz, p. 85-=89.
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zegt, dat in dezen tijd te aanschouwen gegeven moeten worden enkele
afzonderlijke dingen, geen groepen, geen gecompliceerde situaties.
Die komen eerst na het 7e jaar aan de orde, wanneer de aandacht
op de enkele dingen systematisch is geoefend. Hij deelt bovendien
het gevoelen, dat eerst voor hoogeren leeftijd een enkel typisch voorbeeld voldoende is voor de empirische begripsvorming.
Het zaakonderwijs concentreert de leerstof in de lagere klassen en
treedt als een éénheil op. In den stam zijn de takken nog niet gescheiden. Eerst later komt de vakindeeling. Dan zijn de loketten
gescheiden. De leerstof wordt dan gesplitst in kennis der anorganische en der organische wereld. Kennis der delfstoffen en physica,
plant- en dierkunde, maar ook taal, aardrijkskunde, geschiedenis treden
afzonderlijk op, gelijk reeds lezen, schrijven en rekenen hun eigen
plaats hebben. Hier is het, dat de aanschouwing (al is het in de
orde dezer vakken in afnemende mate, omdat bij de laatste het woord
dient óf als eenig middel Of wel als verklaring bij realia en surrogaten daarvan) zich krachtig ent constant doet gelden. Hier moeten de
zinnen stelselmatig geoefend, de aandacht geconcentreerd om te komen
tot gezette waarneming, tot willend beschouwen, dat voorwaarde is
voor verdieping en bezinning, voor abstraheeren en vergelijken, voor
de synthese der gedachte. Hier moeten waarnemingsmethoden ontstatn, want, naardat het object is, is de aanschouwing verschillend.
Hier moet de gewoonte gevestigd, om zooveel mogelijk alzijdig te
zien, om waar te nemen met alle zintuigen, om samenstelling, vorm,
afmeting, grootte, kleur, gebrtiik, nut, doel enz. enz. te onderscheiden.
Het is al weer niet mogelijk hier de talloos vele leermiddelen „uit
de natuur" en „in • natura", klassikale en individueele, ter sprake te
brengen. We beperken ons tot een paar opmerkingen.
Er zijn er onder „uit de natuur" (ik noem slechts die uit het koloniaal Museum te Haarlem) die zonder kosten te verkrijgen zijn en
toch nog op menige school ontbreken. Er zijn er onder de surrogaten,
die getuigen van kunstmatigen prutszin, van onnatuur, zooals de
Letterbeelden van VAN WULFEN ; andere, die lijden onder overmaat
van aanschouwing, zooals de mondstanden van BOUWMEESTER en
BERENDSEN, leermiddelen, die beide in de hand van een onervarene
meer kwaad kunnen dan goed. Er zijn er ook, in technisch opzicht
menschelijkerwijs volmaakte, maar te kostbare, zooals veel natuurkundige instrumenten. Een onderwijzer, die knutselen kan is „de goedkoopste in gebruik". Een microscoop kan een lantaarn vervangen en
die kan men zèlf desnoods samenstellen. Wat rijkdom van aanschou-
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wingsmateriaal biedt niet -- op goedkoope wijze — de Lichtbeeldenvereeniging te Amsterdam. — Er zijn er ook tal van leermiddelen,
die goedkoop te verzamelen zijn, prentbriefkaarten, plaatjes met landschappen, insecten, vogels, historische personen, beroemde feiten. Ze
eischen slechts de vaardige hand van den liefhebber en de school is
verrijkt met een schat van materiaal. — Er zijn er, die 't beginsel
der aanschouwing consequenter in toepassing trachten te brengen;
zoo b.v. de vogelvluchtkaarten, de reliefs. — Er zijn er, die de handeling, het feit, in beweegbare beelden voor oogen tooveren : de bioscoop, (waarvoor zich, ten behoeve van dit Congres, de heer KNOTTNERUS bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt), de bioscoop, die
ongetwijfeld een toekomst heeft, en ja, dit met de boekdrukkunst gemeen heeft, dat ze reeds een stap ter helle is door haar zedenkwetsende werking, maar ook een zegen kan zijn, wanneer ze in dienst
gesteld wordt van het Christelijk Onderwijs. De Besturen der Scholen
met den Bijbel hebben hier een gemeenschappelijke roeping.
Ik sprak daar van leermiddelen, die door de onderwijzers zelf kunnen
worden saamgesteld. Dit zou nog uitnemender gaan, indien de handenarbeid, niet juist als leervak maar als hulpmiddel voor de aanschouwing aangewend werd, en indien daardoor het kunnen meer op
den voorgrond trad. Er is een richting, die de verstandelijke leerschool
geheel wil omzetten in een technische arbeidsschoot. Dat is niet het
ideaal van de School met den Bijbel, zooals b.v. Prof. WOLTJER doet
gevoelen in zijn rede over „Kennen en Kunnen", maar men kan er
toch iets van leeren. Het intellectualisme, dat nog niet overwonnen is,
behoorde niet alleen hij ons zijn tegenwicht te hebben in de zedelijkgodsdienstige vorming, (daarin het eerst en daarin het meest), maar
ook in de lichamelijke oefening, in de technische vaardigheid. De
Lagere School kan en moest m. i. minstens voor deze de voorbereiding geven. Wat de Bewaarschool begint moet voortgezet op de Lagere
en M. U. L. School.
Ongetwijfeld drong dan het aanschouwingsbeginsel nog méér dan
nu reeds het geval is door in de leervakken, welker geestelijke objecten niet voor zintuiglijke aanschouwing vatbaar zijn. We hebben reeds
onze aanschouwingsmiddelen voor Bijbelsche én Zendingsgeschiedenis.
Voor de eerste brenge men een bezoek aan de Raadhuisstraat te
Amsterdam. Collega PosT alhier stelde den Uitgever RuYS in staat
gereedschappen van den tabernakel in den handel te brengen. Voor
de tweede denke men aan de kist van collega DREWES. De Handenarbeid zou dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het aanleggen van
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een eigen verzameling. CALLENBACH gaf een plakplaat om den tabernakel te construeeren. Dat werk kan voortgezet. Ook het teekenen
moet meer aangewend worden om de aanschouwing dezer objecten
te hulp te komen. Bovendien levere het terrein buiten de school stof
voor aanschouwing, in den schooltuin, in uitstapjes en schoolreisjes,
in bezoek aan museums (oudheidkundige, volkenkundige, enz.) aan
Artis en 't Aquarium, aan tentoonstellingen, vooral voor de cultuurgeschiedenis aan retrospectieve tentoonstellingen, die een kijkje achterwaarts geven, enz.
Rijk kan hiermee de geest van het kind worden gestoffeerd.
Het bezwaar, dat men niet weet wààr te beginnen en wààr te eindigen, en dat men door den overstelpenden overvloed éér een verwarrende chaos in den kindergeest brengt, dan daarin een gebouw van
kennis voltooit, valt geheel weg, indien het uitgewerkte leerplan nauwkeurig aangeeft, wat als aanschouwingsmateriaal . zal dienen in de
verschillende leerjaren. De keuze is geheel ondergeschikt aan die der
leerstof, welke op haar beurt bepaald wordt door het paedagogisch
beginsel en het practisch doel der onderwijsinrichting. In de beperking
zal zich de meester toonen, maar niet in het niet-aangrijpen van elke
passende gelegenheid tot aanschouwen, indien tenminste geen andere
bezwaren de uitvoering beletten, b.v. de met tentoonstellingen gepaard
gaande kermisvermakelijkheden en -schandalen. In dat geval verbiedt
het beginsel alle bezoek met beslistheid.
Bij alle aanschouwingsonderwijs lette men er op ten strengste te
weren wat bij eenigen tak van kunst uitvloeisel is van het moderne,
zondige realisme. Op paedagogisch gebied moet -- indien mogelijk —
alles vermeden, wat kan suggereeren tot kwaad. Op onderwijskundig
gebied trachten we zelfs te voorkomen de schadelijke werking van
-verkeerde voorbeelden. Daarom schrijven we • mooi, teekenen we,
lezen we, zingen we mooi. Daarom bestrijden we het dialect.
En voorts — geen les mag droog, saai, vervelend worden. Bij 't
aanschouwelijk onderwijs moet het zinnenleven des kinds verlevendigd
worden en daarom moet de opgewekte, warme leertoon alle verstrooiing en verdooving voorkomen. Daarom moet de prikkel tot
verwondering en bewondering -- waar het zin heeft — altijd werken
bij de aanschouwing.
De analyse mag niet leiden tot versplintering van de leerstof; De
blik op het geheel moet bewaard. Elke analyse moet eindigen in een
synthese, die spreekt tot het verstand, indien mogelijk tot het hart.
Vooral moet — voorzoover noodig — de intensiteit der aanschou-
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wing versterkt. Heldere belichting is voorwaarde voor juiste beeldvorming. Een loupe, een stereoscoop enz., kan uitstekende diensten
bewijzen. Kleuren verhelderen, maar kunnen ook bij surrogaten door
haar natuurlijkheid uitdrukking geven aan de werkelijkheid, Men
denke aan kaarten en atlassen, aardrijkskundige platen, aan gekleurde
illustraties. Is het woord zelve zaak, bij spreken, lezen, zingen van
liederen, dan zij er natuurlijke, levendige voordracht en gevoel en
.
oefening daarin.
Het in-koor-spreken, dat den indruk versterkt, kan natuurlijk wezen.
Het gevoelselement — mocht het in het aanschouwingsmateriaal
aanwezig zijn, en dat is veelvuldig het geval — worde aangewend
om in te werken op het gemoed des kinds. Het woord des onderwijzers kome hier het object kort maar gevoelvol te hulp, om de
snaren van het kinderhart te tokkelen.
In de aanschouwing kan gradatie bestaan. Niet alleen intellectueel,
om door herhaalde waarneming het beeld te verhelderen, de associaties te versterken, het inzicht te verdiepen — de plaats der omgeving
(om een voorbeeld te nemen) moet uitgangspunt zijn o. a. bij het
aardrijkskundig onderwijs — maar in elken concentrischen leerkring zij
de stad der inwoning, telkens in breeder behandeling door aanschouwing het aanknoopingspunt voor alle verruiming van blik. Ook het
gevoel, het gemoed kan verdiept, verinnigd worden bij gradatie.
Denk aan het tenslotte mooi zingen van een lied, dat moeite gaf
bij 't instudeeren en het nóg mooier zingen van datzelfde lied in
hoogere klas.
Inderdaad, de aanschouwing is niet alleen van intellectueele waarde,
wat nu voldoende is aangetoond.
Voor de aesthetische vorming is ze tevens van de hoogste beteekenis.
Men schenke ook in onze kringen aandacht aan de geschriften van .
de Ned. Vereeniging „Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs", al
moeten ook wij, vooral hier, onzen eigen weg gaan. Wij staan hier
nog veelszins voor een onontgonnen terrein. Pas de eerste spade is
in den grond gestoken. Ik denk hier niet alleen aan de uitgave van collega
WOUTERS van Soest : „'t Illustreeren van Leesboeken voor kinderen,"
die critiek leverde op de bestaande illustraties, maar vooral aan de
fraaie nieuwe uitgave der platen van v. LUMMEL, en die van WAGENvooRT voor de historie. Evenzeer aan wat de schoolpers voor de
belletrie leverde. In die richting brenge de toekomst ons nog veel
goeds. Kunst en natuur mogen ook de kinderen onzer scholen het
schoon doen genieten, wat niet alleen dichters en schilders heeft ge-
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inspireerd tot de verrukkelijke scheppingen der kunst, maar wat ook
voor ons beeld is van en heenwijst naar de heerlijkheid der toekomende dingen.
Ten slotte, ook aan de zedelijk-godsdienstige vorming kan de
Aanschouwing in de Chr. School dienstbaar worden gemaakt. Reeds
de zintuiglijke aanschouwing, om de Openbaring Gods te verstaan in
de. H. Schrift, die spreekt in de taal des gewonen dagelijkschen levens,
de, taal der aanschouwing. Heel de Godsopenbaring is anthropomorphistisch, menschvorming. Haar visioenen en gezichten, haar beelden
en gelijkenissen worden niet doorzien, vóórdat door aanschouwing is
verstaan de beteekenis voor het geestelijke van het symbool, genomen
uit het natuurlijke leven, het zichtbare en hoorbare. Al het vergankelijke is slechts een gelijkenis. In gelijkenissen openbaarde ons Christus
wat verborgen was van voor de grondlegging der wereld. De vrome
ziet God in alles. De onzienlijke dingen worden in de zienlijke aanschouwd. Ziedaar het verband tusschen het orgaan des gezichts en
het oog der ziel, het verband tusschen de zintuiglijke en de intellectueele aanschouwing, waarnaar theologen, moralisten en philosophen
heenwijzen.
En wanneer we nu nog de breedere beteekenis van HERBART hechten
aan het woord, de aanschouwing door den Omgang, den omgang in
het zedelijk-godsdienstig milieu van huis en gemeente, van school en
kerk, en we leeren onder Gods Genade onze kinderen opmerken, „dat
beter is dan offerande ja dan het vette der rammen", geestelijk opmerk en, dat geleerd en versterkt kan worden door zintuiglijk waarnemen, dan wordt het oog der ziel en het oor des geestes geopend,
om ziende te zien en hoorende te verstaan, om de zaligheid en heerlijkheid te erkennen en te genieten, die eenmaal geopenbaard zal worden,
wanneer het geloof zal zijn verwisseld in aanschouwen.
Ik heb gezegd.
De referent heeft in dit korte bestek niet kunnen behandelen de
aanschouwing in de middelbare school en het gymnasium ; punt 8 van
het excerpt blijft dus buiten behandeling.
Aan de bespreking wordt deelgenomen door de Heeren : Dr. H. A.
WESTSTRATE te Zetten, Ds. J. J. VAN NOORT te Amsterdam (voorzitter
van Sectie A.), J. D. DE MISSER SMITS te 's-Gravenhage, en , J. STRIKWERDA te Dokkum.
De Heer

WESTSTRATE

zegt : Referent heeft 't oude aanschouwings-
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onderwijs, de „potjes- en pannetjes-aanschouwing," terecht afgekeurd,
maar schijnt toch iets dergelijks weer te willen invoeren, als hij aandringt op systematische aanschouwing van afzonderlijke voorwerpen.
Hoe bedoelt hij dit?
De inleider sprak van groote bezwaren tegen de methode-LIGTHART.
Dat deze niet het „volle leven" geeft, heeft LIGTHART in zijn inleiding
zelf gezegd ; dat het godsdienstig element ontbreekt, was niet bedoeld ;
zou referent zijn bezwaren misschien nader willen opgeven ?
Ds. VAN NOORT merkt op, dat hem de zaak niet duidelijk is, als
zou de aanschouwing niet vooral zijn voor het oog. Hij heldert dit
met een voorbeeld op : Een jongeling verblijdt zich met het „ja-woord"
van de vriendin zijner keuze, maar hij wenscht haar toch vooral te
zien. PESTALOZZI merkte op, dat dáárom het aanschouwen beter is,
dan alleen het opmerken met het oor-: achter het oog is geen gaatje
in het hoofd, terwijl bij het hooren het andere oor uitgaat, wat het
eene oor inkomt. Maar vooral wijst hij op op den Zaligmaker, die in
Zijn eigen persoon aanschouwingsonderwijs gegeven heeft door steeds
te zeggen, ook als Hij niet sprak : „Die Mij gezien heeft, die heeft
den Vader gezien." Dit moet vooral de Christelijke onderwijzer zich
tot taak stellen : den Christus Gods te zetten midden in de school.
De Heer DE VISSER SMITS vraagt of de inleider gezegd heeft, dat
sedert de aanprijzing van de inductieve methode voor de beoefening
der natuurwetenschap, door BACON, die methode ook toegepast is op
de geestelijke wetenschappen, die toch door haren aard alleen voor
de methode der deductie geschikt zijn ; hij herinnert aan HERBERT
SPENCER, die in zijn onderzoek naar de „kennis, die de meeste waarde
heeft", het onderwijs in geschiedenis wil vervangen door dat in Sociologie en wel langs den inductieven weg voerende tot algemeene waarheden, die kunnen toegepast worden in de practijk van het maatschappelijk leven ; waardoor echter het geestelijk karakter van het
onderwijs in de geschiedenis geweld wordt aangedaan. Voorts meent
hij, dat de spreker, handelende over het bewaarschoolonderwijs en
de denkbeelden van FRÖBEL dienaangaande, niet het beginsel der aanschouwing, maar het meer omvattende van het „leeren door doen",
waaraan de aanschouwing inherent is, naar voren had moeten brengen.
De Heer STRIKWERDA heeft ook met groot genoegen naar het referaat geluisterd. Evenwel heeft hij enkele vragen te doen, want gaarne
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zou hij nog hooren, dat ook de spreker aan de aanschouwing, opgevat als zintuiglijke waarneming, slechts een betrekkelijke waarde toekent. Dat komt in Gods Woord reeds uit. De Christus is zooeven
terecht door den Voorzitter de leeraar in het aanschouwelijk onderwijs
genoemd. Maar Jezus heeft in dit verband enkele merkwaardige
woorden gesproken. Na een sprekend voorbeeld van aanschouwelijk
onderwijs, te hebben gegeven, wanneer wij licht geneigd zouden zijn
te zeggen : „duidelijker kan het niet, nu is het af," na de voetwassching, zegt Jezus : „Wat ik nu doe, weet gij niet, gij zult het na
dezen verstaan. Een bewijs, dat achter de aanschouwing nog iets
anders ligt. Voor mij — aldus de Heer STRIKWERDA - is de zintuiglijke waarneming onmisbaar om tot de beginselen der kennis te
geraken, een a. h..w. grover vorm van geestelijken arbeid. Hij vraagt
dan ook, of te lang aangehouden en te ver doorgevoerde aanschouwing — denkend aan de periode pas doorleefd — hooger geestelijke
functie niet kan tegenhouden. Ook daarom wenscht hij de waarde
van de bioscoop, afgedacht van wat vertoond wordt, niet te overschatten. Ze prikkelt ook formeel en bereidt niet voor voor den
zwaarderen arbeid, door welken alleen degelijke ontwikkeling mogelijk
is. Ook vra a gt hij den geachten referent, of deze door de uitspraak :
„de aanschouwing is de moeder der gedachte, de gedachte is de
moeder van het woord," niet in strijd kan komen met de erkenning
van de associatie der gelijktijdigheid, door welke conventioneel zaak
en naam, buiten gedachtevorming om, in den geest worden gebracht.
De Heer JONKMAN beantwoordt de sprekers met te zeggen :
Mijnheer de Voorzitter. De heer Dr.. WESTSTRATE vraagt allereerst
wat ik bedoel met de „systematische" behandeling der „enkele" voorwerpen. Of ik dan niet weer verval in het ouderwetsche potjes- en
pannetjesaanschouwingsonderwijs ? Ik meen van niet. Men had met
dit onderwijs ten doel vorming van logische begrippen. Ik heb den
nadruk gelegd op de empirische begripsvorming. En waar het waarnemen, nauwkeurig waarnemen en benoemen der dingen nog zooveel
bij jonge kinderen te wenschen overlaat, meen ik met MEUMANN, dat
aan dit afzonderlijk, nauwkeurig, systematisch aanschouwen in de
laagste klassen nog steeds tijd en zorg moet worden besteed.
Ik had -- n a ar Dr. W. meende — groote bezwaren tegen 't Zaakonderwijs van den heer LIGTHART. Ik sprak niet van groote bezwaren:
maar van „menig bezwaar, dat ik met anderen deelde." Ik heb daarmee in de eerste plaats op het oog gehad de massa leerstof, die aan
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tde technologie ontleend wordt. JAN LIGTHART is m. i. niet ontkomen
aan het euvel, waaraan ook v. LUMMELS Aanschouwingsonderwijs leed.
Bovendien zijn er nog minstens, voor anderen dan JAN LIGTHART, deze
twee moeilijkheden : ten eerste het finantieele ' bezwaar, ten tweede de
onmogelijkheid voor menigeen om te doen, wat JAN LIGTHART doet.
Niet ieder kan, wat hij kan.
De heer DE VISSER SMITS meent, zeer terecht, dat er wetenschappen
zijn — de geestelijke vooral -- die niet inductief kunnen worden beoefend en derhalve niet anders dan deductief kunnen worden behandeld. Maar wat niet kan, is wel geprobeerd. Ik wijs alleen op de
theologie, die daardoor omgezet is in godsdienstwetenschap. Als ik
het wezen van den godsdienst wil kennen, kan ik wel alle godsdiensten inductief onderzoeken, uit de verschillende godsdiensten het gelijksoortige afleiden, het „begrip" godsdienst alzoo trachten vast te
stellen, maar tot het wezen van den waren godsdienst kom ik op deze
wijze niet. Ik meen, dat langs dezen weg ook de theorie van het
historisch materialisme is geconstrueerd.
Wat de opmerking van den heer DE VISSER SMITS aangaande
FRÖBEL betreft, ik stem toe, dat de formuleering, die hij gaf juister is,
dan wat ik opmerkte. -De zelfwerkzaamheid omsluit het begrip aanschouwing.
Den Voorzitter wil ik zoo vrij zijn even te herinneren aan de discussie, die ruim tien jaar geleden dienaangaande is gevoerd, waarbij
juist in geding was, in hoever het woord valt onder de aanschouwing.
Het is Dr. GUNNING geweest, die Ds. SIKKEL toegaf, wat men bedoelt
met de majesteit van het woord. Dr. BAVINCK heeft deze kwestie in
zijn Paedagogische beginselen behandeld, iets, waardoor ik er toe kwam
mijn gedachte daardoor nader te ontwikkelen.
Ik geef den Voorzitter gaarne toe, dat we met het oog der ziel
Christus hebben te aanschouwen, wat ik meen te hebben aangestipt.
Maar hier was allereerst sprake van zintuiglijke aanschouwing. Was
mij opgedragen de beteekenis van het woord in het Christelijk Onderwijs
te behandelen, dan zou het geloof in Christus meer als orgaan op
den voorgrond zijn getreden ; nu oor en oog enz.
En bij Christus kan nu niet meer van een aanschouwen door het
oog, het lichamelijk oog, sprake zijn. De apostel getuigt, dat, al
heeft hij Christus naar het vleesch gekend, hij Hem thans (na de
hemelvaart) niet meer naar het vleesch kent. Dat geldt voor ons in
absoluten zin.
De heer STRIKWERDA van Dokkum acht aanschouwing niet voldoende.
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Denken is ook noodig. Ik meen den nadruk daarop te hebben gelegd. Het denken echter behoeft niet te lijden onder aanschouwing.
Zelfs leidt zij er toe. Alleen, wie zich in de toepassing van het
aanschouwingsbeginsel aan schromelijke overdrijving schuldig maakt,
zou de hoogere ontwikkeling van het denken in den weg staan en
belemmeren. Daarvoor moet het Christelijk beginsel, dat beide hun
plaats geeft, waken.
En wat de bioscoop aangaat, hierbij geldt m. i. de vraag, die past
bij alle nieuwe vindingen : hebben we hier te doen met een element,
dat God gaf in de schepping en dat door de „wereld" is gegrepen
en veroverd, of wel met een vinding van Satan, die als uit den Vader
der leugenen niet anders dan verderf kan brengen. Is het laatste niet
het geval — gelijk met de bioscoop, die het zien en ervaren kan
bevorderen — dan mag de wereld zich het eigendomsrecht niet toeeigenen. Dan behoort het ook ons. Dan kan de vinding een plaats
bekomen in den dienst van het Koninkrijk Gods. Dan moet worden
overwogen, of zij ook dienstbaar kan worden gemaakt aan het Christelijk onderwijs. En dienaangaande meen ik van ja.
Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, kan ik niet anders dan mij verheugen, dat hoorders en debaters hun aandacht hebben willen schenken aan dit onderwerp en de inleiding daarvan. Ik dank allen voor
hun welwillendheid.

Vrijdag 10 October van 2 tot 5 uur.

Te ruim 2 uren opent de Voorzitter dezer Sectie, Ds. J. J. VAN
NOORT, de bijeenkomst met gebed. Gedachtig aan het woord : „Eile
met Weile," (doelende op VAN WIJLEN), zal de Voorz. kort zijn en
maar dadelijk den heer VAN WIJLEN inleiden. Van morgen, zegt de
Voorz. is in een, ik mag wel zeggen, professorale rede gezegd, „Karakter is de uitgedrukte vorm der persoonlijkheid." Dat zal ook van
middag wel uitkomen in het woord, dat wij thans zullen hooren over
„Het karakter van het Godsdienstonderwijs", enz.
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Het karakter van het Godsdienstonderwijs op de Scholen,
in onderscheiding van het door de Kerk gegevene.
Inleider : H. J.

VAN WIJLEN,

Rotterdam.

EXCERPT.
Het godsdienstonderwijs in de jeugd vindt in de protestantsche
kerken zijn natuurlijke afsluiting in het afleggen der kerkelijke belijdenis door de jongelieden.
II. Het door de kerk gegeven onderwijs is in zijn aard kerkelijk.
Het heeft een algemeen, meer zakelijk doel in het bewaren der algemeene en meer bepaald kerkelijke belijdenis in de tijden,
een meer onmiddellijk doel in het op peil houden van het institutair
kerkelijk leven met zijn ambten,
een meer persoonlijk doel in het leeren deelnemen der leden aan het
kerkelijk leven met volle kennis en bewustheid,
en spitst zich, naarmate het einddoel nadert, toe op dat bepaald
kerkelijke.
Het is tegenover het I gegeven doel sluitonderwijs.
III. Het door de kerk gegeven onderwijs is uitsluitend godsdienstonderwijs.
IV. Het door de kerk gegeven onderwijs wordt gegeven met het gezagswoord der kerk, d. i. in zijn ideale opvatting en in ideaal te denken
verhouding met het gezag van Christus tot ontsluiting van het Woord
en het recht van ontsluiting en afsluiting van het Koninkrijk der Hemelen.
Het maakt zich nooit los van het opwekkend-vermanend karakter
van alle kerkelijke onderwijzing.
Het wordt bij voorkeur gegeven door de Dienaren des Woords.
V. Het godsdienstonderwijs op de Scholen sluit zich naar zijn aard aan
bij het huiselijk onderwijs, is daarvan onderscheiden door zijn
schoolschheid, d. w. z. dat het klassikaal wordt gegeven en door een
onderwijzer van beroep.
Het is een onderdeel van een systeem van vakken van het leerplan'
dat bedoelt een doen inleven van den jeugdigen Christen in het kosmische leven, dus ook een voorbereiding te zijn voor alle later niet
te zeer gespecialiseerd vervolgonderwijs. In dat geheel is het een
leervak, zij het, om zijn geestelijke beteekenis, ook het centrale leervak.
Ook het godsdienstonderwijs op de Scholen heeft als deel van het
leerplan een in dat leerplan uitgesproken doel. Het is dus ook voorbereiding van het later door de kerk gegeven onderwijs, althans
(bij oudere leerlingen) steunt dit. Het kent het algemeene en verder
gelegen doel van dat onderwijs en houdt dat ook in het oog.
VI. Het godsdienstonderwijs op de Lagere Scholen wacht zich
a. om zijn beteekenis als voorbereidend onderwijs,
b. om den leeftijd der kinderen,
C. om in levende aanraking te blijven met de overige vakken der school.
bij de keuze der leerstof voor het toespitsen der leerstof in de richting van het institutair-kerkelijke en beperkt zich dus tot het onder
I.
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stelling II algemeene zakelijke doel door het aanbrengen van schriftkennis, van eenige archaeologische en geografische kennis, door
onderwijs in kerk- en zendingsgeschiedenis, het Bijbellezen en het
kerkelijk gezang en het memoriseeren van daarbij noodige plaatsen
uit de formulier
VII. Het al of niet stelselmatig leeren van den Catechismus en den omvang
van dat onderwijs hangt af van omstandigheden.
VIII. De schoolonderwijzer spreekt met het gezag des vaders, die met zijn
huis den Heere wil dienen en mag niet loslaten den warmen opwekkenden toon van den opvoeder, die zijn kinderen onderwijst in het
hoogste en heiligste, dat hij geven kan.
IV. Met het oog op het beginsel van verdeeling van den arbeid en het
hoog belang der zaak is het wenschelijk en noodig, dat er, tenzij
de omstandigheden geheel ongunstig zijn, correspondentie kome tusschen kerk en school (ook de school van twaalf- tot achttienjarigen)
over de verdeeling en begrenzing van beider taak. En de School het
advies en toezicht der kerk, met welke zij in correspondentie is, vrage
over haar onderwijs.

Het zal met het oog op te betrachten kortheid, noodig en nuttig
zijn, ons onderwerp eenigszins te beperken. Dat wensch ik te doen
in dien zin, dat ik zal spreken uitsluitend met het oog op onze toestanden in ons land in deze eeuw. Voor de ideale opvatting is het
wel noodig uit te gaan van algemeene beginselen en terug te zien in
de historie, maar ten einde in kort bestek te komen tot een resultaat,
acht ik het noodig al dadelijk voorop te zetten, dat wij spreken over
het godsdienstonderwijs, dat in Nederland in den regel duurt tot den
leeftijd van -F- 18 jaar, en dan zijn natuurlijke afsluiting vindt in het
afleggen van de belijdenis door de jonge leden der kerk. Voorts, dat
dat onderwijs het kind beschouwt als gedoopt lid der kerk, dus als
kind des Verbonds, en aansluit aan de belofte, door de ouders bij den
doop afgelegd en door de institutaire kerk op dat oogenblik aangenomen.
Het godsdienstonderwijs is dus de als natuurlijk beschouwde schakel
tusschen doop en belijdenis. De doop, zegel en teeken des Verbonds,
onderstelt onderwijs, en aanvankelijk het voornemen, het kind bewust
te doen inleven in de kennis van dat Verbond, zijn voorrechten en
natuurlijke werkingen en uitingen, alsook het te doen kennen de bestrijding en gevaren, -die het opkomend leven bedreigen.
En is toegediend in de veronderstelling, dat het kind eenmaal tot
rijpheid van jaren gekomen, dat Verbond met bewustheid zal aangrijpen en houden.
Die twee punten : doop en belijdenis zijn de groote beheerschende
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punten in het leven van eiken mensch. Tusschen die ligt het onderwijs in de Christelijke religie. In de eerste kerken was dit niet de
algemeene regel, bij den bejaardendoop ging dit onderwijs aan den
doop vooraf. Maar in onze dagen kan men zeggen : tusschen den
dag, waarop de mensch tot het Sacrament werd gedragen en den dag,
dat hij tot het Sacrament kwam '), ligt zijn onderwijs.
Dat onderwijs is een zaak tusschen kerk en ouders ; de kerk erkent,
dat de ouders de van God aangewezen opvoeders en onderwijzers
zijn. Zij gaat uit van de veronderstelling, dat zij die natuurlijke roeping getrouw zijn. En overtuigt zich alvorens te doopen, dat zij in
die opvatting. wat persoon voor persoon aangaat, niet heeft gedwaald.
Zoo neemt zij dan vóór den doop, den ouders de belofte af, de
kinderen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Zonder
die gegeven belofte zou de kerk den doop niet hebben toegestaan.
Over dat geheel van onderwijs hebben beide hun aan alle verdere
bedingen voorafgaande verantwoordelijkheid, die beide èn kerk èn
ouders bindt ; de door de kerk toegediende doop bindt ook die kerk.
Dat doet zij, omdat in die door de kerk afgenomen en aangenomen
belofte zich een integreerend deel van haar leven openbaart. Die
kerk toch heeft in den weg der middelen te zorgen voor haar eigen
bestaan. Die roeping heeft elk levend wezen naar zijn aard. Maar
boven hen alle staat in bestaansnoodzakelijkheid de kerk. En elke
institutaire kerk, die zich aandient, zij het onder allerlei gebrek, als
openbaring van het lichaam van Christus, moet strijden voor haar
bestaan, meer dan eenig rijk, meer dan eenig mensch of ander wezen.
Immers zij is in haar schatting het best draagster van het hoogste leven,
dat God heeft gelegd in de menschen, zij is het lichaam van Christus,
zij duurt tot het einde der eenwen, in weerwil van Satans raadslag,
en door haar zoutende kracht bewaart zij de wereld. Zij draagt de
belijdenis van God Drieënig door de eeuwen heen tot der eeuwen
einde en lijdt en strijdt er voor in haar geloof.
En nu weet zij, dat het eerste, door haar Hoofd aangewezen middel
om dat doel te bewaren is: onderwijs. Onderwijst alle volken, is het
hoog gebod. Dat gebod is een levend woord, een woord, niet mechanisch uit te leggen, maar te verstaan als zich aanpassend aan de
eischen der tijden en plaatsen. Opdat de heilige Naam Gods in haar
midden recht worde bekend, aangeroepen en geprezen en ook de naaste
voor Christus gewonnen worde.
1)

Zie Kuyper E. Voto II, bl. 493.
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Daarmee hangt onmiddellijk samen, dat zij voor haar eigen welzijn
noodig heeft mannen en vrouwen van rijke en rijpe kennis, vooral
ook met het oog op de bediening der ambten, op het peil der prediking, op het handhaven van een zuiveren Christelijken levenstoon en
een liefelijke en toch gestrenge tucht.
En ten slotte komt daartoe de verantwoordelijkheid der kerk voor
het welzijn van het gedoopte kind, dat het Christelijk en godzaliglijk
opgevoed worde en in den Heere Jezus wasse en toeneme.
Van alle tijden heeft dan ook de kerk op de kinderen gelet, getracht
ze binnen haar kring te houden. Ook door onderwijs in 't algemeen.
Maar ook, door haar eigen opzettelijk voor hen ingericht onderwijs, ze
geleid tot die kennis, noodig om als lid der kerk te kunnen worden
toegelaten tot het genieten van de Sacramenten en het medebouwen
van het institutair kerkelijk leven.
Dat onderwijs hield altijd aan op het doen van belijdenis. Aan de
afsluiting van dat onderwijs was verbonden de toegang tot het avondmaal. Wel heeft men in slappere tijden in de Luthersche kerk door
het Giaubensexamen 1), catechese en toelating tot het Avondmaal gescheiden, maar dit gebruik drong toch niet door.
De toelating met hetgeen daaraan in onze Nederlandsche kerken
verbonden is, de toekenning van het recht tot -het mede-uitoefene n.
van het ambt der geloovigen en dus tot ook tot de verkiesbaarheid
tot de verdere ambten, blijft dus het groote eindpunt van het kerkelijk onderwijs.
Het is de verklaring door de kerk van de geestelijke rijpheid van
het jonge lid, van den zegen op het ontvangen onderwijs in jeugd en
jongelingschap. Op dat punt nu richt zich alle godsdienstig onderwijs. Niet dat het onderwijs, in huis en school, zich rechtstreeks
daarop richt. Immers de kerk heeft zich, door den nood der tijden,
door gebrek vooral aan tijd en gelegenheid, zeer moeten beperken in
haar eischen. En die uitsluitend moeten richten op eenige Bijbelkennis en de inhoud van den catechismus. Maar omgekeerd is de
kerk uiteraard eerst waarlijk gezond gebouwd uit een gelukkige
samenloop en samenwerking voor allerlei arbeid, vooral in den
kring des gezins, maar ook van de school. Zij leeft alleen, wat het
middellijke aangaat, uit een trouwe, dagelijksche strenge nakoming
der doopsbelofte door de ouders. En al de godsdienstige kennis in
huis en school naar de goede beginselen aangebracht, aanvaardt ze,
zij wordt er uit gebouwd en versterkt.
1) Zie : P. Biesterveld. Het karakter der Catechese, p. 27-28.
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Zal het kerkelijke leven krachtig bloeien, dan moet het staan op
een breeden grondslag op een, naar de mate der gave, degelijke algemeene kennis (denk sléchts aan ongewijde geschiedenis en aardrijkskunde), op een rijke Bijbelkennis en een stevige kennis der belijdenis.
Die te zamen nu worden alleen verkregen in een gelukkige samenwerking van allerlei paedagogische factoren.
De kerk heeft echter nooit het geven van onderwijs als een monopolie voor zich opgevorderd. Integendeel. Zij laat uiteraard een
goed deel aan huis en school. Reeds om gebrek aan tijd en kracht,
Maar ook omdat het geheiligd menschelijk leven vastgeklonken zit aan
het woord van God en de historische belijdenis, en ook het gewone
dagelijksche leven op die beide dient te rusten.
Zelf behield de kerk voor zich het sluitonderwijs. Maar dat sluitonderwijs moest vaak stoelen op een gebrekkige voorbereiding en
zich dus uiterst beperken. Vooral in de Middeleeuwen, vóór de uitvinding der boekdrukkunst was de Catechese zeer beperkt, moest zij
zeer beperkt zijn. Dat hing ook samen met de beschouwing van de
Roomsche kerk van den leek, en met haar voortdurend individueel
onderwijs in de oorbiecht.
Zoodra de Reformatie opkomt, begint de uitbreiding der Catechese.
Luther wordt dan ook niet ten onrechte, de vader van het catechetisch
onderwijs genoemd. Niet, dat hij den eersten catechismus samenstelde,
-- er waren er reeds verscheidene — maar zijn vurige geest dreef
dat onderwijs door. Naast de zijne verschijnen dan verscheidene
anderen : in Genève, Holland, Engeland.
Opmerkelijk is daarbij, dat de vorm der meer abstracte onderwijzing in vraag en antwoord geheel op den voorgrond komt. Dat is te
verklaren : men leefde in den tijd van persoonlijke godsvrucht en van
verweer. Die persoonlijke godsvrucht greep vanzelf naar den Bijbel
en wees er de kinderen heen. Men had vooral behoefte om tegen
Rome, tegen opkomende ketterij, tegen allerlei gevaar van vervloeiing
in eigen kring en voor eigen persoonlijk leven gereed te hebben de
korte, vaste, scherpe, 't hart rakende formule. Tegen wat moeite, ook
van uit het hoofd leeren zag niemand, die meesprak, in die dagen
nog op ; de weg der studiën was voor den grooten hoop -- voor onderwijzers en leerlingen beide — vooral in de eerste jaren — moeitevol, vaak gehaat. 1) Maar de zware tijden van veel lijden en dulden
en harden arbeid gaven toch ook hun kracht en vrede aan de geesten.
1)

Zie Paulsen. Geschichte des Gelehrtenunterrichts, b.v. p. 246.
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Daarbij kwam, dat het lager onderwijs als algemeen volksonderwijs
nog weinig ontwikkeld was in die dagen, en in elk geval, kerk en
school saam, in den regel waren aangewezen op beperkte kracht.
Maar vooral greep men naar dien vorm, omdat men sterker leefde,
krachtiger. Men moet lezen de taal van URSINUS zelven, van a LASCO,
van' JUNIUS, van FREDERIK VAN DE PALTZ, om daarvan iets te gevoelen. Die mannen leefden uit de groote gedachten der Christelijke
leer, zij konden spreken over de stukken dier leer, in teedere en
tintelende taal, ook tot jongere leerlingen, en hun mannenernst gaf
aan hun kinderen wat ik zou noemen, de leer- en memoreerernst, den
lust om al die heilige gedachten, waarvoor hun vaders leden en
streden, ook te doorgronden en zich eigen te maken, duidelijk en
helder, in vaste formule.
Stel daartegenover de 18de eeuw -- ook te veel nog onzen tijd —
toen, in slappe tijden, slappe geesten slappe zeden en slappen arbeid
kweekten, toen schijnbaar diezelfde arbeid meer deed denken aan
GOETHE ' S woord :
Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist herauszustreiben,
Dan hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider ! nur das geistige Band.
Dan ziet men op tegen moeite en maakt bezwaren en spreekt over
zwakke kinderhersentjes, maar het kwaad zit in eigen hoofd. Dan
ziet men op tegen de analyse, omdat men niet meer gevoelt de kracht
der alles beheerschende, alles doordringende eenheidsgedachte. Dan
verkoelen de harten, verkoelt de lust en de toon , en gaat men klagen
over de leerstof, aan welker inhoud men is ontgroeid. Over een leerstof, waarmee LUTHER en URSINUS en FREDERIK VAN DE PALTZ in hun
tijd wonderen deden.
Vergeleken met vroeger jaren leven wij tegenwoordig in een veelszins goeden tijd. Wij kunnen om te beginnen rekenen op een geregeld godsdienstonderwijs van 12 jaren, van 6 tot 18 jaren.
Daartegenover staan echter bezwaren : wij leven in vredestijden.
Het gevaar voor inslapen is niet gering, van inslapen met schoone
leuzen op de lippen.
Het religieus Interesse is niet zoo groot als in de dagen van strijd ;
toen leefde men midden in de religieuse controversen dieper en sterker dan nu in de vierjaarsche verkiezingsdrift, de gevechtsterreinen
zijn verlegd, en menig redoute, waar vóór drie eeuwen het heftigste
Nat. Chr. Schoolcongres

9

130

vuur op diende gericht, antwoordt nu maar zwakjes. Daarbij komt,
dat het moderne leven den heelen mensch opvraagt voor allerlei belangen, lectuur, het nieuws van den dag. In de groote bladen komen
alle wijzen en genootschappen en werelddeelen u hun nuttige waar
presenteeren en ... de tijd vliegt. Maar voor gezette lectuur en studie
van Gods Woord en theologische werken schijnt de tijd voorbij. Ook
de kinderen lijden daarin mee.
Maar nog eens, wij hebben onzen twaalfjarigen cursus. En die
dient benut. Meer verslapping aan den eenen kant. Aan den anderen :
meer tijd. En daarbij als gunstige factor ... wij, predikanten, en
onderwijzers der jeugd. Indien wij ten minste als factor tegen verslapping mogen meetellen.
Wat nu is het karakteristieke in het religieus onderwijs door de
kerk gegeven ?
Dat onderwijs aan de jeugd valt onder het algemeene onderwijs
der kerk. In den dienst des Woords, in de catechisatie, in het huisbezoek onderwijst de kerk. Dit woord mag echter niet opgevat in
streng intellectueelen zin, dat onderwerp dient ook om „het Gemeenteleven te bezielen, te richten en te troosten." 1)
Uiteraard is het eigenaardige, dat daarin ligt niet uit te drukken in
exacte woorden.
De kerk is de draagster ven de Woorden des Eeuwigens Levens.
Elk goed onderwijzer voelt in zich den didactischen ijver, de didactische meesleependheid, soms zelfs de didactische dreiging, maar hooger
staat om de majesteit van den Zender, om de hoogheid van de opdracht
en het opgelegd gezag, hooger staat, zeg ik, de kracht, de ijver van
den waren Onderwijzer der kerk. Maar ook zijn gezag staat ideëel
hoog, het is, zij het al vaak door valsche verhoudingen en persoonlijke zwakheid omfloerst, het gezag van Christus, den Hoogsten Leeraar,
die de sleutelen draagt der Helle en des Doods.
Karakter en toon maken zich nooit los van het opwekkend-vermanend karakter van alle leering der kerk, die het hoogste en heerlijkste
leert, wat aan menschenzielen geleerd worden kan, en vermaant en
opwekt tot dieper en rijker kennis en een onberispelijken wandel, in
zuivere harmonie met een heilige belijdenis.
In het verband met dat karakter dient het onderwijs der kerk gegeven te worden door de Dienaren des Woords. Toch spreekt ook hier
1)

Dr.

Kuyper, Encyclopedie, III, 486.
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de praktijk mee. Vooral in groote steden wordt vaak van predikanten,
die getrouw zijn, het onmogelijke gevergd. En kan niet al het catechetisch onderwijs hun worden opgedragen. Daarom meende ik te
moeten schrijven, het wordt bij voorkeur opgedragen aan de Dienaren
des Woords. Wat het karakter betreft, moet, naast wat wij zeiden
over het immanent gezag, en den didactischen drang en toon, er op
gewezen, dat het, vergeleken met het onderwijs op de scholen, uitsluitend religieus onderwijs is. Zeker, ook lichtend occasioneel, over
het geheele leven, dus ook over het leven der kennis, maar toch uitsluitend godsdienstig, hebbende een doel op zich zelf, het rijp maken
voor het kerkelijk leven in zijn ruimste opvatting, in het kunnen verstaan en genieten van wat Christus aan Zijn Gemeente biedt en in
het kunnen arbeiden in den engeren kring van het gemeentelijk leven
en naar buiten, naar de mate der persoonlijke gaven.
Nu sprekend over het doel, zullen wij in het oog vatten het einddoel ; dat, zeiden wij, bestaat in de aflegging der kerkelijke belijdenis. Nu is
dat niet een voor alle tijden en plaatsen vaste grens. Reeds, zeide ik,
hoe die grens afhangt van de waarde, die men in den éénen kring
naast den anderen hecht aan dit belijdenis doen, aan de waarde en
de rechten en de plichten van het lidmaatschap in de verschillende
kerken en van den tijd, gewoonlijk daarvoor gesteld. Die is, in onze
kringen, gewoonlijk de leeftijd van -I- 18 jaar.
Maar ook naar beneden is de grens onvast. Dat wisselt af van
plaatsen, waar het huiselijk leven onder ongunstige omstandigheden
zucht (ik denk aan fabrieksplaatsen) en het christelijk onderwijs niet
kan opkomen, tot andere, waar huisgezin en school bloeien.
Maar in allen geval zal de kerk als regel voor zich opeischen het
sluitonderwijs, het onderwijs gedurende ten minste twee jaar, gegeven
door de Dienaren des Woords. Een kerkelijk onderwijs van korter
duur zal de kerk wel blijven beschouwen als een abnormaal of een
uitzonderingsgeval.
Ook, omdat het kerkelijk onderwijs een eigen karakter heeft en dus
een eigen plaats en belang heeft voor de jonge lidmaten.
Maar hetzij dat onderwijs langer of korter duurt, toch zal het karakter er van steeds uitkomen. Alleen zal dat eigenaardige sterker uitkomen, naarmate het einddoel nadert, en daardoor het kerkelijk karakter
zich als vanzelf meer toespitst, het algemeene in de kennis meer wordt
verdrongen tot het specifieke in de kennis van eigen belijdenis, liturgie en kerkregeering.

132

Hier kan kort de vraag beantwoord, hoe de kerk op ideëel paedagogische en practische gronden haar leerstof zou verdeelen, indien zij
de eenige onderwijzer was. En dan zal het wel geen bestrijding
behoeven, dat zij in dat tamelijk denkbeeldig geval — gesteld, het
ontbrak haar niet aan tijd, om den geheelen 12-jarigen leertijd voldoende te vullen, — zou beginnen met de Bijbelsche Geschiedenis,
welk vak later op den achtergrond zou komen tegen den Catechismus
of een ander kerkelijk leerboek. Naast die vakken zou men ook
korter of langer tijd moeten besteden aan kerk- en zendingsgeschiedenis, aan Bijbelsche aardrijkskunde en Antiquiteiten en vooral aan
het lezen van den Bijbel.
De groote scheidingslijn tusschen Bijbelsche Geschiedenis en Catechismus zal men in den regel — wij spreken in het jaar 1913 —
wel leggen op den twaalfjarigen leeftijd. De tijd ontbreekt ons om
hier een historische beschouwing te geven van de waardeering der
Bijbelsche Geschiedenis als leervak in de Catechese. In vroeger eeuwen
heeft de kerk die over te weinig tijd beschikte, dit geheel overgelaten
aan het gezin en aan de prediking. Nu is dat echter anders. En
bekend is, hoe de kerk vaak rechtstreeks dat onderwijs op zich heeft
genomen en door haar Dienaren laten geven reeds lang vóór het 12e
jaar. Wij kunnen dus gevoegelijk hier van scheiding spreken. Eene
scheiding dan, gelijk wij zeiden, met het 12e jaar. Dan toch komt
vanzelf op de zin voor het abstracte, de groote vraag van het hoe en
waarom en waartoe der dingen en voor de controvers.
Dus zou de Bijbelsche Geschiedenis met haar bijvakken den leeftijd
daarvóór kunnen vullen. In de Bijbelsche Geschiedenis komen de
gedachten Gods tot het bewustzijn van den leerling, maar hier liggen
zij nog in natuurlijken levenden onderlingen samenhang, zooals zij ook
liggen in ons eigen leven en het leven rondom ons. Heeft BEE rs
het leven in zijn raadselen vergeleken bij de keerzijde van een volgeborduurd stramien, vol grilligheid en vormloosheid, in de Bijbelsche
historie keert God, openbarend de diepere wegen des levens, voor ons
oog het stramien telkens om, ten einde ons een oogenblik een kijk te
gunnen op de keerzij in zijn regelmaat en schoonheid, en zijn lijnen
en gedachten, opdat wij zouden leeren, later met kracht en gewisheid
te zoeken Gods bedoelen en willen ook in eigen leven en . . .
bij niet weten zouden berusten in de zekerheid, dat God ons eens op
zijn tijd zou toonen de zuivere kleuren en lijnen.
Altijd zijn het in de Bijbelsche Geschiedenis weer het geloof en zijn
antithese, die naar voren komen het geloof nu eens meer in zijn aard,
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dan weer meer naar zijn inhoud, dan weer meer in zijn werking, zijn
uiting. Daar zien wij het geloof in zijn vastheid, zijn hechten aan het
Woord, zijn persoonlijk karakter, zijn kracht van toeëigening, of wel in
zijn inhoud, zijn zich richten op God Drieëenig, op de deugden Gods, op
den Zoon, liggende in de kribbe, rondwandelende en goeddoende,
hangende aan het kruis, opstaande uit de dooden, opvarende ten
50sten dage en verwacht wordende van den Hemel. Op God, den
Heiligen Geest en op alle geloof en verwachting der heiligen.
En eindelijk zien wij het geloof in zijn uiting, in zijn dankbaarheid,
in zijn leven naar het gebod, en in gebed.
Dat alles zien wij in de Bijbelsche Geschiedenis die nu eens de
eene, dan weer de andere gedachte naar voren keert, eenvoudig,
natuurlijk, steeds in levend verband verweven met een geheel van
leven en werken. Indien de Bijbelsche Geschiedenis aldus wordt
onderwezen, is er een natuurlijke overgang naar den catechismus. Dan
komt er een leeftijd, welke roept om analyse en welke die analyse
ook met vrucht en naar zijn eisch doorvoert, en kracht genoeg overhoudt voor de onmisbare synthese.
Intusschen hoort men hier de bewering, dat de tijd vóór het 13de
jaar de beste tijd zou zijn voor het geheugenwerk, voor het „instampen" van den catechismustekst. Maar de nieuwere psychologie met
haar machtige ervaringsproeven heeft deze meening ganschelijk niet
gehonoreerd, verklaart veeleer, dat de tijd van 12-17 jaar de beste
tijd is voor het geheugen.
Zoo wordt dus om drie redenen de catechismus verschoven naar
den leeftijd van 12-18 jaar 1 e omdat de catechismus of — ik behoef
dat wel niet meer te herhalen — een vervangend leerboekje het kerkelijk-leerstellige bevat, dat de sluitsteen bevat van het geheele godsdienstonderwijs, dus het laatst moet komen, 2e omdat die leeftijd
uit zijn aard meer vraagt om een analytisch-synthetische behandeling, 3e omdat het geheugen in dien tijd het gemakkelijkst en
zekerst werkt.
Wij komen nu tot de samenwerking van kerk en school, tot de
praktijk, zooals wij die kennen en de bespreking van haar gevolgen
naar beginsel en uitvoering, de praktijk, dat de lagere school de jonge
leden der kerk godsdienstonderwijs geeft tot hun 12de jaar.
Allereerst zij er hier op gewezen, dat de school, dank zij het euvel
pogen der vijanden van de religie gekomen is tot een vrijheid, zooals
zij die in geen tweede land geniet. En daarom ook als vrije school
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recht is komen te staan tegenover de kerk. Dat heeft medegewerkt
om te komen tot een wederzijdsche ontplooiing van krachten, waardoor
wij waarlijk, wat het uitwendige aangaat, nu een gouden tijd beleven.
In de 17de en 18de eeuw zien wij telkens een ordineeren en commandeeren van de schoolmeesters, waarbij niet altijd was weg te
nemen de gedachte, dat dé Heeren predikanten liever den last kwijt
waren en op anderen legden. De school, zegt BIESTERVELD 1) is in
die dagen aan de kerk onderworpen ; het onderwijs in de Christelijke
religie is geen leervak, maar catechisatie ten dienste der kerk.
Nu daarentegen staat de school vrij en heeft de kerk haar natuurlijk toezicht te oefenen over het onderwijs der jeugd. Hoe, in wat
vorm, zij dat wenscht, daarover moet zij zich uitspreken. Of zij dat
middellijk wil doen door, door intermédiair der ouders en bestuurders
der school, invloed in dezen te oefenen of rechtstreeks, daarover kan,
liever moet zij zich uitspreken. De kerk toch heeft in dat werk een
groote mate van verantwoordelijkheid en zij is er niet mee af, met
het godsdienstig onderwijs over te laten aan de scholen ; zij moet
weten, dat dat onderwijs goed is en niet tegen haar belijdenis ingaat.
Een der eerste eischen, die zij mag stellen is, dat de mannen, die
het geven geloovigen zijn, zij laat het onderwijs der jonge kinderen
in beginsel over aan haar leden, de geloovige ouders, en die mogen het
niet overdragen — tenzij geen andere wegen open zijn — dan aan
mede-geloovigen, hetzij leden derzelfde kerk, hetzij aan mannen van
wien zij met eenigen grond en na eenig onderzoek omtrent opleiding
en verdere levenspraktijk mag onderstellen, dat zij geloovigen zijn, die
ook in belijdenis niet verre van hen afstaan.
Hier ligt het strijdpunt voor de vrije school, tegen de overheidsbemoeiing : overheidsbemoeiing stoort dezen goeden regel.
nu is het karakter van het godsdienstonderwijs op de scholen
tegenover dat van de kerk gegeven ?
De school onderwijst een geheel van kennis, noodig voor het leven,
sluit, gelijk DR. KUYPER het uitdrukt, zich aan aan het algemeene kosmisch
leven, is berekend op het geheele leven van het kind ; zij leert het lezen
en schrijven en teekenen, schenkt het allerlei kennis, oefent zijn geest,
zijn zinnen, zijn hand. Tot die kennis hoort ook het allernoodigste,
de kennis van God, van den Maker aller dingen, den God der historie,
maar Die, zullen wij hem in historie en natuur waarlijk recht kennen,
Wat

1)

Karakter der Catechese, bi. 53.
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allereerst dient gekend uit Zijn Woord. Dat Woord wordt onderwezen ;
de Bijbelsche geschiedenis wordt verteld, bij het zingen bijzonder
het kerkelijk gezang geleerd, bij de aardrijkskunde bijzonder gelet
op de bijbelsche aardrijkskunde en de zendingsterreinen. En bij
het lezen wordt het hoogtepunt naar inhoud en uitvoering gezocht
in het lezen van den Bijbel.
Zoo is er dan in de school een levend contact tusschen het godsdienstonderwijs en het overige onderwijs, hetwelk de kerk uiteraard
mist. Dat alles heeft een doel in zichzelf, dient het huislijk leven,
dient het maatschappelijk leven, dient het persoonlijk leven. Maar
tegelijk dient het ook het kerkelijk leven. 't Is, indien het kerkelijk
onderwijs er zich bij wil aansluiten, voorbereiding van kerkelijk onderwijs. Maar daarmee is het niet uitgeput, het is meer, het heeft breeder doel.
Toch zou de kerk het onderwijs in die jaren, gesteld, zij gaf het
zelf, wat leerstof betreft en methode weinig anders geven. Evenwel heeft
zij niet het recht om haar eigen meening en manier in dezen aan de
school op te dringen, dat zou ingaan tegen het karakter der school
met haar Bijbelsche Geschiedenis als leervak in 't midden der verdere
vakken. Wel heeft zij bij haar toezicht er op te letten, dat de school
door te groote beperking van leerstof of door verkeerden leervorm en
leertoon negatief schade zou doen aan het godsdienstig leven der
kinderen of positief te gering resultaat zou brengen. Dan kan zij
tegenover zoodanige negatieve bevindingen haar uitspraak stellen.
Namelijk met het haar eigen gezag, dat aan haar uitspraak te sterker
invloed zal geven, naarmate zij wordt gegeven met wijsheid en door
breeder kerkelijken kring wordt erkend.
Maar de vrije school der ouders behoudt zekere vrijheid tegenover
die uitspraak ; het blijft ook voor haar de uitspraak der kerk met het
haar inhaerent gezag, niet meer, maar ook niet minder. Indien de
verhoudingen gezond zijn, zal de school er zeker naar hooren en er
mee rekenen.
Maar ook al is de leerstof gelijk, toch is er nog meerder verschil.
Het moge wel niet uitkomen voor wie oppervlakkig ziet, maar de
kerk spreekt in haar onderwijs de jongeren, gelijk ik vroeger reeds
opmerkte, toe met haar kerkelijk gezag en in haar eigen toon. En nu
moge dat voor het oog weinig uitkomen, toch moet de onderwijzer
het onderscheid erkennen tusschen zijn gezag en dat van den ambtsdrager, die ideëel Christus vertegenwoordigt, en die spreekt met
het gezag, dat Christus heeft gelegd op de apostelen, en dezen, voor
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wat betreft het ontsluiten en toesluiten van het Koninkrijk der Hemelen,
op de ambtsdragers.
En voorts is er, ook wat de leertoon betreft, een onderscheid. Het
is in de Catechisatie ook weer de vermaning en opwekking, de paraenese en anagoge der kerk, die klinkt, in de school die des vaders
en van zijn plaatsbekleeder. Dat verschil is niet aan te duiden door
een schrap, of beter, door een verhoudingsgetal over de verbreeding
of verheffing der stem, toch is het er.
De school mag daarbij ook nooit uit het oog verliezen haar meer
intellectueel doel. Zij is er om kennis en vaardigheid aan te brengen,
en is dus opvoedend. Niet omgekeerd. Zij zal derhalve, wil zij haar
bestaan als school vindiceeren, hebben te zorgen voor een flinke mate
van kennis. Die kennis wordt natuurlijk gegeven met opvoedende
kracht. Maar om de kennis was het te doen, om goede, dege, solide kennis.
Voor de schoolklas staat een onderwijzer, op de catechisatie staat
de herder en leeraar. In die orde ligt een hoog en heilig bedoelen.
De Dienaar des Woords hoedt de lammeren en leert ze ; de onderwijzer leert en hoedt.
Een ander verschil, niet wat den aard betreft, maar uit de omstandigheden voortkomend, bestaat daarin, dat de lagere school den kinderleeftijdomvat, de catechisatie der knapen- en eersten jongelingstijd
bestaat.
Daardoor en door haar eigenlijk kerkelijk karakter krijgt het onderwijs zijn karakter als confessioneel onderwijs ; de catechese, zegt Dr.
KUYPER, moet in den strengen zin confessioneel zijn. 1) Niet, gaat hij
voort, alsof ze den kinderen der geloovigen alle spitsvoudigheden van
dogmatische onderscheiding had in te prenten, maar zoo, dat ze die
eigenaardige inzichten in de waarheid, die haar, krachtens haar verleden gegund zijn, en waaruit èn haar eigenaardige levensbeginsel èn
haar eigenaardige levensrichting is voortgevloeid, van geslacht op geslacht overbrenge.
Maar die specifiek-kerkelijke toespitsing mist het godsdienstonderwijs
der lagere school, ten eerste reeds door haar plaats ook met haar
vakken in het leven, ten tweede, omdat de kerk in den regel die toespitsing zelf verzorgt en niet overdraagt, ten derde omdat de leeftijd
harer leerlingen zich er niet toe leent, en ten vierde, omdat het eerste
onderwijs toch altijd bestaat in een openen van Gods Woord, en
1)

Encyclopedie III, p. 307.
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daarmee een binden aan dat Woord „door hen in de wereld der gebeurtenissen en van gedachten, die in de Schrift voor ons liggen, te
doen inleven" 1) en dat eerste onderwijs dus, zal het goed zijn, altijd
meer algemeen, en niet specialiseerend is. Het uiteenloopend doel
wordt voldoende uit het voorafgaande, door het verschillend karakter,
duidelijk.
Al het vorige hield ons binnen de vreedzame perken der rustige
ideeën, wij komen nu op een vraag, die behoort tot de oude kwesties ;
deze : zal de catechismus reeds op de lagere school worden geleerd. Hoe men daar in vroeger jaren ook op de Dordsche synode
over dacht, is bekend, toch gevoelde men ook toen wel, dat de catechismus als eerste leerboek voor de gewone scholen te veel bevatte.
Ook is niet tegen te spreken, dat men in dien tijd de Bijbelsche
geschiedenis als onderwijsstof te gering schatte, en dat het godsdienstonderwijs der school meer werd beschouwd als een soort
catechisatie.
De beantwoording van de vraag voor het heden hangt van velerlei
af. Om te beginnen reeds van didactisch inzicht en van karakters,
de een vindt als man van gezag den maar gedeeltelijk begrepen, maar
scherpen en bondigen vorm de beste, de andere stelt liever de oplegging van dien vorm nog uit tot rijper jaren.
De een is uit zijn aard meer man van de analyse, de ander schrikt
er eer voor terug, houdt liever de eenheid van het verhaal en wacht
liever met de meer verstandelijke vergelijking der woorden en feiten,
die moet leiden tot de samenvatting van het begrip.
Daarbij komt de belangschatting van zijn inhoud en vorm en de
beschouwing der kerk als belijdeniskerk of niet.
Terwijl er eindelijk zijn, die hem eenvoudig verwerpen om zijn te
ingewikkelde vormen. Deze laatste wil ik wijzen op twee uitspraken
van mannen van gansch uiteenloopende geestesrichting.
Dr. WOLTJER zegt in zijn „Wat is het doel" : (p. 110) „Men behoeft
hem" (den catechismus) „niet in zijn geheel te behandelen op de
lagere school, doch veel minder nog kunnen wij het goedkeuren, dat
men hem geheel buiten sluit."
En de moderne Prof. BAUMGARTEN 2) antwoordt op zijn vraag : Soli
der ganze Katechismus memoriert werden ? Wenn der Stoff nur schon
1) Dr. A. Kuyper, Encyclopedie III p. 509.
2) Neue Bahnen, Der Unterricht in der christlichen Religion im Geist der modernen Theologie (p. 70), Tubingen-Leipzig, 1903.
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und der Muhe wert und in seinem Werte geahnt ist, dann lasse man
ihn ruhig auch unverstanden einprdgen.
Met die twee citaten is dit vraagpunt niet uitgeput, maar voorloopig
wensch ik mij onder de vlag dezer geleerden te scharen onder de op
dat punt niet bezwaarde broeders.
Toch blijf ik in ideale omstandigheden niet voor een systematische
behandeling van den Catechismus op de scholen.
En wel op deze gronden
1. het zijn er niet de geschikste jaren voor,
2. de kerkelijke catecheet is er voor opgeleid, hij is er de aangewezen man voor, hij kan het in den regel, frisscher, degelijker,
3. de school behoudt daardoor meer haar karakter als inrichting
voor algemeen voorbereidend onderwijs,
4. de kerk heeft er op zeer vele plaatsen ruim den tijd voor,
5. de school daarentegen doet in dezen tijd, nu naast de Bijbelsche
geschiedenis ook wordt gevraagd de kerk- en zendingsgeschiedenis en
vooral het zorgvuldig en goed lezen van het Woord op den voorgrond
komt, wel, zich in haar taak te beperken.
Wel staat daar tegenover, dat men zeggen kan, dat de school toch
zelf een samenvatting dient te geven van haar Bijbelsche Geschiedenisonderwijs. Maar ik meen, dat de kerk als zij, gelijk dat in de modelverhoudingen op vele onzer dorpen is, onmiddellijk met haar onderwijs
aan de lagere school aansluit veel beter zelf dat samenvattend onderwijs op zich kan nemen, dat zij daarvoor de aangewezene is. En bovendien
ook al zou men zoo'n samenvatting in en door de school wenschen,
dan zal men toch kwalijk daarvoor den volledigen catechismus kiezen
in zijn geregelde orde, eer een keuze doen uit de aansluitende en
passende vragen en antwoorden.
Ik sprak nu van gunstige verhoudingen. In die verhoudingen dus
beperke men zich tot een niet systematisch catechismusonderwijs.
Iets ander is het voor mij, indien de omstandigheden minder gunstig
zijn b.v. in vele groote steden.
In zoo'n geval, indien men namelijk ziet, dat de kerk door allerlei
ongunstige omstandigheden, te veel om te noemen, haar plicht tegenover haar leden niet kan waarnemen op normale wijze, kan de school
zich aanbieden als hulp tegenover de kerk en ook het stelselmatig
onderwijzen van den catechismus op zich nemen. Zoo begon aan onze
school voor m. u. I. o te Amsterdam het catechismus-onderwijs in de
hoogste klasse der lagere school en eindigde het aan het eind van
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de derde d. i. hoogste vervolgklasse. Ook in Duitschland waar de
school de leerlingen langer houdt en de leeftijd van belijdenis doen
vroeger valt, geschiedt zulks. Maar nog eens : in onze goede dorpen
behoeft dat in den regel niet.
Indien de lagere school tegenover Bijbelsche Geschiedenis en haar
bijvákken en daarbij tegenover het verstandelijk lezen des Bijbels, ook van
enkele der niet-historische boeken haar deugdelijken plicht doet, zal dat de
beste voorbereiding zijn voor het groote doel van het godsdienstonderwijs, het lid zijn van de Kerk des Heeren. Want wel richt de school
niet speciaal haar godsdienstonderwijs in voor het doen der kerkelijke
belijdenis, maar toch acht zij dat ook een gloriepunt in het leven
harer leerlingen en ziet zij er naar uit, gelijk zij in ander opzicht roemt
in hun maatschappelijk welslagen.
Indien de scholen in die vakken haar plicht doen, kunnen de predikanten in de volgende 5 à 6 jaar, indien, zei ik, de omstandigheden
niet ongunstig zijn, gemakkelijk gereedkomen. Onverklaarbaar is het mij
dan ook geweest, dat er nog orthodoxe predikanten zijn geweest, die
niet hartelijke voorstanders waren' van ons Christelijk onderwijs. Het
is waar, men zou een zekere evenredigheid kunnen aannemen tusschen
het gehalte van hun prediking in eigen schatting en die liefde voor
dat onderwijs, maar ook dan blijft het een raadsel.
Wie, zal men vragen, moet nu in eerste instantie uitmaken, of die
omstandigheden gunstig zijn of ongunstig.
Dat moet m. i. de kerk doen, de plaatselijke kerk. Die moet zich met
het haar toekomend gezag in dezen uitspreken. De kerk kan ook te
bescheiden zijn. Hier ligt m. i. voor haar een plicht.
De schoolvereeniging kan alsdan nog handelen naar haar inzicht,
maar de kerkeraad spreke zich uit. Maar dan komen er kwesties.
Zijn we dan niet broeders ? En kunnen wij ook niet vromelijk twisten ? Erkennend elkanders recht en bezwaar ?
Een dergelijke uitspraak geve de kerk tegenover het godsdienstonderwijs op kweekscholen, op voorbereidende middelbare en hoogere
scholen. Het onderwijs van die jongelui, die later zullen optreden in
hoogere posities, dient gebracht op 't hoogste peil. Daarvoor is noodig
verstandige verdeeling van arbeid, ook daar kan de kerk haar gebied
reserveeren, en adviseeren inzake het leerplan. Het leerplan dier scholen, zoowel als van de lagere scholen, voorzoover het het godsdienstonderwijs betreft, zou dus in afschrift moeten worden gezonden aan
den kerkeraad, met verzoek om advies, indien deze dat noodig vond.
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Dan kan hij nagaan, inhoever dat voldoende aansloot bij haar onderwijs,
en omgekeerd en inhoever het aanleiding gaf tot advies. Natuurlijk
moet dit beginnen met correspondentie.
Maar al weer hoor ik uiten de vrees voor twist. Wij mogen ons
echter niet door vrees leiden laten. Maar door onzen plicht. En naar mijn
meening moet in de zaak van het godsdienstonderwijs de kerk hebben
een beheerschende (hoewel niet heerschende) plaats. Zij heeft de groote
verantwoordelijkheid tegenover God, tegenover de ouders, tegenover
de kinderen. Schrikbarend zijn de opgaven der kerken, die spreken van
afval, ook onder onze oud-leerlingen. Staan wij daar vrij tegenover ?
Hadden de scholen b.v. — om een kleinigheid te noemen — aan de
kerkeraden niet telkens opgaven kunnen verstrekken van leerlingen, die
de school verlieten, opdat de kerk daarop zou kunnen acht geven ?
Wij praten wel van ernstige tijden. Laat ons dan elkaar verstaan,
arbeiden in eenheid. Niet vreezende voor twist. We moeten het twisten niet afleeren. Wij moeten ook, als 't eens moet, leeren te twisten.
Het wagen op onze liefde, die ons bindt, die ons doet zijn goede
leden van het lichaam van Christus, dat, hoe ook gedeeld en verdeeld,
toch blijft gevoelen de noodzakelijkheid van een arbeid in eenigheid,
waarbij de eene waarlijk de ander uitnemender acht dan zich zelven.
Tot behoud van onze kinderen.
(Op dit referaat volgt een krachtig applaus).
DE VOORZITTER. Ik spreek zeker uit uw aller naam — en als ik
dit zeg, is het niet alleen om te voldoen aan een vorm — wanneer
ik den spreker hartelijk dank zeg voor zijn inleiding, die door zulk
een talrijk gehoor met zoo groote belangstelling is gevolgd. Wie verlangt het woord ?

DISCUSSIE.
Voor de discussie melden zich aan de H.H. G. G. VAN ALTENA,
(Kootwijkerbroek, gem. Barneveld), A. LASTERIE (Zeist), J. STRIKWERDA
(Dokkum), R. HUIZENLA (Groningen) ; later nog de H.H. A. VERKUIJL
(Nijkerk), T. ZWART (Zwijndrecht), J. VAN DER WAALS (Nijkerk), A.
JONKMAN (Amsterdam), N. H. KUIPERI (Klaaswaal) en Ds. A. DE GEUS
(Lemmer).
De heer G. G. VAN ALTENA (Kootwijkerbroek).
Ik zou wenschen, dat het catechetisch onderwijs in de hoogere
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klassen eerst gegeven werd volgens het „Kort Begrip," desverlangd
met het vervolg op het „Kort Begrip," dat eerlang verschijnen zal, en
dat men daarna den Catechismus zelf, voor de leerlingen goed ontleed en verklaard, ging gebruiken en de antwoorden door de vlugge
leerlingen van buiten liet leeren.
De heer A. LASTERIE (Zeist).
Ik heb het referaat met instemming gehoord, maar wensch een paar
opmerkingen te maken. „Nu 't feit niet te loochenen is, dat de kerk
slechts een uur per week, en dan nog slechts een maand of acht per
jaar, catechetisch onderwijs geeft, kan het wetenschappelijk resultaat
van dat onderwijs niet zeer hoog worden aangeslagen. Immers zijn
de omstandigheden zoo ongunstig mogelijk : er bestaat volstrekt geen
klassikale regeling ; alleen naar den leeftijd zijn de Catechisanten ingedeeld. Kan er dus wel goed sprake zijn van afbakening der grenzen tusschen het godsdienstonderwijs der Kerk en dat der School ?
In de tweede plaats heb ik bezwaar, niet tegen het kerkelijk toezicht, maar tegen het indienen bij den Kerkeraad van het leerplan voor
't godsdienstonderwijs, omdat de Kerkeraad, qua Kerkeraad, paedagogisch niet in staat is, dit te beoordeelen.
De heer. J. STRIKWERDA (Dokkuur).
Ik sluit mij aan bij den dank den heer VAN WIJLEN gebracht. Ik
wensch slechts twee punten meer voor het voetlicht te brengen, n.l.
de vraag : Kort Begrip of Catechismus en hoe het Bijbelsch Onderwijs op Schoolinrichtingen voor kinderen boven de twaalf jaar moet
gegeven worden. Na wat een vorig spreker heeft gezegd, wensch ik
inzake het eerste punt op den voorgrond te stellen den didactischen
regel : „Voor wat gememoriseerd moet worden, kiene men steeds één en
denzelfden vorm". Daarom moet men niet Catechismus en Kort Begrip
voor dezelfde kinderen allebei gebruiken. Ik kies partij voor het verbinden van geschikte gedeelten van den Catechismus aan de Bijbelsche
Geschiedenis, op de wijze, aangegeven o.a. door den heer LANKAMP.
Wat de tweede zaak betreft, vraag ik, zonder te generaliseeren, of
niet moet worden afgekeurd wat veel geschiedt : „Neem een boekje,
leer, zeg op !" wanneer niets anders wordt gedaan. Ik wijs op „den
warmen, opwekkenden toon" waarvan stelling 8 van dit referaat spreekt.
Men vergete nooit, dat het kinderhart daaraan behoefte heeft en dat
juist door de vertelling en het levende woord de ziel van den opvoeder die van het kind kan treffen.
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De heer R. HUIZENGA (Groningen).
Ik kan niet zien, dat de Kerk, als Instituut, recht van toezicht heeft
op het godsdienstig gedeelte van het onderwijs der School. M. i.
leidt dit tot de Roomsche Kerk-idee. In den tijd van onze Republiek
was er een Staatskerk, vormde de Kerk, als Instituut, een soort plaatselijke Schoolcommissie, had men één kerkelijk Instituut ; nu evenwel
leven we niet meer in den tijd van de Staatskerk, en hebben we niet
meer één, maar veel Institutaire Kerken. Wil men kerkelijk toezicht,
dan moet het in elk geval gevraagd worden door het Schoolbestuur
en dan tot wederopzeggens toe. Op dorpen, meent de geachte Referent,
zou het gemakkelijker gaan dan in onze steden om het godsdienstig
onderwijs aan de Kerk over te laten. Zou dit zoo zijn ?
Geen Kort Begrip, want dan krijgen we verwarring.
Catechisatie aan kinderen boven de 12 jaar.
. De Voorzitter, Ds. VAN NOORT. Mag ik stilte verzoeken ? Predik anten mogen dan slecht catechiseeren, ik hoop toch zoo goed mogelijk
te presideeren.
De heer A. VERKUYL (Nijkerk).
De klacht over het verloren gaan van vele leerlingen vindt haar
voornaamste oorzaak in de weinige samenwerking tusschen huis en
school. Middelen om die samenwerking te bevorderen zijn : 1. Thuis
laten lezen, wat in de school is besproken. 2. Ouderavonden. 3. Aandringen op gemeenschappelijk gebed van Ouders en Onderwijzers.
De heer T. ZWART (Zwijndrecht).
Het laten leeren van den Catechismus is voor de lagere school te
zwaar. Het is de taak der Kerk, die daarvoor 5 a 6 jaar kan nemen.
Dit kan heel goed, als de Dienaar des Woords dezelfde Zondagsafdeeling, waarover gepredikt wordt, in dezelfde week op de Catechisatie behandelt. Dit is ook een goed voorbeeld voor andere predikanten.
De heer J. VAN DER WAALS (Nijkerk).
Ik neem de vrijheid, nu anderen voor mij zijn ingegaan op de
behandeling van den Catechismus of van het Kort Begrip in de school,
nog even bij Stelling VII stil te staan. Het onderwijs in den Catechismus, gegeven vanwege de Kerk, zal een ander karakter moeten
vertoonen dan de behandeling van den . Catechismus in de School
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Terwijl de Catechismus op de Catechisatie zal behandeld worden, als
voorbereiding voor het afleggen van belijdenis, moet de behandeling
van den Catechismus in de School een opvoedkundig karakter dragen ; ze
zal moeten aansluiten bij de methodische behandeling van de bijbelsche leerstof. Spreker wijst daarbij op de opstellen van den heer
RUMSCHEIDT over de behandeling van den Catechismus in de school,
reeds voor jaren door hem in de toenmalige Paedagogische Bijdragen
geplaatst, en meent met een voorbeeld, dat, als zijn geheugen hem
niet bedriegt, werkelijk zoo bij den heer RUMSCHEIDT voorkomt, kortelijk diens bedoeling te kunnen toelichten. De behandeling van de
Zondagsafdeeling over het stelen kan reeds in de laagste klasse worden voorbereid bij de geschiedenis van Achan. De les wordt samengevat in den tekst : „Gij zult niet stelen", die van buiten geleerd
wordt. In een volgende klasse wordt de diefstal van Achan bij
Gehazi's geschiedenis gerepeteerd, en er wordt weer een tekst, moeielijker dan in de laagste klasse, geleerd. De les over het stelen van.
Nabots wijngaard of de geschiedenis van Ananias en Saffira geven
aanleiding om te wijzen op andere vormen van diefstal, telkens onder
het aanleeren van geschikte teksten, terwijl deze methodische behandeling in de hoogste klasse uitloopt op het samenvatten van 't geheel en het leeren van de Zondagsafdeeling, waar gezegd wordt, dat
God niet alleen verbiedt het stelen, dat de Overheid straft, maar ook
alle booze stukken en aanslagen, waarmede wij onzes naasten goed
aan ons denken te brengen. Zoo komt natuurlijk niet de Catechismus.
van Zondag 1 tot 52 in geregelde volgorde aan de beurt, maar wordt
een greep gedaan en worden alleen de afdeelingen behandeld, die de
kinderlijke bevatting niet teboven gaan. Zoo heeft ook het onderwijs
in den Catechismus in de school een eigen karakter, onderscheiden.
van de behandeling ' dier leerstof vanwege de Kerk.
Ds. N. H. KUIPERI (Klaaswaal).
a. Er wordt door zeer vele predikanten wel degelijk gedaan wat
mogelijk is voor catechetisch onderwijs. De gemeente, ouders der
kinderen, zijn nalatig, om te doen wat mogelijk is, te zorgen voor gebouwen en materiaal voor catechetisch onderwijs. Er zijn maatschappelijke omstandigheden, die zeer belemmerend werken op den tijd voor
godsdienstig catechetisch onderwijs.
b. Wat het gebruiken van den Catechismus betreft : Het Kort Begrip voor gehuwde catechisanten. Voor kinderen is de Catechismus.
te moeielijk. Den H. H. Onderwijzers zij aanbevolen, de kinderen in
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te leiden in de geheimen van de Bijb. Geschiedenis. Het inleiden in
de geheimen der heilsleer kunnen zij met gerustheid aan het Catechetisch onderwijs der predikanten overlaten.
De heer A. JONKMAN (Amsterdam).
Mijnheer de Voorzitter. Mijns insziens kan de hoofdzaak van dit
onderwerp saam worden getrokken in de bepaling, de aanwijzing van
het „institutair-kerkelijke" uit stelling VI. Ik meen, dat de geachte
referent wel eenigszins in gebreke is gebleven, dat te preciseeren.
Vooraf echter iets, wat thans door den hr. HUIZENGA in debat is
gebracht. Men moge nog zoo pleiten voor de vrijheid der school, de
zelfstandigheid des onderwijzers, het paedagogisch gezag van den
schoolopvoeder, het valt toch geenszins te ontkennen, dat de Kerk ten
aanzien van de opvoeding harer leden een roeping heeft te vervullen;
dat de Kerk den plicht draagt, toezicht te oefenen op het onderwijs,
dat den kinderen der gemeente wordt verstrekt. Er moet dus een
vorm worden gezocht, langs welken weg die roeping der Kerk kan
worden vervuld.
Nu kunnen er gemengde scholen zijn, waarbij twee of meer kerken
betrokken zijn. In dat geval moet men elkaar verstaan over het gemeenschappelijke standpunt, dat injde Statuten kan worden omschreven.
Maar is de schoolbevolking van één soort, gaat de school uit van
een Bestuur, dat een bepaalde confessie aanhangt, dat dus aansluiting
heeft aan een bepaalde Kerk, dan staat de zaak anders.
Het doet me genoegen — en dit moet worden geconstateerd — dat
hier géén stem is opgegaan tegen het dogma, als zoodanig. Een
dogma heeft een bepaald kerkelijke kleur. Dat geldt voor Roomsche,
zoowel als voor Luthersche scholen. Met de Gereformeerde is dat
evenzeer het geval. Nu is het mij onmogelijk het dogma te orderwijzen zonder dat „Gereformeerd" te geven. Zoo luidt mijn belijdenis,
mijn overtuiging, mijn geloof. Ik zou geen onderwijzer kunnen zijn
met karakter, als ik het anders gaf.
Paedagogisch kan ik natuurlijk de vraag stellen : zijn mijn leerlingen
zoover in ontwikkeling gevorderd, dat ik ze het dogma kan geven in
den vorm van den catechismus b.v. of enkel in plastischen vorm.
Allereerst komt het dogma onder die gestalte, in de historie en in het
beeld. De plastische vorm is het meest geschikt voor het kind der
school : Maar ook dan wordt het dogma in woorden uitgedrukt en
kiest men den historischen vorm.
Zoo staat het ook met het andere element van het institutair-ker-
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ICelijke, de historie. Ben ik als Gereformeerde overtuigd, dat mijn
jongens de geschiedenis van '34 en '86 kunnen volgen en verstaan,
dan geef ik die historie.
Het institutair-kerkelijke kan zich dus niet laten uitschakelen.
Ds. A. DE GEUS (De Lemmer).
In stelling 9 is de teere kwestie van Kerk en School voorzichtig
genaderd. Deze kwestie moet ingedacht worden niet alleen met het
oog op het enderwijs in de religie, maar ook en vooral met het oog
op de gewenschte oplossing der Schoolkwestie, na de gehoopte wijziging van Art. 192.
De Referent, de heer VAN WIJLEN.
De sprekers beantwoordende, verklaar ik, er niet ti oor te zijn, 't
Kort Begrip ' te gebruiken als voorbereiding voor den Catechismus.
Eén zaak, één vorm. Men late een van beide memoriseeren. Daarin
ben ik het volkomen met den heer STRIKWERDA eens. Op diens vraag,
wat voorkeur verdient, de levende vertelling of het memoriseerwerk,
antwoord ik : men doe het eene en late het andere niet na.
Hun, die critiek hebben geoefend op het werk der kerk en der pre-dikanten, antwoord ik : al is het niet altijd om haar werk in de praktijk, toch uit ideëel oogpunt komt der kerk de beheerschende plaats
toe. En die moet zij ook, met het oog op de praktijk en de behoefte,
-willen innemen.
Dat bedoelt echter niet, wat de heer LASTERIE meende, dat de kerkeraad het leerplan zou moeten goedkeuren. Dat zou licht leiden
tot de praktijken der Roomsche kerk. Bij ons heeft de school haar
eigen plaats en eigen vrijheid. Maar de kerk heeft ook haar gezag en
-dit mag ze zich niet laten rooven.
Ik ben ook voor occasioneel gebruik van den Catechismus. Ik ben
het volkomen met den heer VAN DER WAALS eens, die in dezen het
exempel van den heer RUMSCHEIDT in de Nieuwe Paedagogische
Bijdragen een schoon model acht.
Aan Ds. DE GEUS merk ik op, dat ik niet bang ben voor wat kamp.
Im Strudel der Welt bildet sick der Charakter. Im Strudel der broederlijke correspondentie zoeken wij hier de ware zuivere, sprekende,
en heilzame praktijk. Vrijmaking is het leggen der ware banden.
Den heer JONKMAN dank ik voor zijn opmerking. Toch vrees ik,
dat de door den heer JONKMAN gegeven nieuwe en toch oude gedachte
het onderwerp te veel zou hebben uitgedijd. En te zeer zou hebben
Nat. Chr. Schoolcongres
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afgeleid van de hoofdstelling : de rechtstreeksche verhouding van kerk
en school in dezen.
De Voorzitter, Ds. VAN NOORT.
Ten slotte dank ik den heer VAN WIJLEN zeer voor zijn referaat.
Er zit inderdaad karakter in, gelijk we verwacht hadden. Ik betreur
echter, dat hier door verschillende personen over de gebreken der
kerk is gesproken. Ik als Predikant toon door mijn tegenwoordigheid,
dat ik het Christelijk onderwijs liefheb. Laten de Onderwijzers dan
ook de kerk liefhebben en alles doen wat hun mogelijk is om de
Catechisaties zoo goed mogelijk te doen zijn. De verhouding tusschen
School en Kerk is ook verschillend. Voor de Scholen van Chr. Volksonderwijs, verband houdend met de Kerk, is die geheel anders dan
voor gemengde scholen. Laat er onderlinge waardeering zijn overeenkomstig het woord :
„Kirch' und Schul' in einem Land
Sind zwei Finger an einer Hand".
Alsnu verkrijgt de heer

WESTSTRATE

het woord voor zijn referaat :

Is het gewenscht, dat op inrichtingen van Voortgezet
onderwijs, o. a. Kweekscholen, jongens en meisjes
hetzelfde onderricht ontvangen ?
Inleider : de heer Dr. H. A.

WESTSTRATE,

Zetten.

EXCERPT.
I.

Dat aan 't onderwijs aan meisjes tegenwoordig meer zorg besteed
wordt dan vroeger, is niet anders dan toe te juichen ; evenzoo dat
zij gewend worden aan ernstigen arbeid, en dat zij leeren, zoo noodig,
in eigen onderhoud te voorzien.
II. Te betreuren is het echter, dat men er vrij algemeen tevreden mee
is, dat de onderwijsinrichtingen voor jongens ook voor meisjes zijn
opengesteld.
III. Bij de groote physische en psychische verschillen, die tusschen den
knaap en 't aankomend meisje bestaan, is het a priori zeer twijfelachtig of voor beiden hetzelfde voortgezet onderwijs wenschelijk is.
IV. Meisjes hebben over 't algemeen minder aanleg dan jongens voor de
wis- en natuurkundige vakken. Men moet de natuur niet willen
corrigeeren, maar zich door haar laten leiden.
V. De toekomst van het meisje als, waarschijnlijk, aanstaande huisvrouw,
stelt andere eischen aan het onderwijs dan de maatschappelijke toe-
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omst der jongens. Hiermede 'wordt bij het onderwijs aan kweek-

school, H. B. S. en gymnasium voIstrekt geen rekening gehouden.
VI.
VII.

Dit onderwijs is nadeelig voor de gezondheid van een groot aantal
meisjes in den veelszins kritieken leeftijd van 13-18 jaar.
Op grond van het onder 4,15 en 6 genoemde is het noodzakelijk, dat het
voortgezet onderwijs aan meisjes beperkt én gewijzigd wordt. Misschien
zal dit een wijziging in de bevoegdheden, aan de diploma's (akte als
onderwijzeres, einddiploma) verbonden, met zich moeten brengen.

Het onderwerp, waarover ik een en ander in het midden wensch te
brengen — de vraag n 1. of het gewenscht is, dat jongens en meisjes
hetzelfde voortgezet onderwijs ontvangen — raakt verschillende, hoogst
gewichtige onderwerpen, als de verhouding van man en vrouw, het
onderscheiden karakter dier twee, de bestemming der vrouw, hare
plaats in het huisgezin en in het maatschappelijk leven. De denkbeelden daarover hebben in de laatste eeuw een groote wijziging
ondergaan ; de „emancipatie" der vrouw moge nog niet voltooid zijn,
zij heeft dan toch aanzienlijke vorderingen gemaakt. Ook waar men
de vrouwenbeweging met slechts matige, of ook wel geene sympathie
gadeslaat, zijn de nieuwere ideeën doorgedrongen ; zelfs de hevigste
anti-feminist in ons midden — indien hier zoodanigen mochten zijn —
staat in zijn beschouwingen een heel eind van onze overgrootouders af.
Deze evolutie der denkbeelden trouwens, hoezeer verband houdend
met wijsgeerige begrippen, is ook ten deele een gevolg van veranderde maatschappelijke toestanden. De toenemende beschaving met
haar steeds voortgaande specialisatie van arbeid en haar reusachtige
productie van goedkoope artikelen, heeft heel wat werkzaamheden aan
het huisgezin onttrokken, zoodat dit niet zooveel handen meer in beslag neemt als vroeger ; en de mindere eenvoud maakte van huiselijken arbeid afkeerig. Gij herinnert u de alleraardigste schildering
van de oude mevrouw RIJZIG in WILLEM LEEVEND ; welke rijke Ansterdamsche dame is nu nog op gelijke wijze in haar huis bedrijvig ?
Wie de verdienstelijke schetsen, getiteld „Silhouetten," las van een
schrijfster die in de 18de en 't begin der 19de eeuw door familieoverlevering en studie zoo goed thuis is, herinnert zich, hoe freules
als OTTELINE VAN SAFELD en PHILIPPINE VAN VOERSI ijverig meewerkten aan wasch en slacht en inmaak ; hoevele adellijke dames
zouden zich daar nu nog mee bezig houden ? De tijd dat elke huismoeder spon en weefde, soms ook bakte, ligt, voor de meeste streken
van ons vaderland, reeds heel lang achter ons ; in den laatsten tijd is
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ook het wasschen en strijken, het breien en naaien van kleedingstukken
meer in onbruik gekomen. De huishouding verschaft niet zooveel
arbeid meer.
En de kans om een eigen huishouden te krijgen, is voor de jonge
meisjes geringer geworden ; ook komt zij later. Toen Ds. WOLFF in
1759 in Vlissingen kwam, was hij verbaasd dat de 21-jarige BETJE
REKKER, zijn latere vrouw, n een juffer begaaft met zoo een goed oordeel en verstant, zoolang haren tijd had versleeten zonder te huwelijken."
In onzen tijd denkt men er niet aan zich te verwonderen, dat een
juffer van 21 jaar, al is zij nog zoo verstandig, niet reeds een paar
jaar getrouwd is. Niet alleen echter dat de huwelijken dikwijls op
later leeftijd gesloten worden, maar een grooter aantal meisjes dan
vroeger blijft ongehuwd. Welke de oorzaken hiervan zijn, behoeven
wij niet te onderzoeken ; maar aan het feit zelve moet herinnerd worden.
Waar nu een groot aantal meisjes niet trouwt en de huishouding
minder werk verschaft dan vroeger, is het niet te verwonderen, dat
.zeer vele ouders wenschen, dat hun dochters een of andere taak of
betrekking op zich nemen. Er zijn er die genoeg vermogen bezitten
om voor de toekomst hunner dochters, ook indien zij niet huwen, in
financiëel opzicht onbezorgd te kunnen zijn, maar die verlangen dat
dezen ernstige bezigheid zullen hebben ; de groote meerderheid echter
heeft de bedoeling dat hun dochters, zoo noodig, in eigen onderhoud
zullen kunnen voorzien. In de meeste gevallen maakt dit noodzakelijk,
-dat de meisjes meer, en langer, onderwijs ontvangen dan vroeger.
Hier treft de eisch der praktijk samen met een eisch der theorie. De
sterk op den voorgrond gestelde gelijkheid van man en vrouw bracht
mee gelijkheid van onderwijs voor jongens en meisjes. Ook wil de
man, in 't algemeen, dat zijn vrouw in meer dingen belang stelt dan,
naar 't woord van den Duitschen keizer, in de vier k's : kinderen,
kerk, kranken, keuken ; zij moet daartoe meer ontwikkeld zijn dan
vroeger met de meerderheid der vrouwen 't geval was.
Hoe moeten wij over deze dingen oordeelen ? Mijn antwoord geeft
mijn eerste stelling : wij moeten het toejuichen. dat voor de verstandelijke ontwikkeling der meisjes meer zorg wordt gedragen dan vroeger,
dat zij gewend worden aan ernstigen arbeid en in staat worden gesteld, zoo noodig, in haar eigen onderhoud te voorzien. Ik zou dit
gaarne als een axioma voorop stellen en mij aldus ontslagen rekenen
van de bewijsvoering ; niet zoozeer omdat ik daardoor tijd win voor
mijn eigenlijk onderwerp, maar vooral omdat ik geloof dat wij het
allen hierover eens zijn.
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In de tweede helft der vorige eeuw heeft men, om in de behoefte aan
voortgezet onderwijs voor meisjes te voorzien, in eenige steden van
van ons vaderland Hoogere Burgerscholen voor meisjes opgericht;
ouder nog waren de kweekscholen te Arnhem en te Zetten, later door
andere gevolgd ; eenige meisjesscholen gaven na het lager nog eenige
jaren voortgezet onderwijs ; maar over 't geheel sloeg men een anderen
weg in. In 1871 werden de rijks-hoogere-burgerscholen voor meisjes
opengesteld, in 1880 lieten de eerste gymnasia meisjes als leerlingen
toe ; na eenigen tijd werden zij aan alle openbare en aan vele bijzondere hoogere burgerscholen en gymnasia toegelaten. Het was de
eenvoudigste en goedkoopste oplossing. Men behoefde geen nieuwe
scholen te stichten, de meisjes kregen hetzelfde onderwijs als de jongens ; en hun gezamenlijke opleiding en opvoeding, de coëducatie,
zou gunstig werken op beide partijen. Men is aan dit laatste wel
gaan twijfelen en nog is het oordeel over coëducatie zeer uiteenloopend ; maar tot een scheiding bij het onderwijs naar de sekse is het
niet gekomen. Jaarlijks gaan meer meisjes naar gymnasium, hoogere
burgerschool en kweekschool, en naar de academie.
Over de coëducatie hebben wij niet te spreken ; wel over de coïnstructie, het gezamenlijk ontvangen van onderwijs, of beter nog over
de vraag of hetzèlfde onderwijs al of niet wenschelijk is. Tot het
stellen dezer vraag is alleszins reden, vooral in onzen tijd. Men heeft
gedweept met klassikaal onderwijs, maar wij zijn er van teruggekomen :
klassikaal onderwijs is noodig en nuttig, maar men mag de persoonlijke behoeften, vermogens, geaardheid der kinderen niet over 't hoofd
zien. Men is gekomen tot afzonderlijk onderwijs aan achterlijken ;
het • Mannheimer stelsel maakt nog meer onderscheidingen ; zelfs is
voorgesteld, afzonderlijke scholen voor vlugge leerlingen op te richten
— altemaal bewijzen, dat men beseft dat niet voor allen hetzelfde
onderwijs geschikt is. En ik geloof te mogen voorspellen, dat men
in dit opzicht nog verder zal gaan Nu is er op de lagere school nog
geen reden (of 't moest in de hoogste klassen zijn) verschil te maken
in 't onderwijs aan jongens en meisjes. Het zijn allen nog kinderen
en de geslachtsverschillen toonen zich slechts in geringe mate. Maar
bij het voortgezet onderwijs staat de zaak heel anders. Het tijdperk
der puberteit breekt aan ; de jongen wordt knaap, straks jonge man ;
het meisje ontwikkelt zich tot vrouw. En dan openbaart zich groot
verschil, in velerlei richting. Niet alsof het jonge meisje de mindere
zou zijn van den jongen man ; maar zij is anders. Ik kan eenige van
deze verschillen, zooals èn ervaring èn wetenschappelijk onderzoek
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die doen kennen, niet, beter aanwijzen dan door enkele zinnen over
te nemen uit een zeer lezenswaardig boekje van A. J. SCHREUDER, den
directeur van Klein-Warnsborn, „Bezwaren tegen gemengde scholen
voor voortgezet onderwijs" : „Jongens hebben minder moeite, een abstracten logischen gedachtegang te volgen dan meisjes. Bij meisjes
spelen intuïtie en gevoel een veel grooter rol, ze zijn ook vatbaarder
voor suggestie. Meisjes geven beter weer, jongens zijn meer inventief ; meisjes receptief, jongens actief ; jongens kunnen beter zelfstandig
werken, meisjes beter navolgen. Meisjes hebben minder geschiktheid
om de groote lijnen te zien, om de dingen onder algemeene gezichtspunten te brengen. Zij kunnen in hare oordeelen zich minder van
eigen persoonlijkheid vrij maken dan jongens, in toewijding van allerlei
aard véél meer dan zij. De meisjes ontwikkelen de meeste kracht in
de eerste jaren der geslachtsrijping, de jongens in de laatste jaren ;
de meisjes zijn op gelijken leeftijd veel meer in rijpheid gevorderd dan de
jongens, ze staan op verschillend levenspeil. De meisjes hebben geringer lichamelijk weerstandsvermogen".
Het spreekt vanzelf, dat niet elke jongen en elk meisje de genoemde
kenmerken vertoonen ; maar wel een groote meerderheid. En dat
zich zooveel psychische verschillen vertoonen, behoeft ons niet te
verwonderen, de physische zijn niet minder groot ; naar geleerden
verzekeren, is er bijna geen orgaan, geen weefsel, dat niet den invloed
der geslachtsontwikkeling ondergaat. Er is dan echter ook alle reden
zich ernstig af te vragen, of men bij 't onderwijs met die geestelijke
en lichamelijke verschillen geen rekening moet houden. M. i. geeft
de praktijk, de ervaring het antwoord in bevestigenden zin. —
Algemeen wordt erkend, dat de meisjes minder aanleg dan jongens
hebben voor de wis- en natuurkundige vakken, terwijl zij meer aanleg
bezitten voor talen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen ; er zijn meisjes
die uitstekend, er zijn jongens die slecht zijn in wiskunde, zelfs is
hun aantal verre van klein ; maar dat neemt niet weg, dat dit verschil
in 't algemeen bestaat. Ik geloof wel, dat ieders persoonlijke ervaring
dit bevestigt ; 't is echter niet noodig, op eigen ervaring af te gaan ;
een paar statistieken kunnen ons helpen. Op het in Mei van dit jaar
te Amsterdam gehouden congres voor kinderstudie heeft Dr. L. M.
KLINKENBERG uitvoerige en met groote zorg bewerkte statistieken gegeven, betreffende de 2e Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus
te Amsterdam over de jaren 1899-1911. In alle klassen en op 't
eindexamen was voor de talen (Nederlandsch, Fransch, Duitsch en
Engelsch) het gemiddeld cijfer der meisjes hooger dan dat der jongens;
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het verschil tusschen de gemiddelden bedroeg echter alleen in klasse
I meer dan 1/2 punt ; in de andere 1/4 a 'ie. Voor geschiedenis en
aardrijkskunde waren de gemiddelden der meisjes op de rapporten
iets hooger, op 't eindexamen iets lager. Voor wis-, natuur- en scheikunde waren ongeveer steeds de jongens vooruit ; hun gemiddelde op
't eindexamen bedroeg voor wiskunde bijna '/2 punt meer dan dat
der meisjes, voor werktuigkunde bijna 1, voor natuurkunde 1/2, voor
scheikunde 3/4 meer. De bewerker dezer statistiek heeft er vroeger
een gegeven voor de Rijks Hoogere Burgerschool te Middelburg over
de jaren 1895-1906 ; de heer VAN BEMMEL een voor de Rijks Hoogere
Burgerschool te Leeuwarden van 1896-1906. Beide tabellen geven
hetzelfde resultaat te zien, maar met sprekender verschillen; te Middelburg was hét gemiddelde der jongens in natuurkunde bijna 3/4, in
scheikunde 1 en in wis- en werktuigkunde zelfs 1'/ 2 punt hooger dan
dat der meisjes. In plant- en dierkunde daarentegen, veel meer geheugen- dan denkvak, was aan de drie scholen het gemiddelde der
meisjes ongeveer even hoog als dat der jongens. Merkwaardiger nog
zijn de cijfers, door mij 'aan een artikel van den heer PLUVIER (in
Hilarius' Aankondiger van 15 Mei 1913) en door dezen aan een Fransch
schrijver BURNESS ontleend. Zij betreffen de toelatingsexamens aan
de Universiteit te Cambridge in de jaren 1907—'11 ; daar zij over
tienduizenden personen loopen, hebben zij een groote mate van betrouwbaarheid. Er is daar een examen voor candidaten van 14 à 15
jaar, en een voor ouderen van 18 a 19 jaar. De candidaten mogen
de vakken van het examen zelf kiezen, met dien verstande dat zij
hoogstens in 7 vakken examen mogen doen en in minstens 3 voldoende moeten hebben. Van te voren wordt de keus natuurlijk ernstig
overwogen ; aanleg en . voorliefde voor eenig vak kunnen dus ook
reeds uit deze keuze blijken. In de genoemde jaren namen aan de
examens der jongeren 18059 jongens en 12864 meisjes deel, • van wie
zich 16724 jongens en 7367 meisjes voor wiskunde opgaven, d. i.
92 0/0 der jongens en 58 °/0 der meisjes. Het aantal der meisjes die
zich tot wiskunde voelen aangetrokken of meenen er een goed examen
in te kunnen doen, is dus relatief véél kleiner dan dat der jongens.
En nu werden voor wiskunde afgewezen 3048 jongens en 2002 meisjes,
dat is tegenover 17 °/0 der jongens toch nog 27 O/, der meisjes. In
die jaren werd aan 517 candidaten, die in wiskunde hadden uitgemunt
een mark of distinction" gegeven ; van die 517 zijn 491 jongens en
16 meisjes !
In denzelfden tijd werd door 10187 oudere mannelijke en 15243 oudere
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vrouwelijke candidaten examen gedaan, van wie zich voor wiskunde
opgaven 8831 jongens en 7285 meisjes, d. i. 86 °/ 0 en 47 °/0 . Afgewezen
werden voor wiskunde 1681 jongens en 2516 meisjes, of 19 en 34 °/ 0 i de
» mark of distinction" werd toegekend aan 192 jongens en 7 meisjes.
Voor natuurkennis geeft BURNESS op, dat in de jaren 1907—'10
van de ruim 12000 jongens en ruim 50000 meisjes, allen leerlingen
van middelbare scholen, die examen voor een kweekschool deden, de
» mark of distinction" in de opeenvolgende jaren werd toegekend _
respectievelijk aan 12,5 ° 0, 12,2 0 /0i 10,2 °/o en 10 °/ 0 der jongens en
slechts aan 2,7 °/0i 2,8°I0 , 2,4 °/0 en 1,4 0/0 der meisjes.
Deze cijfers zijn inderdaad welsprekend. De Engelsche meisjes zijn
in wiskunde vèr achter bij de jongens, en het verschil is op 18- of
19-jarigen leeftijd nog grooter dan op 14- a 15-jarigen.
Ik heb eens nagegaan, hoe het bij onze onderwijzersexamens staat,
voor zoover ik er gegevens voor had. Ik had de cijfers gedurende
de jaren 1901-1913 gegeven in een der examensteden in de eerste
inspectie, Den Bosch, Breda, Venlo of Arnhem, in totaal loopend over
1272 mannelijke en 1552 vrouwelijke candidaten. Een voldoend cijfer
voor rekenen verkregen 817 mann. en 1023 vrouw. cand., en voor
kennis der natuur 809 mann. en 953 vrouw. ; dat is voor rekenen
voldoende 641/4 °/° der mann. en bijna 66 °l 0 der vrouw. candidaten;.
voor natuurkennis resp. 63 3/5 °/o en 61 2/5 °/0 . Een vreemd resultaat !
In rekenen zijn de meisjes iets voor, in natuurkennis slechts heel
weinig achter. Maar een andere omstandigheid moet er bij in rekening gebracht worden, n.l. dat naar verhouding meer meisjes dan
jongens zijn geslaagd, d. w. z. dat bij de candidaten wier geheele
examen voldoende was, relatief meer meisjes dan jongens waren ;
korter en duidelijker : dat de meisjes over 't geheel beter waren dan
de jongens. Vergelijken wij de zooeven genoemde getallen met 't
aantal geslaagden (732 jongens en 984 meisjes), dan vinden wij, dat
het aantal mann. candidaten die een voldoend cijfer voor rekenkunde
hadden, ruim 1111/2 °;/0 van 't aantal geslaagde mann. Gand, bedraagt
en voor de vrouw cand. is dit bijna 104 °/ o ; bij natuurkennis is het
verschil grooter en bedragen de getallen resp. ruim 110 1/2 en bijna
97 0/0.
Sprekend zijn deze cijfers niet, ik erken het, maar het voordeel is,
voor rekenen en natuurkennis beide, weer aan de zijde der jongens.
Ook andere waarnemingen zag ik in mijn lijst bevestigd, maar heel
zwak. 't Is dikwijls opgemerkt dat onder de jongens de meeste uitstekende en de meeste slechte leerlingen, onder de meisjes de meeste
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middelmatige worden gevonden. Voor rekenen hadden de jongens
relatief de meeste negens, achten en zevens bekomen (voor de achten
en zevens was 't verschil heel gering), maar ook de meeste vieren en
drieën ; daarentegen was het aatal zessen bij de meisjes veel grooter
dan bij de jongens ; voor natuurkennis iets dergelijks. Het gemiddelde cijfer voor rekenen was voor de jongens ongeveer even groot
als voor de meisjes, n.l. ruim 5,9 ; voor kennis der natuur was het
gemiddelde der meisjes 5,7, der jongens 6,14. Hierbij houde men in
't oog, wat ik daareven opmerkte, dat de meisjes over 't algemeen
beter waren dan de jongens.
De vraag dringt zich op, hoe het komt dat het onderscheid bij de
Engelsche studeerenden zooveel grooter is dan bij de Nederlandsche
jongens en meisjes, over wie mijn onderzoek zich uitstrekte. Wel is
waar was dat onderzoek zeer beperkt, maar 't aantal examens, waarover het liep (in 't geheel 2824) was toch groot genoeg om niet al te
misleidende resultaten te verkrijgen. In de nationaliteit zal niemand
het zoeken ; maar waarin dan wel ? Ik ben volslagen onbekend met
de studie en de omstandigheden der Engelsche examinandi, en kan
er dus slechts naar gissen. Misschien is de verklaring in het volgende te zoeken : het deel der rekenkunde dat op ons onderwijzersexamen
gevraagd wordt, heeft slechts beperkten omvang; het wordt op kweekschool of normaalles niet eens, maar meermalen doorgewerkt en gerepeteerd ; de meisjes zijn over 't geheel ijverig en dat repeteeren
doen zij met groote vlijt ; de onderwijzers blijven niet achter, laat ik
het maar ronduit zeggen : zij richten hun leerlingen veelal af op 't
examen en door al dat repeteeren en africhten komen de meisjes er
nog bijna even goed als de jongens. Dat africhten heeft aan Engelsche inrichtingen minder plaats. • Wellicht komt hier nog bij, dat de
meisjes een ruim zoo goede opleiding hadden gehad : er zijn in NoordBrabant en Limburg veel kweekscholen voor meisjes en bijna alle
examens, die ik naging, waren in die provinciën gehouden.
Het schijnt mij dan ook niet twijfelachtig, dat het verschil in aanleg
aanmerkelijker grooter is dan mijn getallen der onderwijzersexamens
zouden doen vermoeden.
Nu kunnen wij ons tegenover dat verschil op onderscheiden wijze
gedragen. Wij kunnen trachten het weg te nemen ; uitnemend onderwijs, vele studie-uren, groote inspanning moeten goed maken wat de
natuur te kort schiet. Kunnen de meisjes er al niet toe gebracht
worden, scherp logisch en constructief te denken, dan kunnen zij ten
minste zich een even groote dosis wis- en natuurkundige kennis
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eigen maken als de jongens, laat het dan wat meer moeite kosten.
Maar wij handelen dan zeker zeer onpaedagogisch, evenzeer als
wanneer wij eenvoudig zouden doen, alsof het verschil niet bestaat.
Wie zal bij de bepaling der leerstof voor een groep leerlingen hun
aanleg buiten rekening laten ? Er kunnen overwegende redenen zijn
om toch aan jongens en meisjes hetzelfde onderwijs te geven, maar
het feit dat er een duidelijk waarneembaar verschil in aanleg is voor
de wis- en natuurkundige vakken, mag niet genegeerd worden. Leerstof die voor den gemiddelden jongen er mee door kan, is voor het
gemiddelde meisje te zwaar.
Wanneer de lagere school doorloopen is, gaat men voor het verdere onderwijs te rade met de toekomst, met de beroepskeuze der
leerlingen : aanstaande onderwijzers gaan naar de kweekschool, aanstaande litteratoren, predikanten, juristen naar het gymnasium, de latere
ingenieur naar de hoogere burgerschool, de koopman naar een
handelsschool. Niets natuurlijker. Er is nog wel kennis die voor
allen onontbeerlijk is, maar naast het gemeenschappelijke staat het
onderscheidene, naar gelang van het latere beroep. Houdt men nu
bij meisjes genoegzaam rekening met de toekomst ? Zeker, ook het
meisje zal, nemen wij aan, eenigen tijd een beroep uitoefenen, maar
daarna zal zij waarschijnlijk in 't huwelijk treden ; de kans dat zij
trouwt is, in 't algemeen, in elk geval grooter dan dat zij ongehuwd
blijft. Men kan ontkennen dat met die waarschijnlijkheid dient gerekend te worden en wel op tweeërlei grond : 1 e dat voor de taak
als huismoeder geen bijzondere opleiding noodig is of dat de daarvoor
vereischte kundigheden in zeer korten tijd kunnen worden aangeleerd,
2e dat het niet aangaat meisjes die niet trouwen, lastig te vallen met
wat alleen de gehuwde vrouw noodig heeft. Laat ons beide bedenkingen onder het oog zien.
Voor de huisvrouwelijke werkzaamheid is geenerlei opleiding noodig.
Het is maar de vraag, wat men onder opleiding verstaat. Bedoelt
men er een massa geleerdheid mee, dan stem ik het gereedelijk toe ;
maar er is meer dan geleerdheid op de wereld. Een goede huisvrouw
moet, al heeft zij een dienstbode, op de hoogte zijn van het werk
dat in een huisgezin voorkomt ; voor de leiding van de huishouding
en het toezicht op de dienstbode is dit noodzakelijk ; dit geldt niet
alleen het koken, maar ook 't andere huiswerk. Daartoe moet zij zelf
eenigen tijd in de huishouding werkzaam zijn geweest. Maar er is
meer. Er is een tijd geweest — misschien is hij nog niet voorbij —
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dat men laag op de huiselijke bezigheden neerzag, als een verstandige,
ontwikkelde vrouw onwaardig. Het werk der mannen, dat was niet
zoo geestdoodend ; zoo moest de vrouw het ook hebben.. Voor wie
even om zich ziet, is het duidelijk, dat de meeste mannen even eentonig, staag terugkeerend, even onbeduidend werk hebben als koken
en kamers doen. . Alleen als men de dingen in 't groot ziet, verkrijgt
èn de arbeid van den man buitenshuis èn de arbeid der vrouw in huis,
een beteekenis, die maakt, dat men hem met opgewektheid en toewijding kan verrichten. Wanneer het jonge meisje van haar 14de tot
18de of 19de jaar nooit ofte nimmer eenig huiselijk werk verricht,
maar altijd bezig is met de studie, dunkt mij de kans groot, dat de
bovengenoemde onjuiste waardeering van huiselijken arbeid post vat ;
vergeleken bij geestelijken arbeid toch schijnt de huiselijke handenarbeid geheel minderwaardig : het is niet noodig, dat er eenige tijd
voor wordt afgezonderd. Wil men een juistere waardeering van huiselijke bezigheden ingang doen vinden, laat dan het jonge meisje in
de jaren, waarin zij tot vrouw opwast, er aan deel nemen, laat het
onderwijs mede op de huismoederlijke taak het oog richten. En nu
hebben wij nog niet gesproken over het belangrijkste deel van het
werk der gehuwde vrouw : zij moet met haren man medeleven, een
aantrekkelijk milieu voor de haren scheppen, de kinderen opvoeden,
hen met teelere en verstandige zorg omringen. Daartoe is veel zachtmoedige liefde en wijsheid noodig, ook ontwikkeling en smaak, en
eenige kennis, die ik straks nader zal aanwijzen, maar weinig van de
velerlei geleerdheid, waarmede nu de hoofden der meisjes worden
volgestopt.
lk ontken natuurlijk niet, dat er onderwijzeressen zijn en andere
vrouwen, die een betrekking bekleed hebben, die slechts korten tijd
van voorbereiding voor haar huwelijk hebben gehad en toch uitstekende huismoeders zijn geworden ; maar ik beweer, dat dit niet als
algemeene regel mag worden gesteld.
Maar moet dan het meisje dat niet trouwt — ziedaar de tweede
bedenking — leeren wat voor haar niet noodig is, ter wille van haar
zusteren, die wel in 't huwelijk treden ? . Wij kunnen dit bezwaar het
best uit den weg ruimen, als wij eerst nagaan, op welke wijze men
bij de opvoeding van het meisje naast haar aanstaand beroep ook
haar mogelijk huismoederschap in 't oog kon vatten. Tijdens hare
opleiding moet zij dan, zooals ik reeds zeide, huiselijke bezigheden
verrichten ; zij leert koken (thuis of op school, dat laten wij in 't
midden), schei- en natuurkunde zijn, voor een niet gering deel, hulp-
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middelen voor kook- en huishoudonderwijs ; teekenen, lectuur en muziek ontwikkelen den smaak op verschillend gebied ; de handwerken
hebben een practische strekking ; bij de gezondheidsleer wordt de gezondheidsleer der vrouw behandeld, de hygiëne van woning, voeding
en kleeding, de eerste hulp bij ongelukken, vooral in de kinderkamer,
en het herkennen van veel voorkomende ziekten, vooral kinderziekten
eenvoudige lessen in opvoedkunde, zonder onnoodige geleerdheid,
geven eenig denkbeeld van het verzorgen en opvoeden van kinderen
en brengen daarover aan het nadenken. Om voor dit alles tijd te
vinden, moet veel in andere vakken geschrapt worden, en 't is niet
moeilijk daarvoor leerstof te vinden, die noch voor de gehuwde, noch
voor de ongehuwde vrouw waarde bezit.
Zou een meisje dat niet trouwt, van een dergelijke opleiding nadeel
ondervinden ? Als men vooruit stellig wist, dat zij nooit trouwen
zal, zou men een en ander kunnen weglaten ; maar in verreweg de
meeste gevallen weet men dit niet vooruit. En zullen de bovengenoemde vaardigheden en kennis de ongehuwde vrouw niet te pas komen ;
zullen zij haar leen niet kunnen veraangenamen, haar dichter brengen
bij de gehuwde vrouw, zullen zij er niet toe kunnen meewerken, haar
't echt vrouwelijk karakter te doen behouden ; zal zij er, in één woord,.
niet meer nut van hebben dan van veel kennis, die men haar nu
medegeeft op den levensweg ? Voor mij is het antwoord niet twijfelachtig.
Het is een ernstige fout van kweekschool, gymnasium en hoogere
burgerschool, als onderwijsinrichting voor meisjes beschouwd, dat
zij niet naast de beroepsopleiding eenige plaats inruimen aan de algemeen vrouwelijke opleiding. De kweekschool geeft nog gezondheidsleer en opvoedkunde, waarvan een deel bruikbaar is, en nuttige handwerken, hoewel niet op de wijze als de huismoeder die noodig heeft,
uitsluitend zooals het voor de onderwijzeres heet te moeten zijn.
Hoogere burger-school en gymnasium geven dat ook niet en hunne
leerlingen die nog tijd voor handwerken over hebben, moeten wel
buitengewoon vlug zijn ; bij verreweg de meesten komt er eenvoudig
niets van. Voor huislijke bezigheden is evenmin tijd ; ook niet bij
leerlingen van kweekscholen. En dat zal wel zoo blijven zoolang de
meisjes hetzelfde programma moeten afwerken als de jongens.
Op medisch gebied bén ik een volslagen leek, maar over de medische
zijde van het vraagstuk dat ons bezighoudt, moet ik toch een enkel
woord zeggen. En men behoeft waarlijk geen deskundige te zijn om
te weten, dat de leeftijd van 13 tot 18 jaar voor de gezondheid der
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vrouw van groot belang is. In veel sterker mate dan de jongen ondervindt het meisje het intreden der puberteit. De menstruatie begint in
{de gematige luchtstreek meestal op 13- a 14-jarigen leeftijd en »van
Hippocrates af heeft men de periode der eerste menstruaties voor zeer
kritiek gehouden voor ide ontwikkeling van het zenuwstelsel." De
laatste woorden ontleen ik aan STANLEY HALL ' S staandaardwerk Adolescence ; bij hem kan men de groote beteekenis der physieke ontwikkeling van het jonge meisje uitvoerig uiteengezet vinden. Zeer
nadeelig is het, als in dien tijd het meisje overwerkt is, en een heele
reeks doctoren, door STANLEY HALL aangehaald, dringt er op aan, dat
{de hersenarbeid niet te veel inspanning zal kosten, dat er in ruime
mate gelegenheid zal zijn tot gezonde beweging en dat er tijdens de
maandélijksche periode veel gerust zal worden.
Kan men zeggen, dat aan onze inrichtingen voor voortgezet onderwijs niet te veel inspanning gevergd wordt, dat er voldoende tijd is voor
rust ? Ik denk niet, dat velen dit zullen beweren. De ontwikkeling
van het intellect is in de l9de eeuw schromelijk overschat en dit werkt
nog altijd na. Ook meisjes moesten vooral veel leeren ; dat haar gezondheid er onder lijden zou, kon men zich niet voorstellen. In den
beginne, toen zich alleen knappe meisjes voor de studie aanmeldden,
.hebben de verkeerde gevolgen zich wellicht niet of in geringe mate
vertoond ; maar nu het aantal meisjes dat hoogere burgerschool,
gymnasium en kweekschool bezoekt, voortdurend toeneemt en dus ook
't aantal middelmatige leerlingen sterk stijgt, nu behoeft men waarlijk
geen scherpen blik te hebben om die gevolgen op te merken. Hoevele
jonge vrouwen, gehuwde en ongehuwde, zijn er niet, die sukkelen,
zwak en zenuwachtig zijn ! Nu zijn hiervoor meerdere oorzaken te
noemen, maar ongetwijfeld is een er van, de te groote inspanning
tijdens de latere leerjaren. Het gaat uit den aard der zaak uiterst
moeilijk dit in 't algemeen, b.v. door statistieken, aan te toonen. Men
heeft wel getracht na te gaan of de studie der vrouw invloed heeft
.op het geboortecijfer. In Engeland en vooral in Amerika zijn daartoe
statistieken opgemaakt van het aantal kinderen, dat gehuwde vrouwelijke gegradueerden kregen in vergelijking met vrouwen die niet gestudeerd hebben. STANLEY HALL geeft het resultaat van een groot aantal ; ik deel alleen zijn conclusie mee : „het schijnt", zegt hij, „dat hoe
meer de vrouw op de scholen gestudeerd heeft, er des te minder
kinderen zijn, des te gevaarlijker de bevalling is en des te geringer de
geschiktheid om de kinderen zelf te voeden. Opvoeding op de tegen'woordige, door den man gemaakte wijze, werkt de vruchtbaarheid tegen."
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Van meer belang voor ons onderwerp zijn andere statistieken, waarbij
ik dan ook even wil stilstaan. Ik ontleen ze aan een artikel . van Dr.
J. M. C. MOUTON in Onze Eeuw van Februari 1910 ; zij betreffen het
verzuim wegens ziekte, van onderwijzers en onderwijzeressen. In verschillende Duitsche steden is in de laatste jaren nauwkeurig aanteekening gehouden van het aantal ziektegevallen bij onderwijzers, het aantal dagen dat de ziekte duurde, en den aard der ziekte. Ik neem enkele
cijfers van Berlijn over, omdat die loopen over een groot aantal personen : -f- 3000 onderwijzers en -}-1600 onderwijzeressen. In de jaren
1902-1908 bedroeg het aantal ziektegevallen van onderwijzers per
jaar 18-24 °/o van het aantal onderwijzers, van onderwijzeressen
33-46 Vo van haar aantal ; er waren dus elk jaar naar verhouding
1 1/2 á 2 maal zooveel onderwijzeressen ziek als onderwijzers. Het
totaal aantal dagen dat de onderwijzers ziek waren, gedeeld door het
geheele aantal onderwijzers, geeft voor de mannelijke leerkrachten een
gemiddeld aantal ziektedagen dat wisselt, van 5,9 tot 7,4 ; voor de
vrouwelijke leerkrachten zijn deze getallen, 11,3 tot 18,3, dat is steeds
2 tot 2 1/2 maal zooveel. Het meest komen voor ziekten der ademhalingsorganen en ziekten van het zenuwstelsel. Voor de mannen bedroeg het aantal gevallen van ziekte der ademhalingsorganen in 19051908 4,6-6 °r/0 van hun aantal ; voor de vrouwen 8-10 °/0i dus
bijna tweemaal zooveel ; voor de ziekten van het zenuwstelsel is het
verschil nog grooter : voor de mann. leerkrachten 3-3,3 O/0 , voor de
vrouw. 6-8 c70 , dus ruim tweemaal zooveel.
Uit deze gegevens blijkt onwedersprekelijk, dat de onderwijzeres
aanmerkelijk minder goed dan haar mannelijke collega tegen het schoolwerk opgewassen is. In Nederland zal 't verschil misschien minder
sterk uitkomen, daar de klassen bij ons kleiner zijn dan in Duitschland. Men kan niet zeggen, dat bij ons de arbeid der meeste onderwijzeressen zoo buitengewoon zwaar is ; het aantal schooluren is niet
groot ; zij zijn doorgaans in de lagere klassen werkzaam en hebben
dan weinig correctie ; zij zijn in de avonduren doorgaans minder bezet
dan haar mannelijke collega's, van wie velen trachten door privaatlessen of anderszins hun inkomsten te vermeerderen. Toch zijn ook
bij ons tal van onderwijzeressen voor wie haar arbeid zwaar genoeg
is of meer dan dat.
En niet alleen de vrouw boven 20 jaar is zwakker dan de man ;
ook het meisje van 14 tot 19 heeft minder weerstandsvermogen dan
de knaap van dien leeftijd. Wordt daarmede op onze inrichtingen
rekening gehouden ? Op de hoogere burgerschool en 't gymnasium
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niet ; op de kweekschool is 't nog erger. De kweekschool geeft aan
jongens de handen vol werk ; zij behoeven waarlijk niet te luieren,
als zij na vier jaar een goed examen zullen doen en nog iets er bij
zullen weten van talen en wiskunde. Voor de meisjes komt er nog
het vak nuttige handwerken bij, waarvoor wekelijks niet alleen een
paar lesuren noodig zijn, maar waarvoor ook eenige uren moet gewerkt
worden. Het staat voor mij vast, dat de kweekschool van verreweg
de meeste meisjes te veel vergt. En meisjes zijn ijverig ; zij „blokken"
meer dan jongens. Vijf of zes uren per dag hebben zij les ; heele
avonden zitten zij over de boeken gebogen ; als men haar laat begaan, gaan zij laat naar bed. Voor uitgaan is geen tijd. En dan zou
zulk een levenswijze, vier of vijf jaar volgehouden, geen ongunstigen
invloed hebben op de gezondheid, ook al is die invloed niet terstond
merkbaar !
Gaan de directeuren en leeraren dit dan niet tegen ? vraagt wellicht deze of gene. Velen -- misschien mag ik zeggen de meesten —
doen wat zij kunnen en zij zouden gaarne nog veel meer doen, zouden
hun leerlingen gaarne een of twee geheel vrije middagen per week
bezorgen ; maar dan komen ze niet klaar voor het examen en daarvoor moet de kweekschool toch allereerst zorgen. Ik acht het onmogelijk bij de tegenwoordige eischen van het examen middelmatige
meisjes in 4 jaren daarvoor op te leiden (iets anders dan af te richten)
zonder te kort te doen aan de eischen die de zorg voor haar gezondheid stelt.
De conclusie is gemakkelijk te trekken ; de vermogens van middelmatige meisjes zijn niet te veranderen, de examen-eischen en de
tijd van opleiding wel. Welke van deze twee zou men moeten wijzigen ? Dr. MOUTON, wiens artikel ik daareven aanhaalde, verklaarde
zich voor een verlenging van den studietijd van 4 tot 5 jaar. Natuurlijk zou dit wel eenige verlichting geven ; maar m. i. moet de
voornaamste verbetering toch gezocht worden in wijziging, d. i. vooral
sterke besnoeiing der exameneischen. Ik kom daarop straks terug ;
eerst zien wij waartoe de voorafgegane uiteenzetting noodzakelijk
leiden moet.
Er is verschil van aanleg tusschen jongens en meisjes ; er is verschil van bestemming en toekomst ; er is verschil in physiek weerstandsvermogen ; op grond van dit driedubbele verschil moet het
ideaal niet gezocht worden in gemeenschappelijke scholen of in hetzelfde onderwijs voor beiden. In den strijd voor de gelijkstelling van
vrouw en man heeft men zich daarmede eenigen tijd kunnen behelpen,
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maar de weg van den vooruitgang ligt nu in de richting van afzonderlijk voortgezet onderwijs van meisjes, wèl onderscheiden van dat
der jongens. Juist wij, onderwijzers aan Christelijke scholen, die
vrij wenschen te blijven van intellectualisme, die voor de groote beteekenis der vrouw en moeder in 't huisgezin en voor de ethische
waarde van het echt-vrouwelijke een open oog moeten hebben, wij
moeten ons daar goed van doordringen en het onomwonden uitspreken.
Over het beginsel moeten wij het eens zijn, eer wij over de uitwerking
kunnen spreken. Maar het is wel van belang na te gaan, zonder in
veel bijzonderheden af te dalen, of het beginsel uitvoerbaar is. Ik
meen beslist : ja. Niet overal en in alle omstandigheden. Maar de
vraag is niet, of men in bepaalde omstandigheden zich bij gemeenschappelijk onderwijs zal moeten neerleggen ; de vraag is of niet in
vele gevallen de mogelijkheid bestaat, er iets beters voor in de plaats
te stellen.
Het onderwijs op 't gymnasium wordt voor een groot deel bepaald
door de eischen der academische studie ; hoewel er van een speci fi ek
vrouwelijke opleiding geen sprake is, zal hier aan een wijziging die
iets beteekent m. i. niet gedacht kunnen worden ; voor vrouwelijke
A-leerlingen zou men wat wiskunde kunnen schrappen, maar dat is,
geloof ik, ook alles.
Anders staat het met de hoogere burgerschool. In alle grootere
plaatsen, waar zij nog niet zijn, konden hoogere burgerscholen voor
meisjes worden opgericht, en de bestaande meisjes-scholen moesten
hun program vooral niet wijzigen, zooals ik meen dat wel eens gebeurd is, in de richting der jongensscholen. Hoe zij ongeveer moesten
zijn, is vrij uitvoerig uiteengezet door den heer SCHREUDER in zijn
reeds genoemd werkje : de wiskunde moet ingekrompen worden,
werktuigkunde, staathuishoudkunde, handelswetenschappen en lijnteekenen vervallen ; natuurkunde, scheikunde, kosmografie, staatsinrichting en boekhouden worden in bepaalde richting beperkt ; bij het
Nederlandsch en de drie moderne talen treedt de letterkunde op den
voorgrond ; gezondheidsleer, opvoedkunde en handwerken worden
bijgevoegd ; ook in de niet genoemde vakken moeten bovendien wijzigingen worden aangebracht. Zouden aldus opgeleide meisjes niet
voor vele betrekkingen bruikbaar zijn ?
Iets langer sta ik stil bij de kweekscholen voor onderwijzeressen.
Ik ben overtuigd, dat niet alleen een wijziging, maar, laten wij het
toch duidelijk zeggen, een aanzienlijke besnoeiing van de leerstof daar
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een weldaad zou zijn voor de meisjes, die er haar opleiding ontvangen.
Ik geloof, dat wij iets misdadigs doen door zoovele jonge, frissche
zielen een opleiding te geven, die de specifiek vrouwelijke eischen
negeert, die voor veler gezondheid nadeelig is en die ons géén goede
onderwijzeressen bezorgt. Indien wij haar niet dwongen te -blokken
op rekenkundige, streng logische, bewijzen, die ieder oogenblik uit de
mouw geschud moeten kunnen worden, zóó intens te blokken, dat zij
waarlijk gemiddeld 5,9 op 't examen kunnen halen ; indien wij wat
minder spraakkunstige onderscheidingen er in pompten ; indien niet
de verschillende soorten van ijsmachines en hygrometers, de slingerwetten en hellende vlakken enz., de kenmerken van tal van dier- en
plantenfamilies met vele morphologische en biologische bijzonderheden
van planten, van lagere zoowel als hoogere dieren op een gegeven
oogenblik, op 't examen, nauwkeurig moesten worden uiteengezet of
opgegeven ; indien de aardrijkskunde zich in de namen beperkte ; —
indien wij, in één woord, een minder overladen, minder geleerde,
maar frisscher, practischer opleiding gaven, zouden wij dan minder
goede onderwijzeressen krijgen ? Geloove wie 't wil, ik niet. Men
kan de hersenen, evenals een mes, zoo lang slijpen, tot zij weer stomp
worden. Zijn de aldus opgeleide en afgerichte meisjes zoo helder
van oordeel, denken zij zoo goed na, hebben zij zoo'n juist inzicht ?
Wie klaagt er in de vierde klasse niet over, dat de leerlingen suf en
bot zijn ? Wij zoudens ons onderwijs een werkelijken dienst bewijzen,
als wij het minder, lichamelijk en geestelijk, afgematte onderwijzeressen
bezorgden. Ik kan mij het genoegen niet ontzeggen, hierbij de woorden aan te halen, die de bekende Amsterdammer schoolopziener, Dr,
J. H. GUNNING WZN. dezer dagen schreef in 't Paedagogisch Tijdschrift voor het Chr. Onderwijs. „De vrouw" zegt hij „heeft aangeboren en door geen menschelijke dwaasheden geheel verwoestbare
tizondere gaven voor bet onderwijs in de lagere klassen ; maar de
Nederlandsche wetgever heeft letterlijk alles gedaan wat in zijn macht
stond, om haar voor die plaats zoo ongeschikt mogelijk te maken.
En dan vervolgt hij aldus : „Telkens wanneer ik die systematische
hersenaftappingen, die men onderwijzers-examens noemt, van vrouwelijke candidaten moest bijwonen, overviel mij een groot gevoel van
meewarigheid, niet zoozeer over de oogenblikkelijke (en voorafgegane !)
martelingen — die zijn bij welslagen spoedig genoeg vergeten —
maar over het volmaakt ijdele en verkeerde daarvan. Wat in vredesnaam, zoo moest ik telkens denken, hebben die stumperds toch aan
al die wijsheid, die zij zoo zichtbaar tegen heug en meug hebben inNat. Chr. Schoolcongres
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genomen ? Niet alleen, dat zij het meeste en voornaamste daarvan
binnen een half jaar vergeten zullen zijn, maar vóórdat zij al dien
geestesballast van zich afgeschud en die geleerdheidsplooien weggestreken hebben, (indien dit ook maar gelukt !),' zullen zij voor haar
ambt niet geschikt zijn."
Wat de kweekschool voor onderwijzeressen wijzigen moet, is na al
het voorafgegane wel duidelijk : groote beperking in 't sommen maken,
in de theorie der rekenkunde en de kennis der natuur ; beperking der
spraakkunst en der aardrijkskunde, wijziging van het teekenonderwijs;
practisch onderwijs in handwerken en verstellen ; veel, het oordeel en
den smaak ontwikkelende lectuur, ook in de moderne talen ; er moet
tijd blijven voor eenige huishoudelijke bezigheden, tijd ook voor ontspanning (flinke beweging o. a.) en behoorlijke rust.
Deze veranderingen zouden het gemakkelijkst in te voeren zijn,
indien wij overal afzonderlijke jongens- en meisjeskweekscholen hadden
en deze het diplomeeringsrecht bezaten. Op de vraag, hoe gemengde
scholen het door mij geschetste ideaal konden benaderen, kunnen wij
niet ingaan. Natuurlijk zou het tegenwoordige, voor jongens en meisjes
gelijke examen niet kunnen blijven bestaan.
Ten slotte moeten wij nog even de vraag onder de oogen zien, of
men dan de' akte als onderwijzeres nog wel gelijk zou mogen stellen
met de akte als onderwijzer. Het is voor mg . nog de vraag, of men
niet tot deze gelijkstelling — waarin natuurlijk menig jong onderwijzer een groote onrechtvaardigheid zou zien — zou mogen besluiten
op grond van de overweging, dat men de beste onderwijzeressen
krijgt door een andere opleiding dan die der onderwijzers. Maar er
is m. i. ook geen bezwaar tegen., dat men aan de akte als onderwijzeres een meer beperkte bevoegdheid toekent. De onderwijzeres
zou b.v. werkzaam mogen zijn in de laagste vier klassen eener gewone
lagere school en in de laagste drie eener muloschool. Aanvullende
examens in een paar vakken zouden ook voor de hoogere klassen
bevoegdheid geven. De overgroote meerderheid der onderwijzeressen
die geen hoofdakte bezitten, komt toch niet hooger dan de derde of
vierde klasse en zou dus door deze regeling gebaat zijn.
Over wijzigingen in de beteekenis van het einddiploma eener hoogere burgerschool acht ik mij niet bevoegd een oordeel uit te spreken .
Ik ben, mijne hoorders, aan het eind van mijne taak gekomen. Ik
hoop U de overtuiging te hebben gegeven, dat het hier niet een zaak
geldt, waarover wij wel eens van gedachten kunnen wisselen en die
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wij dan gevoeglijk kunnen laten, zooals zij is ; maar dat het een zaak
betreft van groot belang voor een groot aantal jonge meisjes, voor
vele onderwijzeressen en voor vele toekomstige huisvrouwen en moeders, dus een zaak van belang voor 't geheele volk. Wij mogen in
den tegenwoordigen toestand niet berusten. Laten vele leeraren met
mij er tegen getuigen en niet minder vele ouders die zien, hoe hun
kind zwoegt onder dingen, die niet 't minste nut voor haar hebben.
Niet onmiddellijk zal de verandering komen, maar als de door mij
verdedigde denkbeelden meer ingang vinden, zal zij toch niet uitblijven.
Moge het hier gesprokene daartoe meewerken.
Aan de bespreking bij dit referaat werd deelgenomen door de Heeren :
Ds. J. L. PIERSON te Groningen, J. GRAS te Gorinchem, 0. F. W.
RIETVELD te Amersfoort, P. OOSTERLEE te Nijmegen, H. BIJLEVELD te
's-Gravenhage en A. J. SCHREUDER te Arnhem.
Ds. ' PIERSON zegt het volgende : Toen ik het Programma van het Nationaal Christelijk Schoolcongres ontving, deed het mij terstond goed,
naast de hoogstwetenschappelijke onderwerpen het onderwerp te vinden, dat nu ter sprake is gebracht. Ik dank den heer WESTSTRATE
uit den grond van mijn hart, dat hij den moed had met deze vraag
het systeem van ons onderwijs aan te tasten. Is het wel in orde ?
De vraag te stellen was haar in ontkennenden zin reeds beantwoorden.
Vooral ben ik dankbaar voor hetgeen achter zijn woorden lag, en wat
onder en achter wat wij zeggen en doen moet liggen — barmhartigheid.
Wij voelen zijn diep besef, dat het systeem van opleiding zoo onbarmhartig is. Alles loopt uit op het examen, en de opleiding is bijna
geheel examendressuur. Het maakt ons onbarmhartig tegenover de
meisjes maar ook tegenover de jongens. Soms als men hoort van al
hetgeen op het examen en voor het examen gevraagd wordt, is men
dankbaar, dat men ook het vermogen heeft ontvangen van veel te
kunnen vergeten. Ik hoop, dat ons Congres zich in de toekomst zal
herhalen, en wij dan dergelijke onderwerpen meer zullen behandelen.
Ik wensch den heer WESTSTRATE toe, dat hij mag ervaren, dat ook zijn
woord verlossend zal werken. Een uitgesproken woord is een macht,
en heeft de belofte der overwinning in zich.
De heer GRAS betuigt zijn instemming met hetgehoorde, inzonderheid
waar de referent bij de twee middelen van verlichting van de studie,
vooral voor de meisjes, op onze opleidingsinrichtingen : n.l. 1e. Ver-
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lichting van de exameneischen, of 2e. Verlenging van studietijd tot
tenminste vijf jaar onvoorwaardelijk aan het eerste de voorkeur heeft
gegeven. Maar daarom vreest hij te meer, dat van verwerkelijking in
den eersten tijd niet veel zal komen ; en dat zou te bejammeren zijn.
Aan de meisjes lichter eischen stellen dan aan de jongens, omdat de
eerste toch vooral in de lagere klassen werken, hoe billijk of redelijk
't ook mag schijnen, schept aan den anderen kant toch een groote
onbillijkheid, omdat gelijke bevoegdheid en gelijke salariëering dan
toch wellicht zullen blijven. Om beter kans van verwezenlijking te
hebben, wil spreker twee vliegen in een klap slaan, door n.l. tegelijk
ons foutieve schoolstelsel te verbeteren. De eerste twee leerjaren van
onze tegenwoordige scholen moeten een soort voor-school vormen,
waaraan geen of weinig stelselmatig onderwijs wordt gegeven in de
vakken van ons huidig lager onderwijs. Voor die voor-school is de
onderwijzeres de aangewezen leerkracht ; dat wordt dan een tot heden
nog niet bestaande betrekking ; daarvoor is een ander, verlicht
examen voldoende en de gelijkheid der bevoegdheid met den onderwijzer voor de gewone school vervalt dan meteen. Op deze wijze
wordt de billijkheid betracht en is daarom des te eer op resultaat te
hopen.
De heer RIETVELD merkt het volgende op : Waar 18 ''/0 van de
mannelijke onderwijzers en 46 °/ 0 van de vrouwelijke, volgens de
opgaven van den geachten referent, door ziekte verhinderd waren hun
arbeid te verrichten, volgt toch volgens het oordeel van den ondergeteekende, dat de vrouw physisch en psychisch minder geschikt is
voor den arbeid in de school dan de man. Het verlichte der exameneischen, zooals de geachte referent zich die voorstelde, zal dan niet
baten. In een reorganisatie van 't schoolonderwijs, waardoor de laagste
3 of 4 klassen veel meer aansluiten aan 't voorbereidend onderwijs zou in
dit opzicht z. i. een middel tot verbetering gevonden kunnen worden.
Ook in beperking van 't aantal toelatingen van vrouwelijke leerlingen op onze opleidingsscholen, daar dit op vele inrichtingen in verhouding tot de mannelijke onrustbarend stijgt.
De heer OOSTERLEE wil het initiatief van de dames prikkelen en
zegt : De heeren der schepping zijn, volgens de dames, zoo parmantig,
altijd te beslissen over het lot der vrouwen. Zijn wij heden niet bezig,
ons aan dezelfde oneerbiedigheid schuldig te maken ? Laten de vrouwen protesteeren en de heeren der schepping zullen het zich een eere
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achten, haar trouwe bondgenooten te zijn. Hier is nu gelegenheid
voor geestelijke emancipatie der vrouw.
De heer BIJLEVELD kan niet nalaten eenigszins meer dan de vorige
sprekers tegen den geachten referent te opponeeren. Spr. wil eerst
een verkeerden indruk wegnemen, die gewekt kon worden door de
mededeeling van Ds. PIERSON. Hij aarzelt niet te zeggen, dat ze daar
te Groningen met hun eischen voor de bewaarschoolhouderessen eenvoudig „gek" zijn. Maar spreker hoopt, dat men nu niet zal gaan generaliseeren ; hij kent eene opleiding voor deze onderwijzeressen,
waar men zeer verstandig handelt en zich met die „gekheid" niet ophoudt.
Met den inleider is spreker het maar ten deele eens. Spreker
meent, dat de inleider tot op zekere hoogte met cijfers heeft gegoocheld. Toen er sprake was van Hoogere Burgerschool en Gymnasium
in Duitschiand en hier, spraken de cijfers in zijn voordeel. Maar toen
er sprake kwam van de opleiding en de examens in de eerste inspectie voor onderwijzeressen, toen waren de cijfers lang niet in zijn belang, maar eindigde hij met de opmerking, dat deze cijfers niet zoo
sprekend waren, maar toch zijn betoog steunden. En dat deden ze niet.
Spreker meent, dat er ook veel meisjes zijn, die voor wiskunde
evenveel aanleg hebben als de jongens. Maar waar men meewarigheid met en barmhartigheid voor de meisjes vraagt, daar vraagt spreker ze evengoed voor de jangens. Die hebben 't even zwaar, want
— en hiermee is hij 't met den inleider eens — het ligt aan de
examens, waardoor we niet kunnen opleiden, maar moeten africhten.
Inderdaad, er worden in ons land vol examens er geen afgenomen,
die wat de eischen betreft, grooter dwaasheden vragen en meer
ellende bewerken.
De examens moeten veranderd worden, maar als dat geschied is,
dan vraag ik den inleider of dan de gezamenlijke opleiding niet veel
vóór heeft en of de inwerking van meisjes op jongens dan niet zeer
gezegend werkt. Spreker heeft eene ervaring van 28 jaar en meent die
vraag bevestigend te moeten beantwoorden. Dan in de tweede plaats
vraagt spreker of als bij• de groote physische en psychische verschillen tusschen knaap en aankomend meisje, afzonderlijke opleiding
noodig is, dan ook niet de opleiding van meisjes door vrouwen en
niet door mannen moet geschieden.
De heer
1)

SCHREUDER

zegt het volgende :.1 )

Met het oog op de korte

Hetgeen hier volgt, is gezet in de vereenvoudigde spelling.
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tijd wil spreker de gedachte, die hij aan het Congres wil onderwerpen, niet breedvoerig motiveren, doch ze alleen uitspreken. Hij wenst
dan de vraag te stellen, of het wel nodig is, dat men maar uit en
der na blijft wachten op wetswijziging. Dit kan nog zo lang duren
en hangt van allerlei omstandigheden af, die we niet in onze hand
hebben. Er is hier echter noodstand. Meer nog dan door het klemmend betoog, heeft de rede van den inleider ons getroffen door het
warme gevoel, dat er uit sprak. Dr. GUNNING sprak van meewarigheid, Ds. PIERSON zoeven van barmhartigheid. Dit laatste was hier.
De vraag dringt zich onweerstaanbaar naar voren, of er niet terstond
altans énige verbetering in de geschetste ernstige misstanden zijn aan
te brengen. Er is reeds meer op dit aanbeeld gehamerd en het is
geenszins denkbeeldig, dat zonder ingrijpen onzerzijds de toestand nog
jarenlang zo zal blijven voortduren. Me dunkt, wanneer wij door
christelijke barmhartigheid geroerd zijn, moet er een weg te vinden
zijn. Alle christelike opleidingsinrichtingen staan geheel vrij van
staatsdwang, niemand belet ons om de opleiding voor meisjes over
5 jaar te verdelen en daardoor de drukkende last te verlichten. Besturen van christelijke kweek- en normaalscholen kunnen deze eis
aan de ouders stellen, als voorwaarde voor toelating. Ze kunnen de
ouders ervan overtuigen, dat deze maatregel in het welbegrepen belang van hun dochters is. De subsidie zal daardoor schraalder worden,
de opleiding duurder, maar de schok, die een dergelijk optreden zou
geven aan de openbare mening, zou het land wakker doen schrikken
en drijven tot ingrijpende wetswijziging, meer dan onze redevoeringen
op vergaderingen en congressen vermogen. Zo alleen zijn we, dunkt
me, voor God verantwoord.
De referent, de heer WESTSTRATE, beantwoordt de sprekers als volgt.
De referent verblijdt zich over de groote instemming die zijn referaat
gevonden heeft en dankt in 't bijzonder Ds. PIERSON voor zijn waardeerende woorden. Daar 't vastgestelde uur van sluiting reeds eenigen
tijd voorbij is, zal hij zeer kort moeten antwoorden ; daarom gelieven
de heeren GRAS en RIETVELD het niet onheusch te vinden, als hij
hun opmerkingen, die slechts in verwijderd verband staan met 't behandelde onderwerp, stilzwijgend voorbijgaat. Wat de andere opmerking van den heer RIETVELD betreft, boude men in 't oog, dat van
een gezonder levenswijze gedurende den leeftijd van 14 tot 18 jaar
een gunstigen invloed op de gezondheid der onderwijzeressen te verwachten is ; maar de schoolbesturen moeten er ook meer dan tegen-
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woordig op bedacht zijn, de onderwijzeres niet te zwaar te belasten.
Het moet b.v. niet voorkomen, dat zij na den gewonen middag schooltijd nog een uur handwerken heeft.
Het middel, dat de heer SCHREUDER aan de hand gaf, acht referent
onuitvoerbaar ; de besturen zullen om verschillende redenen, vooral
financiëele, er niet toe overgaan. Ook waarschuwt hij, dat men niet
te veel van verlenging van studietijd verwachten moet ; er moet dan
weer meer gerepeteerd worden. Spreker herinnert aan het spreekwoord : de gestadige druppel holt den steen uit, en spoort de aanwezigen aan, geen gelegenheid ongebruikt te laten voorbijgaan om de
verdedigde denkbeelden meer ingang te doen vinden. De heer BIJLEVELD had niet mogen zeggen, dat spreker met statistieken gegoocheld
heeft. Als hij dat had willen doen, had hij de door hem zelf gemaakte statistiek, die voor zijn stelling niet gunstig was, eenvoudig
verzwegen ; maar hij heeft die eerlijk meegedeeld. Voorzeker moet
ook voor de jongens verandering komen. De coëducatie heeft haar
voor- en nadeelen ; zijn meening over de onderlinge verhouding dier
voor- en nadeelen deelt referent aan 't eind dezer vergadering liever
niet mede, daar hij zich tot een enkel, niet nader toe te lichten,
woord zou moeten bepalen.
De voorzitter, Ds. VAN NOORT, dankt Dr. WESTSTRATE zeer voor zijn
uitnemend woord. Hij gaat niet van ons heen als een goochelaar,
maar als een kampioen voor een ernstige zaak ; vooral dankt hij voor
de dames, die , voor zich zelf niet durven spreken.
Wat is nu echter vooral de les, die wij uit het verhandelde trekken ?
Dit : daar is overlading in alle takken en vakken. De hersens van de jonge
menschen worden volgestopt, volgepropt, volgepompt, maar het hart
blijft ledig, en nu buitelen de jonge menschen om, komt het bovenste
onder en het onderste boven en ontzien zij zich niet om den reinen
hemel met vuile voeten te trappen. Daarom zien wij, hoe we met
overlading juist tegen het doel ingaan, dat n.l. het kind volkomen
wordt bewerkt en een kind wordt van God.

SECTIE B
SCHOOLDIFFERENTIEERING EN SCHOOLHYGIENE.

De Voorzitter, Ds. E. VONKENBERG, opent de vergadering met gebed, wijst in 't kort op de beteekenis van deze sectie en geeft daarna
het woord aan den heer KORTLANG, ter inleiding van het onderwerp :

Welke kinderen zijn zwakzinnig ? In hoeverre is het
zwakzinnige kind vatbaar voor godsdienstig- zedelijke
en verstandelijke ontwikkeling ?
Inleider : F.

KORTLANG J.EZN.,

Ermelo.

EXCERPT.
I.

II.

III.
IV.

V.

Uit een paedagogisch oogpunt kan men die kinderen zwakzinnig noemen, die tengevolge van verstandsachterlijkheid het onderwijs op eene
gewone lagere school niet kunnen volgen, maar die toch niet zóó
laag staan, dat van ontwikkeling geen sprake zou kunnen wezen.
Het zwakzinnige kind,blijkt, in een geschikt milieu, voor godsdienstigzedelijke ontwikkeling dikwijls en voor verstandelijke ontwikkeling
altijd min of meer vatbaar.
Wil men bij zwakzinnige kinderen iets van beteekenis bereiken dan
moeten speciale scholen dringend noodig geacht worden.
De resultaten van het onderwijs aan zwakzinnige kinderen mogen soms
wat overdreven worden voorgesteld, zij kunnen toch in het algemeen
niet onbevredigend genoemd worden.
Het kan moeilijk worden toegegeven, dat men thans met de verzorging
van zwakzinnigen reeds is waar men wezen moet.
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Mijnheer de Voorzitter ! Men heeft mij verzocht, de tweeledige vraag
te beantwoorden : „Welke kinderen zijn zwakzinnig? In hoeverre is
het zwakzinnige kind vatbaar voor godsdienstig-zedelijke en verstandelijke ontwikkeling ?"
Niet zonder schroom heb ik die taak aanvaard. Ik meende, dat zij
beter ware toevertrouwd aan een paedagoog of psychiater van professie; Ten slotte heb ik mij echter niet durven onttrekken, daarbij
rekenende op een tegemoetkomend oordeel, ook al mochten mijne
denkbeelden wat philantropisch gekleurd zijn.
I. Uit een paedagogisch oogpunt kan men die kinderen zwakzinnig
noemen, die tengevolge van verstandsachterlijkheid het onderwijs op
eene gewone lagere school niet kunnen volgen, maar die toch ook niet
zóó laag staan, dat van ontwikkeling geen sprake zou kunnen wezen.
Welke kinderen zijn zwakzinnig ? Laat mij beginnen mogen met
te zeggen, dat het aantal zwakzinnige kinderen, helaas, wel groot is,
maar dat toch vele kinderen wel eens voor zwakzinnig aangezien
worden, die het inderdaad niet zijn.
Dikwijls komt het voor, dat een onderwijzer de handen meer dan
vol heeft met een leerling en dat hij hem met den besten wil niet
vooruit kan helpen, omdat het kind zoo sufferig en droomerig is. Al
te spoedig luidt dan soms de diagnose : zwakzinnig.
Maar laat die onderwijzer nu een man zijn, die de waarde beseft
van het huisbezoek en die de tijd er eens voor neemt, zulke kinderen
in hunne woning op te zoeken. Dan gaat over den toestand van versuffing dikwerf een verrassend licht op.
De woning is soms meer dan ellendig. Het gezin blijkt vaak in armoedige
omstandigheden te verkeeren. Ondervoeding is zoo goed als zeker. De
slaapgelegenheden zijn treurig. Eén bedstee voor vader en moeder en
één voor 5, 6 en meer kinderen. Verbeeld u welke gevolgen dat alles
hebben moet voor het arme kind. Met z'n vijven of zessen den langen
nacht te moeten doorbrengen in een vunzige bedstee is vooral moordend. Men begrijpt niet, hoe zulke kinderen het op den duur uithouden.
Een werkman, mij bekend, moest zich met een kleine en ondoelmatige woning behelpen. Hij had het voorrecht, twaalf kinderen te
hebben en niet meer dan twee bedsteden waren aanwezig. Op de
vraag : „maar beste man, waar bergt ge al dat kleine goed ?" was
het antwoord : „O, heel eenvoudig. Ik heb mij de weelde kunnen
veroorloven, in beide bedsteden gaanderijen te bouwen." En ja, er
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waren inderdaad te halver hoogte, een soort bakken aangebracht, die
onze vriend euphemistisch, „gaanderijen" geliefde te noemen en die
een gedeelte van het kleine volkje tot slaapplaats dienden. Het ligt
toch voor de hand, dat de gevolgen niet uitblijven en dat vele kinderen lichamelijk en geestelijk verschrompelen.
De woningwet is voor vele huisjesmelkers e. a., een schadepost. En
het moet erkend worden, dat er iets onbillijks in ligt, een huis onbewoonbaar te verklaren zonder meer. Voor ziek vee, dat op bevel der
overheid afgemaakt moet worden, wordt vergoeding verstrekt. Waarom
zou ingeval eene woning afgekeurd moet worden, geene billijke vergoeding gegeven kunnen worden ? Maar overigens, ware het te wenschen, dat aan de toepassing van de woningwet nog wat beter dan
thans dikwijls het geval is, de hand werd gehouden.
Zulk een huisbezoek van den onderwijzer heldert dikwijls veel op.
Het blijkt soms, dat, wellicht mede tengevolge van het slapen van
meer dan één kind in een bedstee, onanie en andere perverse gewoonten in het gezin niet vreemd zijn. Ook komt wel aan het licht,
dat vele kinderen 's morgens wat moeten verdienen met kranten rondbrengen, brood of waschgoed bezorgen, e. d. en dan gewoonlijk uitgeput en doodmoe op school komen. Te weinig slaap, hardhoorendheid, adenoïde woekeringen enz., dragen er dikwijls mede toe bij, de
ontwikkeling van een kind te belemmeren. Gelukt het echter, deze
belemmeringen op te heffen, dan blijkt het, dat er van zwakzinnigheid
geen sprake was en, dat het kind allengs mee kan als het beste.
Tot de zwakzinnigen mogen ook niet gerekend worden die kinderen,
die wel in één of ander opzicht psychisch defect zijn, maar wier intellect geheel intact blijkt te wezen. Hallucinanten b. v. en dergelijken
kunnen dikwijls niet tot de zwakzinnigen gerekend worden. Hier
geldt het een groep kinderen, die vaak ook wel niet het onderwijs op
de gewone school kunnen volgen, die ook aan speciale scholen behoefte hebben, maar die men toch niet helpen zou door ze op scholen
voor zwakzinnigen te plaatsen. Gij begrijpt, dat ik op het oog heb
die kinderen, die in veel grooter aantal voorkomen dan men wel eens
vermoedt en die men met den naam van „psychopaten" aanduidt.
Hoog tijd wordt het echter, aan deze kinderen meer aandacht te wijden
en zoo èn voor henzelven èn voor de maatschappij, groote en dreigende gevaren af te wenden.
En eindelijk mag men tot de zwakzinnigen niet rekenen idioten, die
zóó laag staan, dat van ontwikkeling geen sprake meer kan zijn.
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Welke kinderen zijn zwakzinnig?
Eene juiste définitie te geven van wat „zwakzinnigheid" is, schijnt zeer
moeilijk. Honderd jaar is men reeds bezig te zoeken naar eene nauwkeurige omschrijving van „krankzinnigheid" en nog heeft men geene
définitie gevonden, die in alle opzichten juist geacht wordt en die
iedereen bevredigt. Ieder psychiater van beteekenis heeft zijn eigene
omschrijving. Tal van Congressen hebben commissies benoemd om
tot eene deugdelijke définitie te geraken, maar ook dit leverde weinig op.
De oudste schrijvers over zwakzinnigheid enz., hebben gemeend de
spraak, het vermogen om meer of minder vaardig en nauwkeurig te
kunnen sprekeu als criterium te moeten aannemen. Maar dat schijnt
toch niet juist. Trouwens ook onder normalen zijn de veelpraters en
zij, die over een behoorlijke „flux de bouche" te beschikken hebben
niet altijd de meest wijze menschen en de zwijgers of de stotteraars
mag men volstrekt niet altijd tot de dommen rekenen. Indien het
vermogen om te spreken een juiste maatstaf ware, dan zouden vele
imbécillen tot professor gepromoveerd kunnen worden.
Beter schijnt het, te letten op de opmerkzaamheid, op het vermogen
om de aandacht bij de dingen te kunnen bepalen. Hiermede kan men
inderdaad tot eene behoorlijke prognose komen. Kan een kind zijne
aandacht niet of nauwelijks bij een zaak bepalen, zeg dan gerust, dat
er van ontwikkeling geen sprake kan zijn. Blijkt eenige aandacht
mogelijk, dan kan er iets verwacht worden. Voor kinderen, die, al
denken zij ook wat traag en langzaam, hunne volle aandacht aan de
dingen vermogen te schenken, kan veel verwacht worden.
Ten aanzien van de classificatie bestaat nog al verschil van gevoelen.
Ook hier blijkt weer, darde geleerden het altijd op één punt eens zijn, n.l.,
dat zij het nooit eens zijn. Sommigen willen enkel van zwakzinnigen
gesproken hebben bij dit soort abnormalen. Anderen spreken van
idioten, imbécillen en débiélen. Ik zal u echter met al die onderscheidingen niet vermoeien. Niet kwaad schijnt mij de définitie omtrent zwakzinnige kinderen, van de Sub-Commissie voor het Lager Onderwijs van de Staatscommissie voor de reorganisatie van het Onderwijs.
De Sub-Commissie zegt in haar rapport (II pag. 57) : „Nader gedéfinieerd zouden wij uit een paedagogisch oogpunt zwakzinnige kinderen
kunnen noemen die kinderen, die de verschijnselen van verstandsachterlijkheid in zoodanigen graad bezitten, dat ze na een korter of
langer verblijf in eene gewone volksschool niet met de overige kinderen kunnen op- en samenwerken, maar toch nog wel voor eenige,
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hoewel matige, schoolontwikkeling vatbaar zijn." In hoofdzaak vindt
men deze définitie dan ook in mijn eerste stelling terug.
II. Het zwakzinnige kind blijkt, in een geschikt milieu, voor godsdienstig-zedelijke ontwikkeling dikwijls en voor verstandelijke ontwikkeling altijd min of meer vatbaar.
Laat mij thans een oogenblik mogen stilstaan bij de vraag : „In
hoeverre is een zwakzinnig kind in godsdienstig-zedelijk en verstandelijk opzicht voor ontwikkeling vatbaar ?"
In hoeverre ? Het is moeilijk, dat met een enkel woord te zeggen.
Dat hangt natuurlijk af van den toestand, waarin zulk een kind zich
bevindt.
In het algemeen kan men wel zeggen, dat een zwakzinnig kind voor
ontwikkeling altijd min of meer vatbaar is. Het eene kind brengt
het echter veel verder dan het andere en zulks in verband met den
graad van zwakzinnigheid, waaraan het lijdende is.
Het zou onjuist zijn te zeggen, dat alle zwakzinnige kinderen bijzonder vatbaar zijn voor religieuse indrukken en dat men ze zoo
ongeveer allen als schapen van den Goeden Herder zou knnnen aanmerken. In een jaarverslag van één der Duitsche gestichten voor
dergelijke kinderen werd gezegd, dat zoo en zooveel kinderen het
afgeloopen jaar waren overleden en „in die Obere Heimat eingegangen." Deze opvatting getuigt ongetwijfeld van het ruime hart van
den verslaggever. Maar wanneer men de zaak nuchteren beziet, dan
moet men toegeven, dat er ook onder zwakzinnige kinderen velen voorkomen, die van den Heere en Zijnen dienst niets moeten hebben en
die soms bitter vijandig zich tegenover de Waarheid stellen. De
Koran moge de zwakzinnigen als „heiligen" aanmerken. De ervaring
leert het zeker anders.
Maar dat daargelaten, kan men op de vraag of er onder de zwakzinnige kinderen gevonden worden, die voor godsdienstige indrukken
vatbaar zijn, a priori wel bevestigend antwoorden. Immers, wij christenen gelooven toch niet, dat de zwakzinnigheid een beletsel zou
wezen voor het kindschap Gods. Op den Heiligen Weg zegt Gods
Woord, worden ook dwazen aangetroffen en zelfs die dwazen zullen
daarop niet dwalen. En wij weten het immers en belijden het, dat
God het onedele der wereld en het verachte en hetgeen niets is heeft
uitverkoren, opdat Hij hetgeen iets is beschamen zou. Wie zou er
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dan aan durven twijfelen, dat er onder de zwakzinnige kinderen gevonden worden, die den Heere Jezus Christus als hunnen Zaligmaker
kennen en liefhebben ?
Maar ook de ondervinding is daar om dat nadrukkelijk te bevestigen. Laat het mij vergund wezen, uit mijne straks 25-jarige ervaring
één voorbeeld uit vele te noemen.
Bertus was een aardige jongen. Van zijn vader scheen hij niet
veel goeds te kunnen vertellen. Zijne moeder had altijd voor hem
gebeden. Nog zeer jong stond B. geheel alleen op de wereld. Hij
werd in eene inrichting voor zwakzinnigen geplaatst. Op school
leerde hij vrij goed. Toen hij de school verlaten had, zou hij schoenmaker worden. Hij deed zijn best en beloofde nog wat voor de
toekomst. Helaas, de tering greep hem aan en sloopte langzaam,
zeer langzaam zijne krachten. Met de luchthartigheid zulken lijders
eigen, huppelde hij lang over alles heen. Hij zou wel weer beter
worden. Een hevige bloedspuwing sloeg die hoop den bodem in.
Zijn toestand werd allengs erger en B. kon zich het gevaar, waarin
hij zich bevond niet langer ontveinzen. Men bepaalde hem op zekeren
Zondagmorgen bij het gevaar, dat hem dreigde. „Ja, ik begrijp, dat
mijn toestand ernstig wordt," merkte hij op. „Maar dat is minder.
Ik zal u eens wat zeggen. Dezer dagen heb ik het, o, zoo benauwd
gehad. Ik zag mijne zonden zoo duidelijk voor mij. Ik was zeer
angstig. Maar dat duurde gelukkig niet lang." En met een stem
trillende van ontroering en blijdschap zeide hij : „Ik weet nu vast, dat
de Heere mij al mijne zonden vergeven heeft."
Nog eenigen tijd, ja nog geruimen tijd moest B. op het ziekbed
doorbrengen. Geduldig lag hij daar temidden van de andere lijders
aan dezelfde kwaal. Maar geen enkele gelegenheid liet hij voorbijgaan
om op kinderlijke wijze te spreken van de genade hem geschied en
om anderen te bestraffen, indien het noodig was, te vermanen en op
den Heiland te wijzen. ZOO ging hij de eeuwigheid in. Een heengaan om jaloersch op te worden.
Inderdaad, schuldbesef, oprechte droefheid naar God en het besef,
dat de Heere om Christus wille de schuld vergeven wil, wordt ook
bij zwakzinnigen gevonden. De independente moraal is altijd de dood
in de pot. Maar bij zwakzinnigen vooral richt men er weinig mee
uit. Ok bij hen is de vreeze des Heeren het beginsel der wijsheid.
Een zwakzinnig meisje merkte na' eene predikatie over het dragen
van het kruis achter Jezus op : „Wanneer Nelly zoo leelijk tegen mij
is en mij aldoor maar bij de juffrouw aanklaagt en ik blijf dan kalm
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en lijd het alles geduldig, dan weet , ik, dat ik den Heiland het kruis
nadraag".
Op de vraag nu : In hoeverre is een zwakzinnig kind in godsdienstig-zedelijk-opzicht voor ontwikkeling vatbaar, moet dunkt mij het
antwoord luiden : in zooverre dikwijls, dat menigeen van normalen aanleg
en van een kloek verstand het zwakzinnige kind er om benijden mocht.
En wat de vraag aangaat, in hoeverre een zwakzinnig kind in verstandelijk opzicht voor ontwikkeling vatbaar is, meen ik te mogen
herhalen, dat zulk een kind altijd voor ontwikkeling min of meer
vatbaar is. Immers duidelijk kan men bij het opgroeien de verstandsontwikkeling gadeslaan. Het schoolonderwijs draagt bij sommigen
matige, bij anderen voldoende, bij enkelen uitnemende vruchten. De
kinderen leeren voor den voet op, lezen, schrijven, soms aardig rekenen.
Het laatste is het zwakke punt gewoonlijk. lk zal hier niet langer
over uitweiden. Wie ooit een school voor zwakzinnigen bezocht, zal
mij toestemmen, dat het zwakzinnige kind vaak uitnemend van het
onderwijs pro fi teert.
III. Wil men bij zwakzinnige kinderen iets van beteekenis bereiken
dan moeten speciale scholen dringend noodig geacht worden.
Het is echter niet te ontkennen, dat, wil men iets bereiken, speciale
scholen noodig zijn. Wel beproeft men het nu en dan met speciale
klassen bij gewone lagere scholen, maar dat moet m. i. toch een surrogaat geacht worden. Inderdaad, eene speciale school is voor het zwakzinnige kind dringend noodig en dat om meer dan één reden.
Het zwakzinnige kind is zeer suggestiebel. De invloeden van buiten voeren het licht in de ééne of andere richting, hetzij ten goede, hetzij ten kwade.
Laat de onderwijzer een man zijn, volkomen voor zijn taak berekend.
Laat hij er van doordrongen zijn, dat niets fataler is voor de ontwikkeling van een dom kind, dan het gedurig te zeggen, dat het dom
is. Laat hij het geduld van Job bezitten. Tien tegen één, dat hij
van het zwakzinnige kind in een' klasse van een gewone school, niet
veel terecht brengt. Immers de man moet vooruit. Hij kan om een
enkel kind de geheele klasse niet ophouden. Hij kan met den besten
wil niet die zorg aan dat kind besteden, die noodig is.
Bovendien, al hoedt de onderwijzer er zich voor, een kind te verwijten dat het dom is, „La jeunesse est sans pitié et sans miséricorde".
De andere kinderen steken hun oordeel over zwakzinnigen niet
onder stoelen of banken. Zij laten het op allerlei manieren duide-
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lijk genoeg merken, hoe zij over een sukkel denken. Geeft zulk een
kind een dom antwoord, dan wordt bij de anderen een veelbeteekenend „0 !" niet gemakkelijk onderdrukt. Nu en dan is gegiechel om
een dwaas antwoord duidelijk merkbaar. En wat het kind van zijn
makkers buiten de school moet hooren, behoeft men niet te vragen.
Kortom, op allerlei wijze wordt het kind in- en buiten de schooluren
aan het verstand gebracht, dat het een botterik is. Is het wonder,
dat voor zulke kinderen de schooltijd een ware kwelling is ? De
schooljaren zetten zóó op deze kinderen, in ongunstigen zin, een
stempel voor het leven. Zeven, acht jaren, is het reeds suggestiebele
kind op allerlei manieren aan het verstand gebracht, dat het dom is
en dat het toch niets kan. Het behoeft inderdaad niet te verwonderen, dat het dit tenslotte zelve gaarne gelooft, dat het er diep van
doordrongen is. Van school gekomen is het eigentlijk reeds gebroken. De school behoort de ruggegraat van een kind te sterken, het
voor te bereiden voor het veeleischende leven, het zelfvertrouwen en
durf in te boezemen, het vaardig te maken in de „Struggle for life".
Bij het zwakzinnige kind wordt, met de beste bedoelingen en de
meest volkomene toewijding van de zijde van den onderwijzer, op de
gewone school, vaak juist het omgekeerde bereikt. Zulk een kind
kan en durft straks niets meer. Ook in het verdere leven is het altijd
bang, weer het vreeselijke „O !" te zullen hooren, dat hem op school
jaren lang zoo diep gesmart heeft. Het durft niets aanpakken, ook al
heeft het dan nog op school de helft van den af te leggen weg met
veel moeite bereikt. Het mislukt zoo goed als zeker.
Speciale scholen zijn voor het zwakzinnige kind dus dringend
noodig en voor kinderen, die in een verkeerd milieu leven, zorgt men
het best door ze in speciale internaten te plaatsen. Ook kunnen bij
een kind allerlei eigenaardigheden voorkomen, die plaatsing in een
internaat in elk geval noodzakelijk maakt.
In Duitschland moet een kind 2 jaar een gewone school bezocht
hebben eer het op eene Hilfschule geplaatst kan worden. In
andere landen gelden dergelijke bepalingen. Met minder dan een jaar
mag men m. i. geen vrede nemen. Niet te spoedig mag een kind
naar eene speciale school worden overgeplaatst.
Van haasten mag bij het onderwijs aan zwakzinnige kinderen geen
sprake wezen. Men heeft deze kinderen vergeleken bij flesschen met
nauwe halzen. Soms schijnt men enkel met halzen te doen te hebben.
Slechts druppelsgewijze kunnen zulke flesschen of zulke halzen gevuld worden.
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Het schijnt noodig, aan iedere school voor zwakzinnigen een medicus, liefst een psychiater te verbinden.
De vraag of bij zwakzinnige kinderen gebruik gemaakt moet worden
van suggestie en hypnose wordt door deskundigen verschillend beantwoord. Er zijn er, die hierop aandringen. Met veel vrucht zou
van de z.g.n. psycho-thérapie bij deze kinderen reeds gebruik gemaakt
zijn. Nagelbijters, kleptomanen e. d. zouden hunne verkeerde neigingen langs dezen weg te boven zijn gekomen.
Anderen meenen, dat men eerst alle gewone paedagogische middelen moet hebben uitgeput, eer men bij zwakzinnige kinderen zijn toevlucht mag nemen tot de psycho-thérapie. Terwijl nog weer anderen
zich met hand en tand tegen aanwending van de genoemde geneesmethode verzetten. Zij zeggen, dat de hypnotiseurs wel hunne paradepaarden, de gunstige gevallen vertoonen, maar dat zij verzwijgen, hoevelen hunner patienten in het gekkenhuis terecht komen.
Hoe gevoelig overigens zwakzinnige kinderen voor suggestie zijn,
moge het volgende geval duidelijk maken.
Een zwakzinnige jongen, van het imbécielachtige type, kon geen
oogenblik stilzitten. Er was niets met hem aan te vangen. Wat
het bekwame hoofd der school ook verzon, het ging niet. Daar kwam
in het hoofd van dat hoofd de herinnering op aan proeven, dikwijls
met kippen genomen. Het was dezen paedagoog meermalen gebleken,
dat een kip muisstil stond, zoodra men hem plaatste voor een op den
vloer b.v. met krijt getrokken duidelijke streep. Nu is een imbéciel
wel geen kip, maar wie weet ! Een cirkel werd op den vloer vóór
het bord getrokken en den jongen beduid, dat hij niet buiten die krijtstreep mocht komen. Het middel hielp probaat. De leerling durfde
inderdaad niet buiten den cirkel komen eer de onderwijzer hem
verlof gaf. De brug was geslagen. De jongen leerde behoorlijk lezen
en schrijven en voor zijn doen aardig rekenen, al moest hij zijne wijsheid veelal staande binnen zijn cirkel, opdoen.
De leerlingen van de hoogste klasse der school behooren in de
beginselen van het theoretisch en practisch vakonderwijs onderwezen
te worden.
Het vakonderwijs is nog ongeorganiseerd. Een ontwerp van de reeds
meermalen genoemde Staatscommissie houdt de regeling van het vakonderwijs in zijn vollen omvang in. Wordt dat ontwerp wet, dan
krijgen wij eerlang geëxamineerde leeraren in het timmeren, het metselen, het schilderen, het loodgieten enz. Het komt mij voor, dat men
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dan uit deze leeraren de krachten behoort te kiezen voor het geven
van onderwijs aan de leerlingen der hoogste klasse van scholen voor
zwakzinnigen. Tot zoolang zal men zich moeten behelpen met niet
geëxamineerde, bekwame ambachtslieden.
Later zoeke men de leerlingen bij geschikte patroons in de omgeving geplaatst te krijgen. Zoolang wij met het vakonderwijs nog niet
zijn, waar wij noodzakelijk wezen moeten, zal dit voorshands wel de
meest aangewezen weg zijn vóor leerlingen, die de school verlaten.
De keuze van het vak is van het grootste belang. Het verdient
aanbeveling, zulke vakken te kiezen, indien de ' neiging en de aanleg
der kinderen althans eenigszins dien kant uitgaan, die later het geheele jaar door werk beloven. Het is daarom de vraag of de vakken
van huisschilder, van behanger, van stucadoor enz. wel voor het zwakzinnige kind geschikt zijn, omdat maandenlang. de wintermaanden vooral,
werkeloosheid dreigt. Dat leidt vooral imbecielachtigen tot vagebondage
en helpt de altijd minder vaardige zwakzinnige personen spoedig op
zwart zaad. Tuinarbeid, landbouw, timmeren, meubelmaken enz. zijn
voor het doel betere vakken. Tenzij men tijdig zorgt voor het aanleeren van nevenvakken, als klompenmaken, mattenmaken, e.d., die dan
gevoegelijk kunnen worden uitgeoefend, als er geen ander werk is.
Ise eenmaal een vak gekozen, dan moet men het kind hierbij houden.
Vooral zwakzinnige kinderen springen gaarne van den hak op den tak.
Dat wordt dan licht : twaalf ambachten, dertien ongelukken.
Voor de vorming van onderwijzers aan scholen voor zwakzinnigen e.d.
behoort zorg gedragen te worden. Een onderwijzer behoort rn.i. een
paar jaar aan een gewone school werkzaam te zijn geweest. Daarna
eerst kan hij in aanmerking komen, aan een school voor zwakzinnigen
geplaatst te worden. Ook hier zette hij zijne studie in de vreemde
talen voort om de vaklitteratuur in die talen te kunnen bijhouden en
congressen met vrucht te kunnen bijwonen. Verder ontvange hij les
van het hoofd der school en van een psychiater. Bovendien besta er
gelegenheid, aan kweekscholen en Universiteiten, cursussen te volgen
in de classificatie, étiologie, diagnose en de behandeling, zoo wel
medische als paedagogische van het abnormale kind. Zoo wil het de
Sub-Commissie voor het Lager Onderwijs van de Ineenschakelingscommissie. En die weg schijnt mij uitnemend, mits de onderwijzer met
het beetje medische kennis, dat hij opdoet, geen dokter ga spelen.
Eindelijk wensch ik er op aan te dringen, nu er zulk eene milde
Nat. Chr. Schoolcongres
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subsidieregeling voor scholen voor zwakzinnige kinderen bestaat, overal
waar het maar eenigszins mogelijk is, dergelijke scholen in het leven
te roepen. Er is nog plaats voor zulke scholen te over.
IV. De resultaten van het onderwijs aan zwakzinnige kinderen mogen
soms wat overdreven worden voorgesteld, zij kunnen toch in het al
gemeen niet onbevredigend genoemd worden.
Het ligt voor de hand, dat men vraagt naar de resultaten van het
onderwijs aan- en de opvoeding van zwakzinnigen en dat men wenscht
na te gaan, of misschien de moeite en kosten aan zulke kinderen besteed, niet nutteloos aangewend moeten geacht worden.
Volgens sommigen zijn die resultaten kortweg verbluffend. Een „Leiter"
van een der Hilfschulen in Duitschland verzekert ons, dat 83 °,'° van al de
leerlingen, die deze school bezochten, later hun eigen kost konden verdienen.
Een andere „Leiter" elders, verzekerde zelfs, dat van de leerlingen,
die op dat oogenblik op zijn school waren, 90 °/,, stellig later in eigen
onderhoud zou kunnen voorzien. Dat was echter toekomstmuziek, die
deed denken aan den jongen, die musschen zou vangen en op de vraag
hoevelen hij er reeds had, antwoordde : „Als ik die heb, die dáár zit
en die beide andere dáár, dan heb ik er drie.".
Het mag verwondering wekken, dat men nog niet vernomen heeft,
dat 101 °'0 van de leerlingen der Scholen voor zwakzinnigen terechtkomt, zoodat men zich eigenlijk zou moeten beklagen, indien men geen
zwakzinnige kinderen heeft !
Maar ook wanneer men de zaak met critischen blik beschouwt, kan
men toch moeilijk ontkennen, dat men wel op vrij bevredigende resultaten kan wijzen. Het komt er dikwijls maar op aan of het kind in
de rechte handen valt en of men zich door liefde gedrongen de moeite
wil getroosten, de sluimerende vermogens tot ontwikkeling te brengen.
Een kind, mij zeer wel bekend, leerde uiterst moeilijk. Een onderwijzeres gaf zich inderdaad veel moeite, maar anderen brachten dat kind
ook gedurig aan het verstand, dat het oliedom was. Spoedig was
het kind hiervan diep doordrongen. Zekere handigheid om er zich
uit te redden bezat de jongen. En dat was nog een gunstige factor.
Als de juffrouw hem met hare vragen soms al te zeer in het nauw
dreef, antwoordde hij wel : „Maar juffrouw, waarom vraagt u mij dat
nu ; u weet het zelve toch veel beter dan ik !" ZOO zocht hij dan
den dans te ontspringen. Intusschen, deze hals viel later, na geduldige voorbereiding bijzonder mee. Dat had hij hoofdzakelijk aan zijn
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tweede moeder te danken. Stiefmoeders zijn gelukkig niet altijd zoo
slecht, als men ze wel eens afschildert. Deze stiefmoeder had het
kind lief en doorgrondde het spoedig geheel. Misschien zou zij op
de vraag, wat het woord „paedagoog" beteekent, het antwoord moeten
schuldig gebleven zijn. Maar zij zelve was in menig opzicht een
geboren paedagoog. Moedeloos kwam het kind gedurig van de les
thuis. „Ach moeder," zuchtte hij telkens, „ik kan heusch niets worden.
Ik kan niet leeren !" De jongen leed er onder. Hij had het reeds
zoo goed als opgegeven. Maar zijn moeder hield den moed er in.
Telkens maakte zij het kind opmerkzaam op gaven, die hij dan toch
bezat, als er eens enkele vonken van die gaven naar buiten vlogen.
En als hij dan eens weer een goede zet deed, liet de moeder niet na
op te merken :' „Zie je nu wel, ik heb het altijd wel gezegd, jij bent
niet dom, integendeel !" Dat deed het kind goed. Dat was juist de
stimulans, die het noodig had. En inderdaad, allengs ontwaakte al
meer zelfvertrouwen. Hij ging eenige jaren langer naar school dan
gewoonlijk het geval is. Toen was hij uitgeleerd. De flesch was
vol. Er kon niet meer in. Ernstig en biddend werd nu door de
ouders overwogen, wat hij worden zou. En als vanzelf opende zich
de weg. Hij ging in den handel. En wat niemand had durven vermoeden, gebeurde. De jongen werd een gewikste koopman, die thans
reeds volwassen, in de ruimte zijn brood verdient. Een critikus zal
misschien op zijn correspondentie wel aanmerking weten te maken en
hier en daar een stijlbloem weten aan te wijzen. Maar dit daargelaten, gaat het best.
Indertijd is er in „De Telegraaf" 1) captie op gemaakt, dat iemand,
den heer R. CASIMIR, op het Nederlandsch congres voor Kinderstudie,
betoogd had, dat voor domme jongens op handelsgebied nog wel een
toekomst lag. Ik moet dus voorzichtig zijn om straks niet evenzeer
op de vingers getikt te worden. Niet gaarne zou ik beweren, dat
iedere domme jongen voor den handel nog goed genoeg was. Ik heb
er alleen maar op willen wijzen, dat een achterlijk kind liefhebben
en begrijpen, dikwijls de groote beteekenis heeft, dat zulk een kind
daardoor terecht komt.
De taak van de school ten opzichte van een zwakzinnig kind is,
in hoofdzaak, door het voorbeeld der door mij bedoelde moeder aangegeven. De school moet zulk eene goede stiefmoeder, zulk eene
goede genius voor het kind zijn, die het sterkt en zijn zelfvertrouwen
1) Zie De Telegraaf van 20 Mei 1913, waar de heer E. Ch. Schuurman, leeraar
Boekhouden M. 0., den heer R. Casimir te dezer zake aanvalt.
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weet te stalen, die het bemoedigt en het gedurig laat zien, dat het
wel wat, dat het veel kan. Het gekrookte riet mag niet gebroken en
de rookende vlaswiek niet uitgebluscht worden. Voor vaders en
moeders en onderwijzers, die wel eens wat hard zijn ten aanzien van
domme kinderen, mag wel het woord herhaald worden : „Verderf het
niet, er is een zegen in !"
Gerust mag men zeggen, dat, al zijn er ook tegenvallers, de kosten
en moeite aan de opvoeding van zwakzinnige kinderen gewijd, goed
besteed zijn te achten.
Hoevelen het echter tot eene zelfstandige positie in de maatschappij
brengen, is een andere vraag. Een klein percentage brengt het zoover.
Een groot gedeelte zal later in een geschikt milieu en onder goede
leiding zoo ongeveer den kost kunnen verdienen. Met een groot gedeelte blijft het tobben levenslang. Ziedaar, wat ik meen te mogen
vaststellen. En dit brengt mij vanzelf tot mijne laatste stelling :
V. Het kan moeilijk worden toegegeven, dat men thans met de
verzorging van zwakzinnigen reeds is waar men wezen moet.
Ongetwijfeld moet wat thans reeds, ook van Staatswege, in het belang van het zwakzinnige kind geschiedt, toegejuicht worden. Kosten
en moeite aan dat kind besteed, zijn niet ten eenenmale weggeworpen.
Maar wij moeten het geheele probleem overzien en wij mogen niet
blijven staan bij het kind op school, Een veldheer mag niet op
zien komen spelen. Dat ware misdadig. Hij moet nauwkeurig zijn
vijand kennen en zijn plan de campagne volledig vaststellen. Een
bouwmeester moet heel den bouw tot in détails voor zich hebben.
Het is niet genoeg breede en soliede fundamenten te leggen en hier
en daar brokstukken van muren op te trekken. Hij moet van te
voren weten, hoe het gebouw er straks uit zal zien en naar dat plan
moet hij te werk gaan. En nu komt het mij voor, dat wij bezig zijn, inzake
den arbeid voor het zwakzinnige kind wel een goed fundament te leggen,
maar, dat wij, als met het optrekken van de muren hier en daar begonnen is, plotseling den arbeid staken en veel tot eene ruïne laten vervallen.
Is dat nu wijs gehandeld ?
Laat mij U, om mijne bedoeling duidelijk te maken op Engeland
mogen wijzen.
Engeland, Engelands hoofdstad vooral, zit ook voor het probleem, dat
ons bezighoudt. En het heeft ook al sedert jaren incidenteel iets voor de
„feeble-minded children" gedaan. Maar het ging even planloos te werk als
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wij hier te lande nu nog doen. Die „feeble-minded children", straks
„full grown" geworden, baarden Engeland, Londen vooral, steeds ontzaggelijk veel zorg. Men blijkt te doen te hebben met een vijand,
die niet te onderschatten valt. Het blijkt, dat het leger van inbrekers,
dieven, brandstichters, landloopers, prostituéés e. d. voor een goed
deel uit die „feeble-minded" gerecruteerd wordt. Wie zou hier raad
schaffen ? Nu lezen wij in Pred. IX : 14, 15 deze merkwaardige
woorden : „Daar was eens een kleine stad en weinige lieden waren
daarin ; en een groot koning kwam tegen haar en hij omsingelde ze
en hij bouwde groote vastigheden tegen haar. En men vond daar een
armen wijzen man in, die de stad verloste door zijne wijsheid ; maar
geen mensch gedacht den zelven armen man."
Engeland moge dan een groot land zijn en Londen een groote stad
tegenover dien grooten koning, die de stad door zijne geduchte heirscharen paupers en ontoerekenbaren in ernstig gevaar bracht, scheen
men vrijwel machteloos te staan.
Maar God heeft Engeland een wijs man gegeven, die het voorzoover
dat mogelijk is, van de plaag verlossen zal. Die man is THOMAS
HOLMES, een wijs man, maar ook een man, arm als de mieren. Een
uitkomst was het indertijd voor dezen groote in Israël, toen hij, nu
jaren geleden, de post van „police court missionary" wist machtig te
worden door de hulp van een oud predikant, die zijne benarde omstandigheden kende. En wat HOLMES als „police court missionary" zag,
ontstelde hem en bracht • hem aan het nadenken, hoe hier hulp te bieden. En lees nu zijne tallooze artikelen in de leidende Engelsche
bladen, lees zijne „Londen Police-courts", lees vooral zijn jongste
werk, „London's Under world" en erken, al vertrouwt HOLMES zichzelven niet, dat hij zonder taalfouten schrijft, dat hier inderdaad een
wijs man aan het woord is.
Tientallen van jaren heeft hij gelegenheid gehad, in de armste en
meest beruchte wijken van Londen de bronnen van armoede, misdaad,
zelfmoord en postitutie gade te slaan. Hij zag het voor zijne oogen
hoe voortdurend geheele scharen van „London's Upper world" in de
„Underworld" terecht kwamen en hoe weinig en dan nog hoe ondoelmatig al dat kwaad bestreden werd. De slotsom van al zijn peinzen
en zinnen heeft hij neergelegd in zijne „Suggestions". En nu mag
deze arme wijze man, zijne denkbeelden goeddeels na jarenlangen,
schijnbaar hopeloozen strijd, neergelegd vinden in een „Bill", de „Mental Deficiency Bill", die zoo goed als zeker weldra wet zal wezen.
Deze m. i. uitnemende „Bill" heeft Engeland niet in de eerste plaats
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aan zijn leidende Staatslieden, niet aan zijn spreekwoordelijk machtig
Parlement te danken, maar aan niemand anders dan aan THOMAS
HOLMES, wien ik hier een eeresaluut breng!
Wanneer zal de man opstaan, die Engeland van een andere plaag,
van de plaag der kiesrechtvrouwen verlost ! Het zal toch hopen wij,
niet waar zijn, dat voor ondeugende vrouwen niemand raad weet !
De Staat, .de Counties, de County boroughs en particulieren zullen
volgens de „Mental De fi ciency Bill," samenwerken om het kwaad te
beteugelen. Alle, vergeef mij het leelijke woord, geestelijk minderwaardige personen, moeten in een behoorlijk bij te houden register,
nauwkeurig vermeld worden. Al die personen worden onder toezicht
gesteld en, indien noodig in voor hen geschikte gestichten geplaatst.
De Schoolautoriteiten moeten nagaan, welke kinderen zwakzinnig zijn.
Die Schoolautoriteiten moeten aan daarvoor door de overheid aangewezen Commissies mededeelen, de namen der kinderen boven den
leeftijd van 5 jaar, van wie niets te hopen valt; zwakzinnige kinderen,
die den leeftijd van 16 jaren bereikt hebben of ook zelfs voordat deze
leeftijd bereikt is, worden, indien dit in hun belang wordt geacht, na
het verlaten der school in gestichten ondergebracht of onder voogdij
gesteld.
Blijven de plaatselijke overheden in gebreke voor de zwakzinnigen
e. d. behoorlijk overeenkomstig de wet te zorgen, dan komt de Staat
tusschenbeide en zulks op kosten van de betrokken boroughs of counties.
De boroughs enz. kunnen voor het doel speciale belastingen heffen.
Behalve de personen voor wie deze Bill bijzonderlijk voorziet, zullen
straks aan de bepalingen der wet onderworpen zijn :
a. • zij, die tengevolge van hunne zwakzinnigheid hun eigen kost
niet kunnen verdienen;
b. zij, die onder gunstige omstandigheden hun eigen kost wel
kunnen verdienen, maar die toch anders in de „struggle for life"
zouden ondergaan en zij, die hun eigen zaken niet kunnen beheeren ;
c. de moreele imbécillen, individuën met misdadigen aanleg of
boosaardige neigingen en die voor straf ongevoelig zijn;
d. de zwervers en degenen, die verwaarloosd of wreed behandeld
worden ;
e. de habitueele dronkaards ;
f.
personen, wier toestand van dien aard is, dat het belang der
gemeenschap eischt, hun de gelegenheid te benemen, kinderen te telen.
Allen, die onder de bepalingen dezer wet vallen, kunnen opgezonden
worden naar gestichten of kunnen onder curateele gesteld worden.
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'De plaatsing in een gesticht geschiedt de eerste maal voor een jaar,
daarna telkens voor 5 jaar tegelijk.
Degenen, die aan „defectives" alcoholhoudende drank verschaffen
en zij, die zwakzinnige meisjes of vrouwen verleiden, beloopen zeer
zware straffen.
Wie voor één of ander misdrijf (behalve voor moord) voor den rechter
gebracht en vrijgesproken wordt, kan door dien rechter toch in een
gesticht geplaatst worden.
De Staat kan gestichten voor „defectives" oprichten. Particuliere
gestichten behoeven de goedkeuring van de Regeering. Ook gezinsverpleging is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Voor personen
in particuliere gestichten verpleegd, kan subsidie erlangd worden. In
het geheel zal de Staat voorshands voor subsidies als anderszins
f 1.800.000 's jaars beschikbaar stellen behalve hetgeen bovendien voor
rekening van den Staat komt krachtens deze wet. Ziedaar, zeer beknopt, de hoofdbepalingen der „Mental deficiency Bill."
Dat de uitvoering van deze wet Engeland geld zal kosten, is duidelijk.
Immers behalve het bedrag door het Rijk beschikbaar gesteld, zullen
de boroughs voor het doel ontzaggelijke sommen moeten uitgeven.
Al dat geld is echter m. i. goed besteed. Het zal zelfs goede rente
afwerpen. Want vraag niet, wat het volkje, dat onder de bepalingen
dezer wet valt, thans jaarlijks aan de gemeenschap, in velerlei vorm,
kost, ongeacht nog de last en de ontzaggelijke moreele schade, die
het teweegbrengt.
Inderdaad, THOMAS HOLMES heeft aan zijn land een onschatbaren
dienst bewezen !
Wat nu Nederland aangaat, het moet m. i., mutatis mutandis, den weg
op door de „Mental deficiency Bill" aangegeven. Hetgeen thans hier
te lande voor het zwakzinnige kind gedaan werd, is niet voldoende en
evenmin doelmatig te noemen.
Hier hebt ge b. v. een jongen, een moreele imbécil, wiens intellect
vrijwel intact is en die dan ook met vrucht in een internaat voor
zwakzinnigen is onderwezen. Straks, als die jongen 21 jaar is, zal hij
ontslagen moeten worden. Hij zal echter zoo goed als zeker, een
gevaarlijke inbreker worden. Het heeft den Staat dan c. a. f 2500
gekost om dit resultaat te bereiken !
Of wat dunkt u van dit andere geval ? Een meisje, een zwakzinnig
meisje, heeft ook een aantal jaren in eene inrichting voor zwakzinnigen
doorgebracht. Zij bereikte den leeftijd van 21 jaar en moest nu ont-
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slagen worden. Voor wie haar kenden, was het geen vraag, wat er
van haar terecht zou komen. In minder dan geen tijd had zij in het
groote Amsterdam een „vrijer" gevonden. In minder dan geen tijd
moest zij, naar ons medegedeeld werd, moeder worden. Al het geld
en alle moeite aan haar besteed kan men als nutteloos aangewend achten.
Ziedaar een paar gevallen uit vele.
Moet dat nu maar jaar in jaar uit zoo voortgaan ?
Moeten zwakzinnigen e. d. maar ongehinderd voorttelen ?
Moeten dergelijke ongelukkigen niet tegen velerlei leed beschermd
worden en moet de maatschappij niet beschermd worden tegen hen ?
Het antwoord op deze vragen kan niet twijfelachtig zijn. Goed
beleid eischt èn in het belang dezer misdeelden zelve èn in het belang
der gemeenschnp, dat er afdoende maatregelen genomen worden en
dat daartoe heel het vraagstuk worde overzien. Wat thans voor het
zwakzinnige kind geschiedt is onvoldoende. Ik meen, na hetgeen ik in
het midden bracht, alle recht te hebben, dit vast te stellen.
Nog andere overwegingen gelden hier ter hoogste instantie.
Hier is een roeping voor den christen. Hier treft men eene ellende
aan, die luide om voorziening roept. Hier dreigt zooveel verloren te
gaan, dat aanspraak heeft op onze ontferming.
Laat ons dan het onze doen om in den Naam des Heeren ook hier,
het weggedrevene weder te brengen, het zwakke te sterken, het kranke
te heelen, het gebrokene te verbinden en het verlorene te zoeken !
Zeer hoop ik, dat daaraan ook dit Nationaal Christelijk Schoolcongres
moge dienstbaar wezen !
De Voorzitter dankt den heer KORTLANG voor zijn welsprekend
pleidooi en geeft gelegenheid voor discussie. Hieraan nemen deel de
heeren v. D. WART, CALLIBER, PEGMAN en LUGT.
De heer W. F. H. v. D. WART, Groot Emaus, Ermelo zegt :
Mijne meening is, dat de uitkomsten der verzorging en opvoeding
van de zwakzinnigen nog minder zijn dan zooals ze door spreker zijn
voorgesteld. Slechts zeer enkelen zullen in de maatschappij zelfstandig optreden. De rest zal in kolonies of inrichtingen voor volwassen
zwakzinnigen moeten verzorgd worden. Daarom behoeft de vraag niet te
zijn : voor welke vakken is het gansche jaar werk, daar dit in een kolonie
geen vraagpunt is. Liever : welke vakken zijn niet te moeilijk en geschikt om aangeleerd te worden.
De heer KORTLANG wenscht 1 jaar toelating op de lagere school,
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daarna op de zwakzinnige school. Ik ben daar tegen. Hier moet vrijheid zijn. 't Kan voorkomen, dat een kind van 5, 6 jaar uitgesproken
zwakzinnig is. Waarom dan eerst op de lagere school ?
De heer A. J. CALLIBER, Amsterdam zegt ;
Ik zou den inleider willen vragen of hij werkelijk meent, dat alle
zwakzinnigen minstens één jaar de lagere school moeten bezoeken.
M. i. is dit zeer ongewenscht voor de zwaardere gevallen van zwakzinnigheid, die wij, volgens ministerieel besluit, ook moeten opnemen.
Bedoelde zwakzinnigen maken in de aanvangsklasse der lagere school
niet de minste vorderingen, zijn nog een jaar lang de klasse en de
juffrouw tot grooten last en ... missen nog een jaar het voor hen zoo
noodige onderwijs.
De heer B. PEGMAN Hz., 's Heerenloo, Ermelo zegt :
Mijnheer de Voorzitter. Het deed mij genoegen, dat de geachte
inleider zich bij de définieering van zwakzinnigheid op zoo ruim standpunt plaatste. Gaarne wilde ik nu vragen, indien dat zoo is, of
niet meer moet gedaan worden.
Waar toch blijven die zwakzinnige kinderen, welke bij het tegenwoordig stelsel Of bij de toelatingsaanvrage Of na korter of langer
verblijf blijken het onderwijs op de bestaande scholen niet te kunnen
volgen ? Het is gemakkelijk te zeggen: naar 's Heerenloo of een dergelijke inrichting. Men vergeet echter, dat dan zulk een kind idioot
moet worden verklaard. Bij de huidige beteekenis van het woord
idioot en het beeld, dat men van zulk een kind zich vormt is 't wel 't
allerlaatste, waartoe ouders besluiten. De wet op 't krankzinnigenwezen is op zulk een kind van toepassing, dat maakt de opvoeding
en verzórging onevenredig duur. De naam idioot is een brandmerk,
dat de maatschappelijke positie hinderlijk in den weg staat. Is het
nu niet dringend eisch, dat de thans bestaande en door niets gemotiveerde onderscheiding tusschen zwakzinnigen in lichter graad en die
in hooger graad, wegvalle, hetzij door wetswijziging, hetzij anderszins ?
De heer D. LUGT, Enschede, vraagt :
Hoeveel achterlijke kinderen moeten er zijn, voor men een afzonderlijke school voor achterlijken kan oprichten. Als het aantal voor een
afzonderlijke school te klein is, kan men dan ook een klasse van achterlijken aan een gewone school verbinden ? Wordt voor die leerlingen ook subsidie betaald ? Of moet men bij een te klein aantal
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zwakzinnige kinderen uit Christelijke gezinnen bij een Openbare School
voor zwakzinnigen terecht komen ?
De heer KORTLANG, de verschillende sprekers beantwoordende, meent,
dat het percentage van de a. k. die later geheel in eigen onderhoud
zullen kunnen voorzien, inderdaad niet te hoog aangeslagen moet worden. Spreker meent dit dan ook niet gedaan te hebben.
Het bezwaar, dat de heer v. D. WART e. a. hebben tegen sprekers
denkbeeld, um eerst een kind minstens één jaar de gewone School te
doen bezoeken, eer het op eene School voor a. k. geplaatst wordt, kan
spreker niet deelen. Evenwel hij is zich bewust, hier niet met gezag
te kunnen spreken, omdat hij geen paedagoog is. Intusschen, hij ontleende het denkbeeld aan het rapport van de Ineenschakelings-Commissie. De heeren v. D. WART, c. s. mogen die quaestie dus met deze
Commissie uitvechten.
Het bezwaar of liever de bezwaren door den heer PEGMAN te berde
gebracht zullen voorshands wel moeilijk te ondervangen zijn. Spreker
voelt veel voor die bezwaren. Maar wijziging van de krankzinnigenwet zou noodig zijn, om er aan te gemoet te kunnen komen en dat kon
wel eens een lange weg blijken te zijn.
Spreker raadt den heer LUGT aan, te trachten een afzonderlijke school
van a. k. te Enschedé te stichten. Die school kan natuurlijk zeer wel
uitgaan van eene Vereeniging voor bijzonder onderwijs. Wanneer maar
uitzicht bestaat, dat men zoo ongeveer een 16 tal leerlingen kan
krijgen, zal men op de Subsidie voor scholen ten behoeve van a. k.
kunnen rekenen.
De VOORZITTER dankt nogmaals den inleider en stelt daarna het
tweede onderwerp aan de orde :

Kleine Scholen.
Inleider de heer J. C. WIRTZ

CZN.

te Groningen. 1)

EXCERPT.
De kleine scholen hebben biezonder de aandacht getrokken sedert de indiening der wet-KUYPER. Sedert die tijd heten ze gewoonlik „Paedagogische jammergestalten". Die naam verdienen ze echter volstrekt niet, want
als opvoedingsinrichtingen staan ze boven de grote scholen, die wel eens
kinderpakhuizen en schoolkazernes genoemd zijn. Ook uit onderwijskundig
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oogpunt behoeven de kleine scholen niet bij de grote achter te staan en ze
doen dit ook niet, zooals blijkt uit het getuigenis van mannen, die in de
gelegenheid zijn of waren om kleine. en grote scholen met elkaar te vergelijken. Dank zij de wet-KUYPER bestaan er zo goed als geen biezondere
scholen meer, waar het hoofd alleen werkt. Ook is sedert 1 Jan. 1906 het
getal openbare scholen van die soort belangrijk gedaald. Scholen met twee
leerkrachten kunnen heel goed zijn en behoeven niet onder te doen, wat
de onderwijsresultaten betreft, voor scholen met zes en meer leerkrachten.
Zij vragen echter van de onderwijzers een biezondere toewijding en wat
extra krachtsinspanning. De scholen met drie leerkrachten leveren minstens
even goede, zo al niet betere onderwijsresultaten dan die met zes en meer.
Als ideaal kan men stellen scholen met vier leerkrachten, waar aan de
onderwijzeres alleen de eerste klas is toevertrouwd ; waar de tweede leerkracht klasse 2 en 3 heeft en de derde klasse 4 en 5, terwijl het hoofd de zesde
klasse heeft met de leerlingen, die langer dan zes jaar op school blijven.
Onder school is hier verstaan de gewone volksschool met zes a zeven
leerjaren.
Literatuur : Kleine scholen door H. WERKMAN.
Scholen in druk door J. A. SLEMPKES.
Christelijke Stemmen bl. 322-330.
Over opvoeding en onderwijs in verband met kleine scholen door
D. WOUTERS.
Rapport over de mogelijkheid der invoering van het Mannheimer stelsel
in Nederland, uitgebracht door de commissie, benoemd door de hoofdbesturen van de vereeniging voor vereenvoudiging van examens en verbetering van het onderwijs en van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap.
Het Mannheimer schoolstelsel door J. TH. R. SCHREUDER.
Verder artikelen in „School en Leven" en andere onderwijsbladen.

Als Jozefs broeders zich ongerust maken, dat Jozef zich wreken zal
na de dood van vader Jakob, stelt hij ze gerust en zegt o.m. „Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft het ten
goede gedacht." Zoo iets zien we in de geschiedenis der wereld
telkens, nu eens in grote, dan weer in kleine zaken. We zien het ook
in betrekking tot het onderwerp, dat ons nu bezig houdt n.l. de kleine
scholen. Een man als Ds. H. PIERSON mocht herhaaldelik de aandacht
vestigen op de kleine scholen en hun lof zingen : het hielp niet ; de
aandacht werd er niet door getrokken. Neen, eerst moest er een geregelde veldtocht tegen die inrichtingen geopend worden ; eerst moest
men waarlik kwaad tegen ze bedenken om dan te zien, dat wat de
mensen ten kwade dachten, door God ten goede gekeerd werd.
Zijn Excellentie Dr. A. KUYPER had het lang verwachte, het met
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zekere zorg te gemoet geziene ontwerp ingediend, waardoor de biezondere scholen iets minder in druk zouden verkeren, wanneer het tot wet
verheven wordt. Daar barstte de storm los. Werd dit ontwerp wet, dan
zouden de kleine scholen als paddestoelen uit de grond verrijzen.
Vergis ik me niet dan was het een kamerlid van links, die als peetvader optrad en ze de naam van „paedagogische jammergestalten" gaf.
Zelfs een bezadigd weekblad als „school en leven" nam die naam
over en spoedig verscheen een brochure, getiteld „Kleine scholen,
eenige hoofdstukken uit de practijk van het Lager Onderwijs" door
H. WERKMAN. Deze brochure was voor ongeveer één en een achtste
cent per bladzijde verkrijgbaar en reeds het voorbericht was voldoende
ons van verdere lezing te doen afzien. De schrijver toch acht het verschijnen van zijn werkje „geen bewijs, dat ons onderwijs staat in het
teeken van vooruitgang" ; hij meent, dat bij kleine scholen „de inrichting van de school elk geregeld onderwijs geven onmogelijk maakt";
hij spreekt van „één, twee en drie klassige scholen" en toont daardoor
zelfs de terminologie van het onderwijs nog niet meester te zijn ; hij
rekent twee klassen in één lokaal tot de „storende invloeden" hij laat
cursief drukken, dat „het onderwijs in kleine scholen niet goed kan
zijn, „goed" opgevat in de beteekenis van voldoende aan de eischen,
die onze tijd aan elk staatsburger stelt" ; hij laat drukken, dat „scholen
met weinig leerkrachten in strijd zijn met de eischen der paedagogiek",
let wel „paedagogiek, niet didactiek ; en hij besluit zijn bericht met
deze woorden : „zeer veel honderden scholen zijn er op dit oogenblik
met één, twee en drie leerkrachten en ze zullen er vooreerst ook nog
blijven als even zoo vele getuigen, dat onze onderwijswetgeving niet
zoo is, als het onderwijs verlangt."
Dit was een der eerste vruchten van de wet-KUYPER, dat aan het
schetteren sloegen, wie niet konden schitteren.
Maar naast deze onwelriekende, kwamen er ook heerlijke vruchten.
Ongeveer in dezelfde tijd, dat in Purmerend het boekje VAN WERKMAN
het licht zag, kwam er in Zutfen ook één van de pers over hetzelfde
onderwerp. Het heette : „Scholen in druk. Proeve eener speciale
paedagogiek voor de school met twee leerkrachten door J. A. SLEMPKES".
Reeds het motto getuigde van beter inzicht, want dit luidde : „Paedagogische grondregels zijn alleen dan van waarde, als het oordeel de
toepassing naar omstandigheden wijzigt." Heel juist gezien : regels
zijn goed, zijn nodig, zijn onontbeerlik zelfs, maar als de man, die ze
toepast geen oordeel bezit, komt van heel de toepassing niets terecht.
't Is dus niet waar, wat WERKMAN zegt, dat „de methodiek der leer-
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vakken bijna uitsluitend gebaseerd is op ideale schooltoestanden, waar
geen gebrek aan tijd, geen behoefte aan leermiddelen gekend wordt
en waar met storende invloeden als meerdere klassen in het zelfde
lokaal zonder onderwijzer geen rekening wordt gehouden". (M. H.
De zin is letterlik overgeschreven en komt dus niet voor mijn rekening,
maar voor die van H. WERKMAN). De paedagogiek geeft grondregels
en rekent op onderwijzers met hersens, om ze toe te passen.
SLEMPKES kon het niet hebben, dat de kleine scholen genoemd worden „een ramp voor het onderwijs" of ook „paedagogische jammergestalten". Hij, zelf hoofd van zulk een school, erkent, dat het oordeel
„van staatkundige bijoogmerken niet vrij" is ; dat dit ,,veel te zware vonnis,
dat zulk een eenzijdige berechting natuurlijk moest uitlokken, vrijwel
zonder protest aanvaard is." Daartegen kwam hij op en schreef toen
een boek om iets „bij te dragen tot haar eerherstel". Dit „haar" slaat
op de tweemansschool. Maar hij doet meer : hij treedt op als gids
voor hen, die geroepen worden om zulk een tweemansschool te besturen en dan herkent hij : „Het succes van het onderwijs op de tweemansschool is niet noodwendig gering, mits bij de regeling ervan met
den bijzonderen aard der school rekening gehouden wordt". Dat aan
SLEMPKES dit toevertrouwd is, bewijst heel zijn boek ; bewijst de serie
rekenboekjes, die hij later uitgaf en bewijst vooral het mooie boek,
dat hij uitgaf onder de titel „Boeiende stof" als wegwijzer op het gebied der natuurkennis. En laat ik ook nu maar eens uit de school
klappen : die werken, geschreven voor de kleine scholen door het hoofd
van een kleine school, worden heel veel op grote scholen gebruikt,
waardoor men erkent, dat de grote scholen nog wel wat kunnen overnemen van de kleine.
„Paedagogische jammergestalten" ! Dat zouden de kleine scholen
zijn ! Hoor dan JAN LIGTHART, die in Zweden kennis maakte met
grote scholen, veel groter dan men ze in Nederland kent. En als hij
die heeft leeren kennen, roept hij uit : „Voelt men wel, hoe groot gevaar de onderwijzer loopt een rad in 't raderwerk te worden, deel van
't mechanisme ? En hoe groot gevaar het kind loopt, de wereld te
zien als een dierentuin met veel getraliede hokken ?" „Paedagogische"
d. i. dus opvoedkundige jammergestalten. Maar vraagt de opvoedkunde
niet voor alles kennis van het individu ? En is die kennis te verkrijgen in een paar weken ? Leert men het kind in zes maanden opvoeden ? Zo ja, dan is kinderstudie vrijwel overbodig en behoeven
we geen congressen daarvoor te houden en geen dikke boeken daarover te schrijven. Welnu op de twaalfklassige school gebeurt het vaak
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dat een onderwijzer of onderwijzeres zes maanden lang een klas van
40 of meer leerlingen voor haar rekening heeft. Het opschuivingssysteem wordt hoogst zelden consequent toegepast en dit dan ook niet.
Bij gedeeltelike toepassing blijven de kinderen een jaar, soms anderhalf
of twee jaar bij dezelfde onderwijzer. Maar op de tweemansschool geldt
als regel, niet als uitzondering, dat de onderwijzer zijn kinderen minstens drie jaar houdt. Kan hij ze niet beter leeren kennen ? Kan hij
ook niet beter individueel oordelen, wat vóór ieder kind afzonderlik
nodig is? Hij kent de ouders ; hij kent de gezinnen ; hij kent de omstandigheden, waarin het kind dageliks verkeert ; hij kent de levensloop van het kind. En dan zou zijn school in opvoedkundige zin een
jammergestalte zijn ? Maar laten we nog even een kijkje nemen bij
de grote en bij de kleine school. 't Is negen uur. Twaalf bataillon s
vormen zich op het schoolplein, zodra de schoolbel luid. Ieder bataillon heeft een onderofficier aan 't hoofd en de opperbevelhebber loopt
tussen de gelederen door om te zien, of alles in slagorde geschaard
is. En dan hoort men bataillon voor bataillon vertrekken op de maat
van stokgedreun ol handgeklap : één, twee ; één, twee ; ene, twee.
Ongeveer kwart over negenen zijn alle bataillons binnen de muren der
kazerne en het onderwijs, mitsgader de opvoeding kan aanvangen. Om
10 uur hoort men weer : één, twee ; één, twee ; ene twee ! 't Is een
bataillon, dat van de derde verdieping de trappen afdaalt om het gymnastieklokaal te bereiken. Kwart voor elf ! De bel luidt. Twaalf
bataillons vormen zich en op de maat van het : één, twee ; één, twee ;
ene twee, gaan alle nederwaarts naar het speelplein of ook wel opwaarts naar het speeldak. De klok slaat elf : één, twee ; één, twee ;
ene twee : de bataillons keren naar de chambré, ik bedoel naar de
leerlokalen terug. Twaalf uur : de bel luidt ; één, twee ; één, twee ;
ene, twee : twaalf bataillons hebben zich gevormd en verlaten de
lokalen onder behoorlik geleide, tot ze op de openbare straat zijn ;
daar barsten ze uiteen.
En nu de tweemansschool. Meester (gewoonlik heeft een tweemansschool een meester, de twaalfklassige school heeft mijnheren met een
bovenmijnheer), meester tikt even tegen het glas of klapt in de hand
en de leerlingen zijn binnen. Nog vóór de klok koud is, is ook het
werk begonnen. Als het speelkwartier gekomen is, waarin werkelik
gespeeld en niet deftig gewandeld wordt, zegt meester eenvoudig: „Even
naar buiten, jongens !" en als het kwartiertje om is, zijn de kinderen
weer in school, terwijl ze aan het einde van de schooltijd zonder ge-

leide naar huis gaan.
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Mag ik vragen : was ons ideaal niet steeds de school te beschouwen
als verlengstuk van het huisgezin ? En welke school gelijkt daar het
meest op : de twaalfklassige of de tweemansschool ? En waar zou de
opvoeding beter tot zijn recht kunnen komen ? En is het te verwonderen,
dat de voorstander van kleine scholen op zijn beurt gaat spreken van
schoolkazernes en kinderpakhuizen ?
Inderdaad, wie het aandurft de kleine scholen „paedagogische jammergestalten" te noemen, heeft nooit over de betekenis van het woord
„paedagogische" nagedacht.
Dit werd toegegeven door iemand, die zich deze scheldnaam voor
de kleine scholen had laten ontglippen en daarom verving hij „paedagogisch" door „didactische" en meende nu het pleit gewonnen te hebben.
Bieden de scholen met zes en meer leerkrachten inderdaad meer waarborg voor goed leren dan die met twee of drie ? We zullen dit onderzoeken en vragen naar de ervaring van enige mannen, die èn de kleine
én de grote scholen hebben leren kennen. Wat zeggen deze ?
Reeds hoorden we SLEMPKES getuigen : „Het succes van het onderwijs op de tweemansschool is niet noodwendig gering, mits bij de
regeling ervan met den bijzonderen aard der school rekening gehouden
wordt." En op dezelfde bladzijde zegt hij : „De kleine heeft haar eigen
leerplan en methode, haar eigen eischen, doch kan zich, bij tegemoetkoming aan die eischen, in haar resultaten met de grote scholen meten."
De schoolopziener J. STAMPERIUS heeft in het Nieuwe Schoolblad
van 16 December 1912 erkent, dat de kleine scholen beter zijn dan de
grote, terwijl hij tot de conclusie kwam, dat scholen met drie leerkrachten voor het platteland de beste zijn. Wat die toevoeging „voor
het platteland" hier te beduiden heeft, is me uit het artikel niet duidelik
geworden, maar ik geef hier het slot van het artikel in zijn geheel.
Het luidt aldus :
„Als ik nu, voor mezelf, en eigen ervaring raadplegend, een conclusie
„trek, is het deze :
„Op tweemansscholen heb ik somtijds resultaten gevonden, die mijn
„verwachting overtroffen. Doch zulke gebrekkig ingerichte scholen
„eischen te veel van een onderwijzer en verdienen geen aanbeveling.
„Maar scholen met drie leerkrachten kunnen zeer goed zijn. En
„wanneer de klasse-bevolking niet te talrijk is, acht ik het geen bezwaar
„dat een onderwijzer twee jaarklassen voor zijn rekening heeft. Moge
„zijn taak wat zwaarder zijn dan die van zijn' collega aan zes- of
„twaalfklassige scholen, de resultaten van zijn onderwijs behoeven niet
„minder te zijn.
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„Voor het platteland acht ik scholen met zes, niet talrijke, jaarklassen
„en drie leerkrachten in meer dan één opzicht de meest gewenschte."
Naar aanleiding van dit artikeltje gevoelde de Heer L. B. FIKKERT,
oud-schoolopziener, zich gedrongen, om niettegenstaande hij slechts
met potlood wat op het papier kon krabbelen vanwege zijn slecht
gezicht, toch instemming te betuigen met hetgeen de Heer STAMPERIUS
geschreven had. Hij eindigde aldus :
„Mijn ideaal-school is : maximum leerlingen voor 1 school 150, met
1 hoofd en 2 onderwijzers van bijstand ; ieder dus 2 jaarklassen met
25 leerlingen in elke klasse.
Aan zulke scholen zijn, behalve de door U reeds genoemde voordeelen, de volgende verbonden :
1. Geen ambulantisme, dat thans aan de grote scholen noodzakelijk, doch uit een opvoedkundig oogpunt niet aan te bevelen is.
2. Geen stand van onderwijzers van bijstand, daar deze allen, als
zij 't verdienen, hoofd kunnen worden.
3. Betere bezoldiging van de hoofden, zonder bezwaar van de gemeentekas, door besparing op de salarissen der onderwijzers van bijstand.
4. Betere verdeling der scholen over de verschillende onderdeelen
der gemeenten."
In „De Schoolwereld" van 15 Juni 1913 is de Heer C. L. VAN BALEN
aan het woord, niet over kleine en grote scholen, maar over het onderwijs in aardrijkskunde. Zo terloops schrijft hij daar neer :
„De resultaten echter in klassen, waar de kinderen leerboekjes in
handen krijgen, zijn veel grooter en veel vaster dan in die grootestads-klassen, waar het kind zichzelf niet mag helpen en alleen de
de meester bron van kennis is. Daar op het platteland kan het individu
zijn waarde toonen : daar komen de auto-didacten vandaan. En zoo
nu en dan, bij toelatingsexamen voor inrichtingen van onderwijs boven
de lagere school, daar krijg je ze, die jongens, die zoo vast zijn in
hun kennis en die in hun boerschen eenvoud de wufte stadsjeugd vèr
achter zich laten."
Men begrijpt wel, dat de Heer v. BALEN hier voor het platteland
kleine en voor de stad grote scholen op het oog heeft. Dit blijkt te
meer uit de zin, die hij er op laat volgen n.l. deze : „Het grote gevaar voor ons grote-stads-onderwijs is, dat de onderwijzer zich — waar
het niet nodig is — opdringt aan de leerling." Dit „opdringen" kan
natuurlik alleen plaats vinden, als de onderwijzer slechts één klas heeft;
de man met twee klassen heeft daarvoor geen tijd en die met drie of
vier nog minder.
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Reeds in 1908 nam ik het zelf in „Het Christelijk Schoolblad" voor
de kleine scholen op „uit eerbeid voor de 27 tweemansscholen, die
er toen in het distrikt Winschoten waren en uit achting voor de 54
onderwijzers en onderwijzeressen, die daarin arbeidden." Daaronder
waren 16 openbare en 5 bizondere scholen, waar uitsluitend onderwijs
in de vakken van a tot k gegeven werd en ik eindigde aldus :
„a. wat het lager onderwijs in het distrikt Winschoten betreft, behoeven d e scholen met 2 en 3 leerkrachten als geheel genomen niet
achter gesteld te worden bij die met volledig klassenstelsel ;
b. op de kleine scholen zijn de kinderen in het 2e en 3e leerjaar
gewoonlik met lezen, schrijven en rekenen (vooral met lezen) verder
dan de leerlingen in de grote scholen;
c. over 't geheel beklijft de leerstof beter in de kleine dan in de
grote scholen ;
d. de kinderen in kleine scholen kunnen in de hogere klassen zich
zelf veel beter redden, zijn meer zelfstandig dan die in de grote scholen."
JAN LIGTHART schreef aan 't eind van de discussie over „Kleine
Scholen", dat men in de grote steden geen kleine scholen kon hebben,
ondanks hun voortreff elikheid, omdat ze te duur zijn."
Zolang de grote scholen nog „in de mode" zijn, behoort er een
beetje moed toe, het voor de kleine op te nemen en daarvan is het
wel te verklaren, dat veel schrijvers, die bang zijn hun naam te verliezen, zich wat heel voorzichtig uitlaten. Tot die voorzichtigen behoort o.m. de Heer D. L. DAALDER, die zich in School en Leven
van 5 Juni 1913 aldus uitliet :
„Er is veel te doen geweest over de tweemansschooltjesin de laatste
tijden. Ik zal de laatste wezen, om ze te verdedigen. Maar één voordeel hadden en hebben ze ongetwijfeld. Daar moèsten de jongens
wel doen ! Daar had de meester geen tijd, om alle moeilikheden weg
te nemen en daar zette je stoer je kleine hoofd tegen de moeilikheden
in. Je wist het, dat je je zelf moest redden, omdat de meester zijn
handen vol had. En als het niet ging de eerste keer, dan probeerde
je 't nog eens en nog eens, tot .... 't eindelik lukte en je de stille
triomf vierde van een bereikt doel. En worden in die scholen met
hun gedwongen zèlfwerkzaamheid heel wat van die overwinningen gevierd.
En wel eigenaardig is het, dat er zeer moderne scholen zijn, met 10
tot 12 kinderen voor één onderwijzer, waar gebruikt worden de in
veel opzichten uitmuntende boekjes van J. A. SLEMPKES : Wie zoekt,
zal vinden ! SLEMPKES is bekend geworden door zijn : Scholen in druk,
waarin hij de paedagogiek en metodiek van de twee- en driemansNat. Chr. Schoolcongres
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scholen bespreekt. In deze serie van de drie rekenboeken „voor kleine
scholen" heeft hij enkele van z'n beginselen gerealiseerd. Hiermee
kunnen de jongens zich grootendeels zelf redden. Elke § heeft 8
sommen, waarvan de 4 eerste gewoonlik slechts bespreking eisen, soms
niet eens alle. No. 5 is een cijfersom. Dan volgen 3 sommen voor
de vluggers, van de zelfde soort als de eerste 4. En deze § wordt,
o, glorie, gevolgd door een §a, die 8 sommen bevat, overeenstemmende met die behandelde §. Dat is een goede meiode. Hier kunnen
de kinderen werken en- ontaardt het rekenonderwijs niet in een praten
over de hoofden heen. Ze leren 't zo vanzelf. Door doen ! Door
oefening wordt de kunst verkregen, zeien de oude Hollanders. Al
doende leert men, volgde erop. En, waarlik, er is weinig in, dat niet
prakties is. Een enkele § had gemist kunnen worden ; vooral in 't
3e deeltje zijn concessies nodig geweest voor voorbereidende scholen.
Ik werkte met m'n klas achtereenvolgens de 3 deeltjes door en vond
de resultaten heel goed. De §a werd als huiswerk gemaakt. En het
is een genot, uit deze royaal uitgevoerde boekjes te rekenen. De uitvoering is zeer te roemen; veel beter dan van andere veel gebruikte seriën."
Laat ik dit gedeelte van mijn voordracht mogen besluiten met een bekentenis. Ook ik ben geboren en opgevoed in een tijd, waarin grote
winkels, grote fabrieken, grote schepen, enz. als ideaal gesteld werden ;
een tijd, waarin de legers en helaas ! ook de krankzinnigengestichten
en de gevangenissen al groter werden ; een tijd, waarin men ook grote
scholen ging bouwen ; scholen met twee en drie verdiepingen en met
twaalf klassen, terwijl men in het buitenland nog veel verder ging.
Ook ik heb mij toen als ideaal gesteld aan het hoofd te komen van
een school, waar ieder onderwijzer slechts één klas had. Ik heb dat
ideaal bereikt, maar het bleek meer van een ilusie dan van een ideaal
te hebben. Eerst had ik een school met zes klassen, alle voor mijn
rekening ; toen werd het beter : ik kreeg een school met drie leerkrachten, later werd dit zelfs vier. En toen kwam de gelukkige tijd,
waarvan ik me zoveel had voorgesteld : een school met volledig klassenstelsel ! Daar zouden we eerst flink opschieten ! Helaas ! ik kon
de Bedumerjeugd niet verder brengen dan ik het die in Goes gedaan
had. Toch wilde ik me zelf nog niet bekennen, dat ik gedwaald had.
Maar ik werd arrondissements-schoolopziener en kreeg gelegenheid 34
scholen te bezoeken. Daaronder waren enkele grote, die ... wat de
resultaten betreft, volstrekt niet boven de kleinere uitmuntten. Dat lag
zeker aan de omstandigheden, want eigenlik was het getal nog te klein
om daaruit tot een vast besluit te komen.
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In 1905 werd ik distriktsschoolopziener en nu heb ik 170 scholen,
waaronder slechts een paar met één leerkracht ; de overige met 2, 3,
4, 5, 6 en meer leerkrachten tot 12 toe. Nu heb ik dus meer materiaal ter veelijking en — de uitkomst is nog, zoals ik die in 1908 in
het „Christelijk Schoolblad" heb aangegeven.
Van alle kanten kreeg ik cijfers onder de ogen, die me versterkten
in , de gedachte, dat er toch wel iets af te dingen was op de voortreffelikheid der grote scholen. Men leze o.a. het „Rapport van de mogelijkheid en wenschelijkheid der invoering van het Mannheimer stelsel
in Nederland, uitgebracht door de commissie, benoemd door de hoofdbesturen van de vereeniging voor vereenvoudiging van examens en
verbetering van het onderwijs en van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap". Men zal dan o.m. zien, dat in de twaalfklassige
scholen een heel groot deel der leerlingen ouder zijn dan verondersteld wordt met het oog op de klasse, waarin ze zitten. Voor de
twaalfklassen bedraagt dit achtereenvolgens 33, 39, 44, 44, 51, 58, 58,
60, 63, 63, 62 en 59 procent ! Eigenaardig is het dan ook, dat men
juist in de grote steden, waar men twaalfklassige scholen heeft, zulk
een grote behoefte gevoelt aan een ander stelsel en over invoering van
het Mannheimer stelsel ernstig denkt. Op het platteland maakt men
zich hierover volstrekt niet druk.
Bij zulk een verschil, bij zulk een strijd tussen theorie en praktijk,
moet men wel gaan onderzoeken, of er ook iets aan de theorie hapert.
En dit is m.i. het geval. Men heeft in de laatste jaren wel wat uit het
oog verloren, dat er een heel groot verschil is tussen hoger en lager
onderwijs. Men is ook bij het lager onderwijs gaan doceren, men
gaf zo'n beetje college in aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis;
ook wel in lezen, rekenen en Nederlandse taal ; zelfs de uren, voor
schrijven en tekenen uitgetrokken, werden voor een deel volgepraat.
Men vergat daarbij, dat de lagere school vóór alle .dingen vaardigheid
moet aanbrengen. De leerling moet vlug en vaardig kunnen lezen,
schrijven, rekenen, tekenen ; hij moet zo gewoon zijn zuiver te schrijven,
dat hij weinig of geen spelfouten maakt; zelfs de zaakvakken zijn voor
de lagere school tot op zekere hoogte vaardigheidsvakken. Het kind
moet heel vlug de weg kunnen vinden in de Bijbel ; het moet de
plaatsen, waar iets belangrijks gebeurt in zijn atlas kunnen opzoeken ; het
moet de hoofdfeiten der geschiedenis zo dikwijls en op zo verschillende
manier onder °de ogen gehad hebben, dat het die nooit vergeet. En
vaardigheid krijgt men niet door het praten van de onderwijzer ; vaardigheid krijgt men door doen, door heel veel doen : door herhaaldelik doen.
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Hier komt het verschil tusschen de grote en de kleine school uit.
In de grote school heeft ieder onderwijzer één klas. Een flink onderwijzer, die zich goed voorbereid heeft, laat zich, o, zo licht verleiden
te lang te praten over zijn onderwerp ; hij zit er zo goed in ; hij heeft
zoveel er over te zeggen ; het uur, daarvoor uitgetrokken, is eigenlik te
kort. Hij praat, hij praat ; de kinderen luisteren wezenlik of schijnbaar, maar voor verwerken blijft geen tijd over en de noodige vaardigheid wordt niet verkregen. Zelfs als er schriftelik werk gemaakt wordt
door de leerlingen, zal de flinke onderwijzer heel blij zijn, als er een
hulp vraagt en dadelik is hij er bij om die hulp mild en overvloedig
te verlenen.
Het klinkt wat eigenaardig, maar in zo'n geval is een luie onderwijzer
voor het kind beter dan een ijverige.
Heeft de onderwijzer twee of meer klassen voor zijn rekening, dan
kan hij met een daarvan niet te lang praten ; mocht hij een enkele
keer in de verleiding komen dit wel te doen, dan merkt hij wel aan
de roerigheid der andere klas, dat het tijd is om op te houden. Hij
moet zijn tijd verdelen en hij moet gelegenheid geven voor het verwerken der leerstof. Lange toelichtingen kan hij niet geven; daarvoor
ontbreekt de tijd ; gelukkig ook, want nu leren de kinderen zich zelf
helpen ; zo vormt men karakters ; zo komt de kleine school aan de
opvoeding ten goede en zo zorgt ze te gelijkertijd voor het aanbrengen
van allerlei vaardigheid, die zo hoog nodig is voor het voortgezet
onderwijs en voor de praktijk van het leven. 't Is dan ook wel opmerkelik, dat de klachten over wat men noemt de „vermethodieking"
van ons onderwijs het allereerst en het allermeest gehoord zijn in de
grote steden, waar men zes- en twaalfklassige scholen heeft met evenveel onderwijzers als klassen.
Nu heeft alles zijn grenzen en elke deugd, die overdreven wordt,
verandert in een ondeugd. En zo heeft ongetwijfeld de man, die
heel alleen in een school staat, een vrij zware taak. Maar dank zij
de wet- KUYPER behoeft dit bijna niet meer voor te komen. Biezondere
scholen met één leerkracht behoren vrijwel geheel tot het verleden,
want om aanspraak te kunnen maken op de rijksbijdragen moet een
school minstens 25 leerlingen boven de 6 jaar tellen en is dit het
geval, dan kan men een tweede leerkracht aanstellen, voor wie het
Rijk de minimum-jaarwedde betaalt. Op 1 Januari 1905 verkeerden
169 openbare scholen in 't geval, dat ze tusschen 25 en 40 leerlingen
hadden, die konden dus alle op 1 Januari van het daaropvolgende
jaar een tweede leerkracht aanstellen. De grootste tegenstanders van
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kleine scholen doen echter hun uiterste best om schooltjes met 4, 5,
6 leerlingen in 't leven te houden en het schijnt dus wel dat kleine
scholen alleen „paedagogische jammergestalten" zijn, wanneer ze tot
de rubriek biezondere behoren, maar niet als ze openbaar heten.
Mag ik, als in 't voorbijgaan, hier even opmerken,
a, dat het aantal schooltjes met minder dan 40 leerlingen groter
is bij het openbaar dan bij het biezonder onderwijs : in 1911 bedroeg
het voor de eerste rubriek 7'/ 2 °,'° en voor de tweede slechts 2.3 °h ° ;
b. dat het totaal aantal kleine schooltjes gestadig daalt, en dus
niet toeneemt, zoals in 1905 voorspeld werd : in 1908 was het totaal
6.5 °/0 en in 1911 nog slechts 5.5 %.
Over de eenmansscholen behoef ik verder niet te spreken ; die behoren tot de grote uitzonderingen en worden soms kunstmatig in 't
•
leven gehouden.
Een tweemansschool is voor de opvoeding uitstekend en kan ook
heel goede onderwijsresultaten hebben, wanneer het onderwijzend personeel zich wat extra inspant. Vóór de school begint moeten de
borden zijn aangeschreven, moeten alle leermiddelen klaar liggen,
zodat er onder schooltijd geen minuut verloren gaat. Na schooltijd
moet er heel wat worden nagezien, meer dan op andere scholen,
want heel wenselik is het, dat op deze scholen uitsluitend op papier
en niet op de lei gewerkt wordt, wat ik voor grote scholen ook wel
nuttig acht. Ook moet het onderwijzend personeel een zekere handigheid hebben en niet al te schools in zijn opvattingen zijn. Een
kind van een lagere afdeling b.v., dat het werk afheeft, moet niet gehinderd en nog minder gestraft worden, als het luistert naar hetgeen
meester aan een andere afdeling vertelt. Mijn ervaring leert — en
en ze wordt door anderen bevestigd — dat men op scholen met twee
leerkrachten heel goede resultaten verkrijgt ; ja, 'k durf het wel aan
om leerlingen van zulke scholen aan een onpartijdig onderzoek te
onderwerpen met leerlingen van grote stadsscholen.
De scholen met drie leerkrachten voldoen over 't geheel uitstekend.
Ieder werkt daar met twee klassen, die gezamenlik niet meer dan
hoogstens 48 leerlingen tellen, daar 144 de uiterste grens is voor dit
getal onderwijzers. De praktijk bevestigt de uitspraak, dat over 't
geheel genomen juist in die scholen de beste resultaten verkregen
worden. Ed onderzoek op betrekkelik kleine schaal en onder omstandigheden, die lang niet voor allen gelijk waren, heeft tot uitkomst
gehad, dat de kleinere scholen, ook in onderwijsresultaten boven de
grote kwamen te staan. Ik denk hierbij aan de enquête, die met een
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enigszins ander doel door de vereniging van Hoofden van Scholen
voor enkele jaren gehouden werd. 't Zou inderdaad moeite en kosten
wel belonen, als een onpartijdig onderzoek over heel het land ingesteld werd om in dit opzicht tot volkomen zekerheid te komen. Met
de ervaring, die ik tot heden opdeed, verwacht ik niet anders dan
dat de driemansschool op dit ogenblik de palm der overwinning zal
wegdragen.
'k Herhaal „op dit ogenblik". Immers bij alles, wat ik tot heden
zei, stond mij de volksschool met zes leerjaren voor den geest. Maar
met rasse schreden gaan we de tijd tegemoet, dat de zesjarige school
uitgebreid wordt tot een zevenjarige. Als de ouders voor hun kinderen
van 12 jaar geen werk kunnen vinden, laten zij ze liever nog een
jaar op school dan dat ze langs de straat loopen. En dan moeten
we de school wel uitbreiden, wat ik trouwens volstrekt niet jammer
vind. De vraag dringt zich dus aan ons op, hoe we ons de ideaaltoestand denken, als zo langzamerhand overal een zevende leerjaar is
ingevoerd. En dan lacht mij de school met 4 lokalen en 4 leerkrachten
het meest toe. De eerste klas krijgt heel vaak leerlingen die nog aan
het schoolleven moeten wennen. Die kleintjes hebben overal hulp
bij nodig. Het went tamelik gauw ; maar toch, de juffrouw moet hier
extra les geven in het vasthouden van potlood of griffel ; daar een
leren, hoe het leesboek moet gelegd worden ; een derde heeft troost
nodig, omdat de letters niet uit het potlood willen komen, enz. enz.
In zo'n aanvangsklas van een 30 leerlingen heeft de onderwijzeres de
handen tamelik vol.
Klasse 2 kan met 3 aan één onderwijzer worden toevertrouwd,
wanneer het gezamenlik aantal leerlingen daarvoor niet te groot is.
Eveneens 4 en 5 bij één leerkracht ; terwijl 6 en 7 dan in het vierde
lokaal een goed onderkomen kunnen vinden. Reeds nu blijven op de
meeste scholen een deel der leerlingen langer dan zes jaar op school
en ook vindt men de hier als ideaal geschetste toestand al op heel
wat scholen en , dat deze goed voldoet, leert de praktijk.
Van harte hoop ik, dat de ideale scholen zelfs in de grote steden nog
kunnen gesticht worden, al vrees ik, dat de grond daar wat al te duur
is ; maar stellig moet er op aangedrongen worden niet angstvallig het
stichten van buurtschooltjes na te laten, alleen uit vrees voor het geschetter van mensen, die om politieke redenen onze kleine scholen
uitschelden voor „paedagogische jammergestalten". Wie dat in 1913
nog doet, toont Of niet op de hoogte te zijn met de zaak, waarover
hij spreekt of schrijft en dan past het hem te zwijgen ; of hij wil de
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school en het onderwijs dienstbaar maken aan politieke oogmerken, en
dan dient ieder, die het lager onderwijs in Nederland van harte liefheeft daartegen een zeer ernstige protest te doen horen.
Ik eindig ; maar ik mag dit niet doen voor ik hier openlik een
eresaluit gebracht heb aan de mannen en vrouwen, die zowel bij het
openbaar als bij het biezonder onderwijs, vaak in afgelegen piaatsen,
arbeiden in de „tweemans- soms zelfs nog in een éénmansschool en die
daar voor een groot deel met buitengewone toewijding helpen een geslacht
op te voeden en te onderwijzen, dat in de Nederlandse samenleving alles
behalve een slecht figuur maakt en stellig niet tot de achterliken behoort.
God zegene op biezondere wijze onze onderwijzers en onderwijzeressen in de kleine scholen.
De VOORZITTER dankt den inleider zeer voor zijn referaat, dat zeker
ruimschoots stof tot discussie biedt, waarvoor hij gaarne de gelegenheid openstelt, voorzoover de tijd strekt.
Aan de discussie nemen deel de heeren WAGENVOORT en WOUTERS.
De.heer WAGENVOORT, Utrecht :
Spreker heeft veel gehoord, waarmee hij gaarne zijn instemming betuigt.
Dat het opvoedkundig gedeelte van de taak des onderwijzers in kleine
scholen beter kan vervuld worden dan in groote, valt niet tegen te spreken.
Ook wil hij niet ontkennen, dat het onderwijs in die kleine scholen
goed kan zijn. Maar de inleider heeft, naar sprekers mee ping, de
zaak te eenzijdig belicht. Over de didactische bezwaren, welke zich
bij het onderwijs in de kleine scholen voordoen, is hij luchtigjes
heengegleden, of liever, hij heeft die bezwaren nagenoeg onaangeroerd
gelaten. Het onderwijs in Bijbelsche Geschiedenis, Vaderlandsche
Geschiedenis en Aardrijkskunde bijvoorbeeld levert in kleine scholen
groote moeilijkheken op. Spreker is van oordeel, dat de resultaten
van het onderwijs in grootere scholen in den regel meer bevredigend
zullen zijn dan die, welke in kleine scholen worden verkregen. Wel
erkent hij, dat het gevaar van „te veel praten" voor den onderwijzer
in groote scholen grootei is dan in kleine, maar dat gevaar is toch
ook in die scholen best te ontwijken. Een onderwijzer, die te veel
praat, is eenvoudig niet berekend voor zijn taak, en zulk een man is
ook in kleine scholen niet op zijn plaats.
De heer D. WoUTERs, Soest :
Mijnheer de Voorzitter. Ik wil beginnen — en ik meen te spreken
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namens alle onderwijzers en hoofden van kleine scholen — met een
woord van hulde voor de vele goede worden, welke de heer WIRTz
heeft gesproken van hen, die hun beste krachten geven aan het werk
in kleine scholen. Want Mijnheer de Voorzitter, zulk een woord doet
ons, wier werk zoo gedurig in de pers gesmaad is, dubbel goed.
Het is toch opmerkelijk,daar van zoo vele zijden thans het goed
recht der kleine scholen uit onderwijs- en opvoedkundig standpunt
wordt verdedigd, in de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet alleen
van Links maar ook van Rechts ze als voor niet vol worden geteekend en de verdediging van Rechts was dan ook een negatieve :
jullie hebben er ook, ja zelfs meer.
Toch Mijnheer de Voorzitter, verwonderde mij het Excerpt van het
referaat van den Heer WIRTZ, waar het aanbeval scholen met vier
leerkrachten. En onder de rede van den geachten referent steeg mijn
verbazing nog meer, waar hij zei, dat 3 mans-scholen de eerepalm
wegdroegen ; maar de situatie werd gered door referents uiteenzetting.
waar hij uitsluitend het oog heeft op een vervolgklasse. Toch meen
ik, dat dit theoretisch wel mooi-lijkende, practische bezwaren zal hebben
door overvolle tweede en derde lokalen. Wel meen ik voordeel van
zulk 'een regeling te zien, indien het minimum aantal leerlingen, waar
de wet op het Lager Onderwijs een onderwijzer voor subsidieert, werd
verlaagd. Gaarne zal ik hierover nog de opinie van den referent
vernemen. Dank U Mijnheer de Voorzitter.
De heer WIRTZ, de sprekers beantwoordende, zegt :
Mijnheer de Voorzitter. 't Is mij aangenaam aan den Heer WOUTERS
te kunnen zeggen, dat er vermoedelik voortaan in de Tweede Kamer
en ook in de pers met meer waardeering over de kleine scholen gesproken zal worden, want 'k heb juist gisteren in de Nieuwe Rotterdamsche Courant gezien, dat een correspondent van dat blad in
Zwitserland de ontdekking heeft gedaan, dat kleine scholen heel goed
zijn. Nu men in het buitenland ontdekt heeft, wat men elke dag in
het binnenland zien kan, is er hoop op beterschap in dit opzicht.
Met een zevende klas heb ik gerekend, omdat m. i. steeds met de
naaste toekomst rekening moet worden gehouden. En nu de arbeid
voor heel veel kinderen van 12 en 13 jaar verboden is, zullen de
ouders ze graag een jaar langer op school laten. 'k Geef toe, dat de
indeling in klassen, wanneer het maximum aantal leerlingen volgens
de wet bereikt is, heel veel moeite kan veroorzaken. Maar die moeilikheid blijft bestaan, eenvoudig omdat men maar niet dadelik voor

201
een heel klein getal leerlingen een school kan bouwen en ze op het
platteland ook niet naar een andere school verwijzen kan, als deze te
ver weg ligt. Met die moeilikheden moet de wetgever veel meer
rekening houden dan nu het geval is bij de vaststelling der maximale
getallen.
Het doet me een groot genoegen, dat de Heer WAGENVOORT, mijn:
eigenlike bestrijder, begint met toe te geven : a. dat de kleine scholen
uit het oogpunt van opvoeding heel goed zijn ; b. dat ze, wat de
onderwijsresultaten betreft goed kunnen zijn. Dat is feitelijk alles,
wat we begeeren. Dat er bezwaren zijn te overwinnen, wordt door
de voorstanders gaarne toegegeven en dat die bezwaren aan de tweemansschool vrij groot zijn, is nooit betwist. Toch zijn ze in de
praktijk lang niet zo groot, als men het in theorie voorstelt. Voor
enkele vakken kan men zonder bezwaar combineren, voor andere wisselt men schriftelik en mondeling onderwijs af. 't Is een aardigheid
om te zien, hoe een geroutineerd onderwijzer aan drie klassen b.v.
les in aardrijksijkskunde geeft en toch wel degelik met de leerjaren rekent. We zijn wat al te methodisch geworden in de laatste
jaren en dat leert men in de kleine scholen wel af.
Ten slotte doet het me genoegen, dat door de geachte opponent
er op gewezen is, dat de onderwijzers in de grote scholen ook nog
van die in de kleine kunnen leeren, door wat minder te praten en
en de kinderen wat meer te laten doen.
De VOORZITTER brengt nogmaals dank aan referent en sprekers en
sluit deze zitting, nadat er is voorgegaan in dankgebed.

Zitting van Vrijdag 10 October.
De Voorzitter, Ds. E. VONKENBERG opent de vergadering met gebed
en stelt het eerste onderwerp aan de orde :
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Vrije- en Overheidsscholen in de Grondwet.
Het Regeeringsvoorstel tot wijziging van artikel 192
(in verband met het gewijzigd Unierapport).
Inleider : Mr. J. J. DE WAAL MALEFIJT.

INLEIDING.
Het onderwerp „Differentieering in vrije en overheidsscholen" is aanmerkelijk beperkt door het „in de Grondwet". Nader is het geconcentreerd op
het jongste regeeringsvoorstel en bij de critische waardeering daarvan stellen
wij ons op het standpunt van het gewijzigd Unie-Rapport.
A.
Het bestaande artikel 192 G. W. voorzoover het de onderscheiding vrijeen overheidsscholen raakt. Welke bepalingen behelst het te dezen aanzien ?
Welke is de bedoeling daarvan ? Welke mogelijkheden zijn er mede bestaanbaar ?
Het artikel heeft een gewichtige historie.
Voor de bedoeling moet meer gezien worden naar de behouders in 1887
dan naar de makers in 1848. Deze bedoeling is zekere bevoorrechting en
voorkeur voor ongodsdienstig onderwijs van overheidswege. In de gewone wetgeving en meer nog in de praktijk is echter zoowel
onderdrukking als dragelijke gelijkheid van ander onderwijs en zelfs overheersching door ander onderwijs denkbaar.
B.
Wat zou ten aanzien van vrije en overheidsscholen door tot standkoming
van het voorstel-HEEMSKERK veranderen ?
De tegenstelling tusschen beide zou verzwakken. De bevoorrechting der
overheidsschool verviel.
I)e voorkeur werd naar het vrije onderwijs verplaatst.
Ten aanzien der overheidsschool werd absolute ongodsdienstigheid losgelaten.
Ofschoon nadere wetten en practijk het meeste beslissen, zou de kans
groot worden dat het vrije onderwijs regel, de staatsschool aanvulling werd.
De mededinging tusschen Christelijk en ongodsdienstig onderwijs zou ten
gevolge van een en ander minder door uitwendige factoren worden beïnvloed.
C.

'
Hoe oordeelen wij voorstangers van het Gewijzigd Unierapport ?
Herinnering aan geschiedenis en inhoud van dit rapport.
Behalve wat het punt *van het schoolgeld betreft werd ons program door
het voorstel-HEEMSKERK veelszins verwezenlijkt.
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Ook naar den aard der Grondwet is wijziging van het artikel in dezen
zin gewenscht.
Enkele redactie opmerkingen.
SLOT.
Betrekkelijke bereikbaarheid onzer wenschen in dezen.
Betrekkelijke waarde van de gewenschte Grondwetswijziging.
De geestelijke strijd voor de Christelijke School blijft, waarin alleen
innerlijke kracht beslist.
De staatkundige strijd over de grens tusschen overheidsbemoeiïng en
vrijheid op het gebied van het onderwijs zal ook nimmer kunnen verdwijnen.

Differentieering in overheads- of openbare- en vrije- of bijzondere
scholen is sinds lang in ons vaderland de meest gewone, de meest
gewichtige, de meest besprokene, de meest omstredene.
Gansch natuurlijk mitsdien, dat ze op dlt Congres niet onbehandeld
blijft.
Intusschen -- om den omvang en de beteekenis dezer soortsplitsing
stelde het mij gerust, waar deze inleiding mij werd opgedragen, dat
ze slechts had te betreffen de redactie van een Grondwetsartikel te
dezen aanzien, zooals dat artikel thans luidt, en zooals het voorkomt in
een door de Regeering onder een vorig Kabinet ingediend wetsvoorstel.
U en mij beide stelle het voorts gerust, dat ik als vertegenwoordiger der Unie niet alleen, maar ook uit volle persoonlijke overtuiging
mijne beschouwingen zal trachten ten beste te geven, niet slechts in
verband met het gewijzigd Unierapport doch ook van het standpunt
van dat rapport.
Wij redeneeren dus niet over de in abstracto beste oplossing van
de schoolkwestie. Er zijn zeker andere oplossingen denkbaar. Gesproken is soms van het restitutiestelsel, waarbij de openbare kassen
zouden teruggeven, wat de vrije scholen geacht werden aan de kassen
uit te sparen — ook van het subventiestelsel, volgens hetwelk de
overheid had te betalen, wat de ouders aan schoolgeld te weinig opbrachten — en allicht waren nog andere stelsels uit te denken, zoo
ten aanzien van het finantieele punt als van andere kwesties.
Thans echter aanvaarden wij die formuleering van beginselen, zooals die in historische ontwikkeling, immers naar Gods leiding, is
uitgedrukt in het Gewijzigd Unierapport.
Geschiedenis en inhoud van dat rapport worden zoo straks
besproken.
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Alvorens tot behandeling van ons onderwerp zelve over te gaan nog
een tweetal opmerkingen.
Ten eerste dat ik zal gebruiken de termen openbare- en vrije school.
De eerste is de door de overheid opgerichte. Vroeger had het woord
eene andere beteekenis, stond het tegenover huisonderwijs, zooals
openbare godsdienstoefening tegenover huisgodsdienst. VAN HOGENDORP spreekt in zijn schets voor een Grondwet van „publieke opvoeding". Later in 1824 over „de vrijheid van openbaar onderwijs." In
het verslag der Staatscommissie van 1846 leest men echter : „publiek
onderwijs is dat hetwelk van overheidswege wordt gegeven." En die
beteekenis van publiek of openbaar is sinds niet meer verwisseld.
Voor de andere soort gebruik ik den term „vrije school" die mij
beter dunkt dan „bijzondere", wat kan doen denken aan een school
waar iets bijzonders, iets extraordinairs aan is en die daardoor eigenlijk wat minder is dan de algemeene.
Het epitheton „vrij" begint in gebruik te komen sinds de Grondwet
in 1848 spreekt van „het geven van onderwijs is vrij". De vrije
scholen, zijn dus die welke niet zooals de in de vorige alinea's van
het Grondwetsartikel bedoelde openbare scholen bij de wet geregeld
en gebonden zijn aan eerbiediging van ieders gevoelens.
Wij kunnen het niet helpen als sommigen door onkunde of doordat
zij den bril der bevangenheid hebben opgezet hier geen oog voor
hebben, dien naam „vrij" te mooi vinden voor onze scholen en dan
de meening uiten, dat wij dien naam als „politiek trucje" gebruiken,
Het Vaderland, 3 Juni '13) of gaan betoogen, dat de christelijke
scholen, die ze dan met de vrije verwarren, in een bepaald opzicht
niet „vrij" zijn. Waartegenover met even weinig recht ware te zeggen,
dat de neutrale school voor velen, wat haar wezen en gevolgen betreft, niet
„openbaar" is.
Deze verwarring tusschen vrije en christelijke school voert mij tot
mijn tweede opmerking nl., dat wij ons vandaag van de dooreenhaspeling der tegenstellingen christelijk contra neutraal en openbaar
contra vrij zorgvuldig moeten trachten te wachten. 't Is waar : feitelijk
loopen ze op dit oogenblik practisch veelal samen, maar de onderscheiding is hier toch waarlijk zoo moeilijk niet. Herhaaldelijk wordt
hierin door vóór- en tegenstanders van christelijk onderwijs gezondigd.
Zelfs door Kamerleden van „rechts".
Al willen we ook bij deze bespreking de belangen onzer christelijke
scholen niet uit het oog verliezen : in de voornaamste plaats hebben
we het niet over vrije christelijke scholen, zooals die, waarvan en
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waartoe dit Congres uitgaat, . noch over openbare christelijke zooals hier
tn daar min of meer clandestien bestaan, maar over vrije scholen
zonder onderscheid van richting.
Eindelijk beperken we ons tot lagere scholen. Daarom ging de
strijd, daarop hebben Grondwet en Grondwetsvoorstel beide in de
eerste plaats het oog, op dat terrein beweegt zich het Unierapport —
en dit Congres.
De verdeeling der stof, zooals die in het schema is aangegeven
spreekt voor zichzelf;
ARTIKEL 192 der bestaande Grondwet luidt :
Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der
Regeering.
De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld.
Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager
onderwijs gegeven.
Het geven van onderwijs is vrij, bshoudens het toezigt der overheid, en
bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers;
het een en ander door de wet te regelen.
De Koning doet van den staat der hooge-, middelbare- en lagere scholen
jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven.

De laatste alinea blijft uiteraard buiten beschouwing.
Noch de schets van VAN HOGENDORP noch de Grondwet van 1814,
noch die van 1815, noch THORBECKE ' S Proeve van herziening der
Grondwet van 1840, bespraken de onderscheiding in openbaar en
vrij onderwijs.
In de „Proeve" van DONKER CURTIUS voor 't eerst wordt van vrij
onderwijs gerept. De Staatscommissie van 1848 had in kiem de vierde
alinea. Ook bracht zij de tegenwoordige tweede alinea met de berucht
geworden formule „met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen."
Bij de Tweede Kamer ging het geven der vrijheid van onderwijs niet
van harte : men vreesde, „dat het voortdurend bestaan van een goed
lager schoolwezen in de waagschaal zou worden gesteld." Naar
aanleiding van het voorloopig verslag was reeds de frase van alinea
1 opgenomen. Dit vermocht nochtans de begeerte der staatsschoolsteuners niet te stillen en na een ongunstig algemeen verslag kwam
.de Regeering met de „fatale zinsnee" van alinea 3.
Sinds is het artikel niet veranderd.
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En toch ligt de voornaamste historie van het artikel wellicht na
zijn voltooiing.
Bij de Grondwetsherziening 1887 toch heeft het zulk een overheerschende rol gespeeld, zijn zoovele verschillende pogingen ter
wijziging beproefd, dat inderdaad in de geheele Grondwet geen tweede
bepaling is aan te wijzen, die meer te beduiden heeft gehad in de
geschiedenis onzer inwendige politiek sinds 1813, n'en déplaise de
kiesrechtparagraaf.
De Staatscommissie en de Regeering hadden er zich eerst maar
buiten gehouden. Door den heer VAN NISPEN en de h.h. DE GEER
VAN JUTPHAAS en DE SAVORNIN LOHMAN waren echter als leden der
Staatscommissie zeer scherpe adviezen ingediend. Bij het Voorloopig
Verslag over de regeeringsvoorstellen werden eveneens twee nota's
gevoegd, waarin met zoovele woorden door de leden der Antirevolutionaire
en Roomsche partijen werd verklaard, dat zonder afdoende wijziging
van artikel 194 (thans 192) elke Grondwetsherziening onaannemelijk
was. Het was de als non pussumus standpunt bekende positie. De
Regeering gaf toe en zond een voorstel in, dat, naar aanleiding der
schriftelijke gedachtenwisseling nog gewijzigd, in Maart 1886 in openbare
beraadslaging bij de Tweede Kamer kwam. Drie nevenvoorstellen
kwamen tegelijk in behandeling, n.l. 1°. van de h.h. 1E. MACKAY en
eenige andere Antirevolutionaire en Roomsche heeren, 2°. van de heeren
BEAUFORT C.S. en 3°. van den heer KEUCHENIUS. Na uitvoerige discussiën
ook betreffende wijzigingen en amendementen werden alle voorstellen
den 9 April 1886 verworpen.
Bij het non-possumus-standpunt is daarna niet volhard.
Na de ontbinding der Kamer, toen den 14 Juli 1886 opnieuw voorstellen tot herziening werden ingediend was art. 194 onveranderd gelaten. Dr. SCHAEPMAN heeft toen den weg van het initiatief beproefd.
Na hernieuwde uitvoerige behandeling mocht zijn voorstel — wel sterk
van karakter veranderd door het prijsgeven der belangrijkste 2 zinsneden — op 3 Juni 1887 eene geringe meerderheid in de 2de Kamer
verwerven. Door de Eerste Kanter werd het echter zeer ongunstig
ontvangen en op 8 Aug. 1887 verworpen met 27 tegen 11 stemmen.
Mij dunkt na deze opsomming moeten wij concludeeren dat het om
de bedoeling en beteekenis der onderhavige bepalingen aan te geven
onbillijk en onhistorisch zoude zijn om alleen naar 1848 te zien. Sinds
1806 en ook in 1848 moge een algemeene strekking zijn waar te
nemen om door eene school voor het geheele volk een bepaalde
richting en geest te propageeren, n.l. die van niet stellig Christelijk
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onderwijs, men kan toch uit de geschiedenis van laatstgenoemd jaar
wel eene sterke voorkeur voor de openbare school constateeren, maar
omtrent den geest komt in de officieele stukken de bedoeling nog niet
helder uit. In de eerste toelichting der Regeering leest men : „Er zal een
openbaar onderwijs zijn, dat zich niet begeeft op het terrein der godsdienstige begrippen." Dit zou dus de positieve ongodsdienstigheid
zijn. Maar in de Memorie van antwoord werd gezegd. „Deze woorden beteekenen toch inderdaad niets anders dan : behoudens den
eerbied, welken men aan ieders godsdienstige begrippen verschuldigd
is." En uit de verdere behandeling ontvangt men geen nader licht.
Nadat het artikel echter tot basis was genomen van de schoolwet
1878 en de practijk er steeds op had gesteund om de opkomst der
vrije scholen, waarvan de voorstanders der Christelijke School gebruik
maakten tegen te houden, had art. 194 hoe langer hoe meer het
karakter van een fort of wil men een oorlogstuig tegen die school
verkregen. Men kan het lezen uit de collectie citaten uit de Handelingen 1866-78 in het advies der hh. LOHMAN en DE GEER
allen in quintessens neerkomende op het `gezegde van den Heer
CREMER : „Wij hebben steeds verklaard de gemoedsbezwaren niet te
kunnen wegnemen, daar de Grondwet dit belet."
Men voelt het in de conscientiekreten waarmede de strijd in 1887
aanvangt. Vergun mij een paar korte citaten. Een uit de nota van
Nispen. „De alinea 2 en 4 enkel geheele artikel worden tegenwoordig
zóó uitgelegd, dat de staat en de gemeente onder den geldelijken
last bezwijken ; zoo uitgelegd, dat de Staatsschool, met het geld van
allen bekostigd slechts ééne partij — de antigodsdienstige, bevredigt,
en te regt de moderne secteschool genoemd wordt ; zoo uitgelegd, dat
die school het ongeloof, tot groot nadeel van den staat zelven, krachtig
in de hand werkt .... zoo uitgelegd, dat de ouders, die voor het
eeuwig heil hunner kinderen bezorgd zijn, eerst die hoogst kostbare
Staatsschool moeten helpen betalen eer zij er aan kunnen denken zich
met zware opofferingen en geheel op eigen kosten eene betere te
verschaffen." Uit de eerste nota bij het voorloopig verslag : „Zonder
herziening van art. 194 der Grondwet, hetwelk ofschoon ook al
tegen de bedoeling des wetgevers het openbaar onderwijs tot
een macht verlaagt, die het Nederlandsche volk vervreemdt van zijne
geschiedenis en van zijnen God, is voor het bederf van onzen staatkundigen toestand — geen herstel mogelijk.
Door tegenover deze bezwaren, die met kracht en volharding
op zijn alleruitvoerigst werden uiteengezet — het artikel ongewijzigd
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te handhaven heeft men in spijt van vele schijnbaar welwillende woorden de booze tendenz van art. 192 gesanctioneerd.
Men hoort het ook uit de pers en de tijdschriften dier dagen en ook wel
uit menige parlementaire oratie vooral van de mindere goden der
toenmalige meerderheid. Zelfs bij het overigens zoo schijnbaar onschuldig gespeelde spel om het voorstel SCHAEPMAN. Vergun mij nog
een paar kleine citaten uit Tweede- en Eerste Kamerdiscussiën daarover.
De I -l eer WILLINK : „men eischt, dat ook de bijzondere sectescholen,
dat ook het godsdienstonderwijs uit de staatsruif zal worden gevoed."
BUMA : „de Volksschool, die het volk liefheeft mag niet worden
prijsgegeven."
VAN ROYEN. „Einddoel van den strijd is, mogelijk te maken, dat
de secte-scholen bekostigd worden uit de openbare kas. Ik deins
voor dien strijd terug en blijf liever in de veilige vesting van het
bestaande artikel."
DE SITTER. „De Staat is noch verplicht noch bevoegd te zorgen
voor onderwijs van eene bijzondere richting, dat krenkend kan zijn
voor de godsdienstige zienswijze van andere richtingen."
Moge alzoo aan den eenen kant in art. 192 de bedoeling zitten van
bevoorrechting en voorkeur voor het openbaar onderwijs in ongodsdienstige richting, zoo men op de historie let, aan den anderen kant
leert dezelfde historie, dat de werkelijkheid in gewone wetgeving en
practijk geenszins aan die bedoeling behoeft te beantwoorden.
Onder de liberalen in 1887 waren er dan ook, die art. 192 volstrekt niet qualificeerden als een veilige vesting om het veege lijf te
bergen. „Men kan" aldus de heer HARTOGH „in art. 194 lezen wat men
er maar lezen wil" en niemand minder dan Mr. FARNCOMBE SANDERS
verklaarde, dat het artikel het papier niet waard was, waarop het was
geschreven.
In naam van dit artikel verdrongen en verdrukten de Kappeyne's
de vrije scholen tot moede wordens toe ; en onder vigueur van hetzelfde
artikel kwamen de subsidiebepalingen tot stand, die het leven der
vrije scholen thans reeds zoo veelszins dragelijk maken.
Met dit Grondwetsartikel is successievelijk of door strijdende partijen vereenigbaar geacht het stelsel tot splitsing der openbare school
naar gezindten, het stelsel der absolute neutraliteit of het doodzwijgen
van allen godsdienst en het stelsel van de relatieve neutraliteit of het
niet kwetsen of niet bestrijden van godsdienstige overtuigingen.
En in de toekomst ware, nog niet zoozeer misschien wat de geest
van het openbaar onderwijs betreft, maar zeer zeker wat de houding
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tegenover de vrije school aangaat, wellicht nog veel meer mogelijk eer
men met de letter van het artikel in strijd kwam. Immers sluit de
aanhoudende zorg voor de openbare school door art. 1 uitgeroepen
niet uit, dat voor de vrije school ook eenige zorg of heel veel zorg of
zelfs de allergrootste zorg wordt gedragen. En het woord „voldoende"
in alinea 3 is een dermate relatief en subjectief begrip, dat het in
zichzelf zelfs geen waarborg geeft, dat eenig openbaar onderwijs bestaan
zal. Immers hangt alles af van de vragen : waaraan ? naar welken
maatstaf ? en volgens wien ? het moet voldoen. Ik gevoel echter wel
iets voor het standpunt van den Heer Vos DE WAEL, waar hij bij de
• behandeling van het voorstel SCHAEPMAN zeide terug te deinzen voor
het manoeuvreeren met dit artikel vóór onze richting, na een 30-jarige
constante praktijk in vlak tegenovergestelden zin — zelfs al is er nu
,een 25-jarige praktijk in bedoeld manoeuvreeren op gevolgd. Als het
kan is een niet onzeker artikel verre te prefereeren. Doch hierover nader.
HET VOORSTEL HEEMSKERK.
Ik kom thans tot de voorstellen door het ministerie Heemskerk inzake wijziging der Grondwet gedaan. Art. 192 luidt daarin :
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der Overheid en
bovendien, voor wat het lager en middelbaar onderwijs betreft, behoudens
het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den onderwijzer;
het een en ander door de wet te regelen.
Voor zoover zich eene behoefte aan ander algemeen lager onderwijs
openbaart dan waarin door de ingezetenen wordt voorzien, wordt dit onderwijs van Overheidswege verstrekt. De inrichting van dit van Overheidswege
gegeven onderwijs wordt, onder eerbiediging van de godsdienstige gevoelens
van de ouders der schoolgaande kinderen, door de wet geregeld.
Het overige onderwijs van Overheidswege gegeven wordt eveneens bij
de wet geregeld.
In de kosten voor het algemeen lager onderwijs, op scholen door ingezetenen opgericht, wordt onder voorwaarden en volgens regels door de wet
te stellen, door de openbare kassen voorzien, op gelijken voet als zulks
geschiedt ten aanzien van dit onderwijs op scholen van de Overheid uitgaande.
De Koning doet van den staat van het geheele onderwijs jaarlijks een
uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal toekomen.

Het is zoo overgenomen van de Staatscommissie 1910 behoudens
schrapping van een overtollig woordje »vrijwillig" in de voorlaatste
zinsnede.
Nat. Chr. Schoolcongres

14
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Welke beteekenis zou wijziging in dezen zin hebben gehad ?
Onwillekeurig wendt men zich bij deze vraag tot de Memorie van
toelichting die het wetsontwerp begeleidde. Deze stelt echter in casu
te leur. Ze is inderdaad allersummierst. Een paar korte omschrijvende zinnetjes, die weinig zeggen, samen nog geen halve pagina.
Het lijkt wel of door de bestudeering van alles wat omtrent dit artikel
in den loop der jaren is gezegd, geschreven, voorgesteld en verworpen
eene collectieve geblaseerdheid de Staatscommissie en de Regeering
had bevangen, of wel dat men om een of andere reden van principieels aanvatting en leiding in deze zaak opzettelijk heeft afgezien.
Doch hoe dit zij, wij zullen zelfstandig naar de beteekenis van het
voorstel moeten zoeken. En dan geloof ik, dat we die met het volste
recht aldus in het algemeen mogen samenvatten : De tegenstelling
tusschen openbare en vrije school zooals die thans bestaat zou er aanmerkelijk door worden verzwakt. Bij nadere beschouwing blijkt dit het

geval te zijn op 3 punten.
1 e. Thans wordt de openbare school geheel uit de publieke kassen
bekostigd, hoe rijk ze ook zij ingericht. De vrije scholen krijgen slechts
gedeeltelijk de noodzakelijke kosten tot een bepaald bedrag vergoed.
Bij een regeling als de voorgestelde — alinea 5 — zouden alle scholen
over één kam worden geschoren en zelfs zou dit door de woorden
„op gelijken voet" in de Grondwet worden geradiceerd.
2e. De voorkeur voor de openbare school, thans blijkend uit de
woorden der bestaande alinea's 1 en 3 en uit hun plaatsing vóór de
alinea over het vrije onderwijs, zou bij de redactie- HEEMSKERK zijn
vervallen a door de weglating van het woord openbaar in alinea 1
b door de plaatsing van alinea 2 over het vrije onderwijs en c door
de uitdrukking van het aanvullend karakter van het openbaar onderwijs
in alinea 3.
3e. Thans wijst alinea 2 in de richting der neutraliteit, althans zooals het is toegepast, zoodat de openbare scholen ongeveer van één
richting, de vrije scholen daarentegen varieerend zijn, doch weer beperkt tot die richtingen, die zich opofferingen voor hun scholen getroosten. Bij alinea 3 volgens het voorstel zou de eerbiediging der
godsdienstige gevoelens beperkt zijn tot de ouders der schoolgaande
kinderen ; misschien ook is de bedoeling „eerbiedigen" op te vatten
als „rekening houden met", waardoor in de openbare school grooter
kans op verscheidenheid zou zijn geschapen, terwijl, wanneer het niets
kostte, veel eerder vrije scholen zouden ontstaan van gelijken tint als
thans de openbare veelal hebben.
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En richten wij onzen blik een oogenblik buiten ons onderwerp naar
het christelijke onderwijs, dan zien we, dat deze regeling twee onnatuurlijke belemmeringen voor dat onderwijs zou aantasten. De eerste
en voornaamste, dat men voor het hebben van christelijke vrije scholen
zich steeds geldelijke opofferingen moet getroosten en moet concurreeren tegen een tegenstander, die een officieel wapen voert en onbeperkt uit de publieke kas put. De tweede, dat de openbare school
niet meer in die mate in monopolistisch bezit der neutraliteit zou zijn
en wellicht ook daar het Christelijk onderwijs eenigen ingang zou kunnen vinden. Uitvoerig zal ik op dit laatste niet ingaan ; het ligt geheel buiten mijn terrein en opdat van een der referenten voor de algemeene bijeenkomsten van morgen.
HET GEWIJZIGD UNIERAPPORT.
En thans de toetsing aan het gewijzigd Unierapport. Beginnen we
met een korte beschouwing over het laatste.
Ingevolge opdracht van de jaarvergadering der Unie van 1893 werd
in 1895 door de commissie voor schoolwetwijziging bestaande uit de
heeren A. MACKAY als voorzitter, Bos, EMous, HEEMSKERK, HUSEN,
JANSEN, VAN KLUYVE, DE SAVORNIN LOHMAN, T. P. MACKAY, NOORDTZIJ,
H. PIERSON, SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE VAN HOEVELAKEN,
WIJNBEEK en DERKSEN als leden, het eerste Unierapport uitgebracht.
Het eindigde met de navolgende conclusiën :
De gemeenten worden niet langer belast met de bekostiging van de
lagere school.
Door het Rijk worde voor elke lagere school eene vaste bijdrage uitgekeerd, te berekenen naar regelen bij de wet vast te stellen, waarbij de
tegenwoordige wet tot leiddraad kan worden genomen, en naar zoodanigen
maatstaf dat de kosten van eene gewone, eenvoudig ingerichte lagere school
worden gedekt, en rekening gehouden wordt met uitbreiding van leerstof
en vermeerdering van het onderwijzend personeel.
De uitkeering van die bijdrage worde, evenals thans, verbonden aan voor
waarden, die de inrichting van het onderwijs vrij laten en alleen strekken
om de besteding der rijksgelden voor het hoogste doel te verzekeren.
Voor zoover de ingezetenen niet zelven in hun onderwijs voorzien, treden
in hun plaats de gemeentebesturen op. Hun worde de vrijheid verleend
het beheer hunner scholen over te dragen aan plaatselijke schoolcom missies,
en voorts die scholen zoo in te richten, als het meest strookt met den geest
van de ouders der schoolgaande kinderen.

Ter vergadering bleek niet van principieelen tegenstand van beteekenis.
Slechts stelde Dr. GERTH VAN WIJK de vraag, of het wel aanging,
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onzerzijds volkomen gelijkheid van christelijke en onchristelijke
richtingen op het terrein van den Staat te proclameeren, doch belangrijke discussie lokte die vraag niet uit, en met algemeene stemmen
werd het Rapport dan ook aangenomen.
Later ontstond echter bij velen bezwaar tegen deze formuleering,
hetgeen in November 1896 leidde tot de indiening van een protest,
onderteekend door de h.h. WOLTJER, BIJLEVELD, VAN SON, HOVY,
KUYPER, RUTGERS, WIELENGA, FABIUS, BAVINCK, BIESTERVELD,
GEESINK, VAN ALPHEN, T. A. J. VAN ASCH VAN WYCK en VAN LÓBEN SELS.

Ingevolge nadere correspondentie werden de bezwaren nader ontwikkeld. Zij bleken in hoofdzaak hierop neer te komen. 1 9. Dat
de regel, „wie kan betale schoolgeld" door het rapport niet werd gehandhaafd ; 2". dat bekostiging uit de publieke kas van het onderwijs
tot socialisme leidt ; 3°. dat de scholen zoo afhankelijk zouden worden
van den staat en de vrijheid gevaar loopera ; 4°. dat de kosten te hoog
zouden worden naar men vreesde.
Door de commissie voor schoolwetwijziging werd daarop den 17
April 1900 een gewijzigd rapport voorgesteld. Hierover ontspon zich
,eene belangrijke discussie ook naar aanleiding van verschillende
.amendementen. Ten slotte mocht weder met algemeene stemmen de
volgende formuleering worden aangenomen :
1. Op de lagere scholen worde, zoo mogelijk door de Commissiën, die
voor het beheer der scholen zijn of worden aangesteld, van hen, die niet
tot de onvermogenden behooren, een proportioneel schoolgeld geheven, naar
hij de wet vast te stellen geregelen.
2. De gemeenten worden niet langer belast met de bekostiging van de
lagere school.
3. Door het Rijk worde ten behoeve van delagere scholen aan de Schoolcommissiën eene vaste bijdrage uitgekeerd, te berekenen naar regelen bij
de wet vast te stellen, naar zoodanigen maatstaf, dat de kosten van eene
gewone, eenvoudig ingerichte lagere school, voor zoover deze niet uit de
schoolgelden te vinden zijn, worden gedekt, en rekening gehouden wordt
met uitbreiding van leerstof en vermeerdering van het onderwijzend personeel.
4. De uitkeering van die bijdrage worde, evenals thans, verbonden aan
voorwaarden, die de inrichting van het onderwijs vrij laten en alleen strekken
.om de besteding der rijksgelden voor het beoogde doel te verzekeren.
5. Voor zoover de ingezetenen niet zelve in hun onderwijs voorzien,
treden in hunne plaats de gemeentebesturen op, met dien verstande echter
dat zij op tijd en wijze, bij de wet te regelen, het beheer der scholen overdragen aan plaatselijke Schoolcommissiën, te benoemen door de ouders der
schoolgaande. kinderen.

Aan het eerste principieele bezwaar was dus tegemoet gekomen
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door vooropstelling van proportioneele schoolgeldheffing, aan het
tweede door den eisch, dat subsidie aan de schoolcommissien zou
worden uitgekeerd ; de drang naar vrijheid der scholen, waarvoor het
derde gravamen bezorgdheid uitdrukte, was in de laatste alinea nog
sterker tot uiting gekomen.
De herlezing der discussies in die Unievergadering is een zeer aangename. Het valt op, hoe aanvankelijk onoverkomenlijk schijnende
moeilijkheden en bezwaren zijn overwonnen, hoe God daar één hart
heeft gegeven, zoodat uit strijd eenigheid is geboren, en hoe ten slotte
een schoon sluitend program van groote moreele en politieke waarde
is tot stand gekomen. Steeds is het dan ook tot heden door „de Unie
een school met den Bijbel" als haar vaandel omhoog geheven Oppositie
van eenige beteekenis is er gélukkig nog niet tegen ontstaan.
Een deel van dit program staat uit den aard der zaak buiten de
Grondwet en moet er buiten blijven staan. Met name punt 2, punt 4
en veel van hetgeen in alinea 5 voor komt.
Wat de hoofdbeginselen betreft, die in de Grondwet kunnen vastgelegd worden is de door het kabinet HEEMSKERK voorgestelde redactie
ongetwijfeld gunstig te beoordeelen.
Om te beginnen is, wat ik als het algemeene karakter van het
voorstel aanduidde : „verzwakking der tegenstelling tusschen openbaar
en vrij onderwijs", geheel in den geest van het Gewijzigd Unierapport;
dat daarin alleen nog iets verder gaat door ook voor de openbare
school bestuur door de ouders te vragen.
Deze verzwakking van tegenstelling is wel geheel in de lijn der
ontwikkeling van de laatste 3/4 eeuw ; speciaal is de positie van het
vrije onderwijs meer op die van het openbaar gaan gelijken. Reeds
in 1848 komt met de vrijheid van onderwijs de vastlegging in de
Grondwet van het toezicht der overheid op de bekwaamheid der
onderwijzers. In de Schoolwet 1857 . treft men reeds verschillende
gedetailleerde bepalingen aan op examens, localiteiten, toezicht, verplichting tot het verstrekken van inlichtingen enz. In 1878 worden die
bepalingen nog eenigszins uitgebreid en bijv. het houden van absentielijsten voorgeschreven. Ook komt de vaccinatieeisch voor alle scholen.
Nog meer beteekenis heeft de subsidieering. Al schuilt er groote
overdrijving in de opmerkingen in 1887 van liberalen kant gemaakt,
dat daardoor de vrije school eene openbare zou worden : Een kiem
van waarheid ontbreekt toch in die overdrijving niet. Van dat oogenblik af vermeerderen de eischen van doen en laten voor de vrije
scholen zeer snel. Men bezie uit dit oogpunt maar eens art. 59 der
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lager onderwijs-wet in zijn tegenwoordige redactie met de daarmede
samenhangende Koninklijke besluiten ! De hoofden en de besturen
der vrije scholen zijn de facto eenigermate publieke ambtenaren en
colleges geworden.
.
De feiten zijn reeds eenigermate aan de namen ontgroeid. Op zichzelf is tegen deze ontwikkeling geen bezwaar in te brengen. Waarom
zou hier te lande steeds eene differentieering van zoo ingrijpenden
aard moeten blijven bestaan, terwijl in Engeland bijvoorbeeld de tegenstelling onbekend is ?
Alleen maar, bij de conformeering der vrije school aan de openbare worde onwrikbaar vastgehouden, dat de school in haar wezen,
haar geestesrichting onafhankelijk zij van den staat.
Alle onderwijs mag openbaar worden, voorzoover dat eisch van
practische noodzakelijkheid is, maar alle onderwijs zij vrij, voor zoo
ver dat eisch van beginsel is. -- En waar de vrije school zoover naar
het publiek karakter is opgeschoven, wijzige men nu de openbare
school ook eens wat in tegenovergestelden zin.
Doch genoeg van deze algemeene beschouwing.
De concrete bepalingen van het voorstel HEEMSKERK kwamen ook
aan het Unierapport in het gevlei.
1. Het had, evenals in dat rapport wordt gevraagd, gebracht de financieele gelijkstelling van alle vrije scholen en alle overheidsscholen. ik
onderstreep van alle scholen. Wie voor scholen waar de waarheid
geëerd wordt iets meer steun zou willen verkrijgen dan voor zulke,
waar een dwaling heerscht, zou zoo lang de Unie een school met den
Bijbel dit program heeft, buiten dien kring zich stellen.
2. Het had evenals het Unierapport de voorkeur voor de vrije
school en het aanvullend karakter der openbare geproclameerd.
.
3. Het had, ofschoon in mindere mate dan punt 4 van het Unierapport met de ouders der schoolgaande kinderen ten opzichte der
openbare school doen rekenen.
4. Het had de volledige verwerkelijking van het Unierapport wat
de Grondwet betreft mogelijk gemaakt.
Een punt alleen ontbrak in het voorstel HEEMSKERK nl. de waarborging van voldoende schoolgeldheffing, waarop het eerste gravamen
tegen het oorspronkelijk Unierapport was gericht. De Regeering in
1885 en de Kamerleden MACKAY c.s. in hun nevenvoorstel hadden voorgesteld te schrijven, dat het openbaar onderwijs aan niet onvermogenden zou worden gegeven „tegen betaling van een billijk schoolgeld".
Nu is waar, dat men met zulk een bepaling nog niet heel veel
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verder is, zoolang niet eene wet op billijke wijze regelt wat billijk is,
maar iets dergelijks is tegen schier eiken Grondwetsregel aan te voeren.
Ook moet men toegeven, dat door het „op gelijken voet" van het
jongste regeeringsontwerp een der motieven voor zoodanige bepaling,
ni. de concurrentie door te lage schoolgeldheffing van de zijde van
het openbaar onderwijs aangedaan, veel verzwakt zou worden.
Misschien is het ook niet onmogelijk, dat het ontbreken van een
poging om een dergelijk voorschrift in de Grondwet te brengen
samenhangt met het algemeene verschijnsel, dat men in de kringen
waar van het vrije onderwijs wordt gebruik gemaakt, meer dan in 1886
en ook dan in 1900, aan het aannemen van staatssteun is gewend geraakt en allicht de behoefte niet meer zoo sterk is, om ieder voor
zoover mogelijk het onderwijs van zijn eigene kinderen te betalen.
Theoretisch echter is dat beginsel nog niet losgelaten en ik hoop, dat
de vergadering met mij hoopt, dat het ook niet losgelaten worden zal.
Daarom blijf ik de absentie dezer bepaling een gebrek van het voorstel achten, temeer daar bij den stijl van grondwet geven in 't algemeen door het ministerie HEEMSKERK voor dit artikel gevolgd, nl. om
de verschillende hoofdbeginselen alle daarin op te nemen, een voorschrift omtrent schoolgeld als minister HEEMSKERK Sr. indertijd beproefde — zoo mogelijk iets positiever geformuleerd — zeer zeker
had gepast.
Doch hiermede genoeg over het Unierapport : ook nog andere gezichtspunten komen immers in aanmerking.
Bij de beoordeeling van een wetsbepaling toch kan men in 't algemeen drie vragen stellen :
1°. .Is de materieele inhoud goed ?
2". Is de wijze waarop, en het verband, waarin zij gegeven wordt
goed ?
3°. Is zij naar den vorm goed ?
De eerste vraag hebben we in casu beantwoord. De tweede vraag
kan in concreto zoo worden gesteld : was dit Grondwetsartikel de
geschikte plaats om deze bepalingen thans voor te stellen ?
Door de geheele geschiedenis der onderwijsparagraaf heen vindt
men twee stroomingen. De eene wil zoo weinig mogelijk in de Grondwet schrijven : alles overlaten aan de gewone wet. De andere wil
de hoofdbeginselen in deze materie in de Grondwet „radiceeren"
zooals de technische term luidt.
Aan het eerste ideaal beantwoordde wel de tekst der Grondwet
van 1814 en 1815 — alleen de alinea omtrent het jaarverslag, een
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vreemd voorschrift in de Grondwet, kon ook nog vervallen. Ook ging
in gelijke richting de Tweede Kamer toen zij in 1887 het geamputeerde voorstel SCHAEPMAN aannam. En in de litteratuur over het
jongste ontwerp bleek mijn hooggeachte leermeester Prof. FABIUS in
zijn Studiën en Schetsen veel voor gelijksoortige amputatie te gevoelen. Het voorstel HEEMSKERK volgde de andere lijn.
Beide richtingen hebben hunne standaardargumenten, die in verschillenden vorm telkens terugkeeren. De kortheidsmannen voeren
aan, dat het moeilijk is in deze materie eene redactie te vinden, die
niet dubbelzinnig is, en nochtans voor eene meerderheid van 2/,, van
het parlement aannemelijk. Daartegenover wordt gesteld, dat hoofdbeginselen, die men inzake volksonderwijs heilzaam en noodzakelijk
acht, niet van eene lichtwisselende eenvoudige meerderheid in de
Kamer afhankelijk moeten zijn en uit hun aard in de Grondwet thuis
behooren. Hoewel de kracht der eerste redeneering in de practijk erkennend, meent uw referent toch, dat wij moeten beginnen met aan eene
volledige redactie, als het voorstel HEEMSKERK bracht, de voorkeur
te geven. Eene Grondwet is niet alleen eene beschrijving der Staatsinrichting en eene regeling van bevoegdheden der verschillende overheidsorganen, maar niet minder eene acte, waarin worden vastgelegd
de vrijheden en rechten, die het volk heeft verworven, heeft „erstritten".
Ja, kan men niet zeggen, dat dit laatste het meest oorspronkelijke vóór:evolutionaire en ook anti-revolutionaire begrip van Grondwet is —
al heette die vroeger dan privilegiën en handvesten of iets dergelijks?
Vanuit dit standpunt meen ik, dat wij niet mogen loslaten het streven,
dat in de Grondwet zij geboekstaafd, niet alleen het in ernstige worsteling verkregen volksrecht der vrijheid van lager onderwijs in het algemeen, maar ook sententies, die beslissen over de hoofdpunten, waarom
die strijd heeft gegaan en ik vereenig mij in dezen met Prof. STRUYCKEN,
waar hij in zijn onlangs verschenen boek Grondwetsherziening, Theorie
en practijk, (pg. 192) zegt :
„De Grondwet kan, wordt ze herzien, bij deze ontwikkeling èn van de werke„lijkheid èn van de heerschende denkbeelden niet achterblijven. Dat de rechters zijde aan de positieve gedachte, die in deze ontwikkeling ligt besloten, in de
„Grondwet uitdrukking wil geven, zich niet wil tevreden stellen met de verwijs dering daaruit van alles wat aan eene voorkeur voor het openbare onderwijs
„kan doen denken, is niet alleen haar goed recht, maar haar plicht tevens,
„opdat de verdere ontwikkeling in dezelfde richting voor de toekomst zij
„verzekerd."

Zeer terecht m. i. voegt Prof.

STRUYCKEN

er aan toe, dat deze ge-
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lachte zich op een meer reëelen achtergrond in onze volksontwikkeling zal kunnen beroemen, dan menig Grondwetsartikel.
Aan de derde vraag of de vorm goed was, zal ik weinig tijd besteden. Ten aanzien van een inmiddels overleden wetsvoorstel is
hare behandeling van slechts zeer betrekkelijk gewicht.
Twee punten evenwel wil ik noemen.
1°. Men late bij alle volgende ontwerp-redacties nu toch varen de
holle eerste alinea omtrent dat „voorwerp van aanhoudende zorg".
Welk algemeen belang ter wereld is voor een goede regeering
geen verzorgingsobject ? In geen enkele ontwerp-redactie van eenige
beteekenis, behalve dan nu deze laatste, kon ze genade vinden. Alle
schrijvers zijn het volmaakt eens, dat de frase niets, althans niets nuttigs meer beteekent.
2°. Geeft de uitdrukking „onder eerbiediging van de godsdienstige
gevoelens" in alinea 3 van het ontwerp in verband met alles hetgeen
sinds 1848 over die eerbiediging is gezegd een te onzeker geluid,
vooral wanneer daarbij door de voorstellers niet eene duidelijke en
ondubbelzinnige bedoeling van stonde aan voorgedragen en volgehouden wordt. In casu was zulks niet het geval. „In de van.
„overheidswege opgerichte school kan natuurlijk geen ander onderwijs
„worden verstrekt dan met eerbiediging van de godsdienstige gevoe„lens der ouders van de schoolgaande kinderen." Voilà tout.
Terecht vroeg Prof. FABIUS in zijn Studiën en Schetsen (5de Serie,
No. 2, pg. 51) :
„Wat beteekent dit ?
Naar de eerste uitlegging van 1848 zou dan juist over die gevoelens moeten
gezwegen worden.
Naar de tweede uitlegging van dat jaar zoude alles mogen besproken
worden, doch zonder twist.
Of heeft men hier eene derde beteekenis : te weten, dat elke school moet
ingericht worden overeenkomstig de gevoelens van de ouders der daar onderricht ontvangende kinderen ?"

Was het laatste de bedoeling, dan ware andere redactie verkieslijk.
Het valt niet te loochenen, dat het moeilijk is, met enkele woorden te
waarborgen, dat aan aller geestelijke overtuiging gelijkelijk recht geschiede, maar men kan toch zoo scherp mogelijk trachten uit te
drukken, dat die waarborg er zijn moet. Een consequent volgehouden
principieele toelichting zou daarbij zeer zeker waardevollen hulpdienst
kunnen verrichten. Voor 't minst genomen schijnt een overdreven
oratorische wending, wat de oude minister HEEMSKERK den 7 April '86
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in de Kamer zeide : „De geschiedenis van alle tijden en volken leert,
dat het bepaald onmogelijk zal zijn, om het onderwijs zoo in te richten, dat niemands godsdienstige overtuiging zal worden gekrenkt".

Misschien vraagt men zich : Welk nut heeft het over onze wenschen
in dezen te spreken ? Ze zijn voorloopig toch onbereikbaar !
Ik antwoord 1°. dat schijnbare onbereikbaarheid dier wenschen niet
ontslaat van den plicht om ze voor ons eigen bewustzijn te formuleeren en ze aan het geweten van den tegenstander voor te houden.
2°. dat als ze nu niet bereikbaar zijn zulks later mogelijk wel 't
geval is, vooral wanneer de gequalificeerde meerderheid voor Grondwetsherziening eens mocht komen te vervallen, gelijk ook nu was
voorgesteld, maar ook
3°. dat 't volstrekt niet zoo zeker is, dat de kansen op die vervulling minder zijn dan váór de afgeloopen verkiezingen.
Men vergete niet, dat een deel van de partijen der linkerzijde voor
elke Grondwetsherziening mee moet willen gaan. Nu zijn er daar,
die bewust de staatsmacht willen misbruiken tot het opdringen hunner
richting in het onderwijs — die zijn niet te overtuigen. Maar er zijn
er ook, die door onhelderheid van voorstelling de billijkheid onzer
verlangens niet inzien, doch bij helderder inzicht aan die billijkheid
recht doen wedervaren. Ik heb slechts namen te noemen als HUBRECHT,
VAN DER WIJCK, KRABBE, ZERNICKE, om te doen gevoelen, da g kans op
steun van links niet geheel uitgesloten is. ')
Is er nu niet iets te zeggen voor de gissing, dat zulke mannen
onder een min of meer geruste liberale meerderheid nog eerder aanhang zouden vinden dan onder een over hare machteloosheid verbitterde liberale minderheid ? Is ook niet denkbaar, dat men bij eene
door een vrijzinnig kabinet geleide Grondwetsherziening zou willen
toegeven om voor van links sterk begeerde wijzigingen der Grondwet
steun te verkrijgen of tegenstand te apaiseeren ? Ik denk nu nog niet
eens aan het alleruiterste middel der non possumus politiek.
Eindelijk : Het verbeiden van het grondwettelijk dak, waarvan Dr.
KUYPER in zijn „de Meiboom in de Kap" sprak, behoeft geenszins in
moedeloosheid te geschieden, zoowel om de betrekkelijke waarde ten
') Ware dit referaat gehouden ten tijde waarop het thans wordt gedrukt, zoo
ware in dit verband de Minister CORT VAN DER LINDEN als insteller der jongste
Staatscommissie met bijzondere waardeering te noemen geweest.
(Ref.)
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ongunste, die het ontbreken van dat dak heeft als om de betrekkelijke
waarde ten gunste, die de voltooiing ervan zoude hebben.
Over het eerste spraken we zooeven reeds. De vrije school kan
door gewone wetgeving en practijk reeds thans hare plaats handhaven.
Ook kunnen we in dezen nog voort en verder. En het tweede is er
-de natuurlijke keerzijde van. Al luidde de Grondwet nog zoo ideaal:
als een kabinet in de overige wetgeving haar niet bona fi de gehoorzamen wil, dan is er licht een interpretatieve boeienkoning, die een
middel vindt om aan haar banden te ontkomen — of wel haar stem
verklink t . in het ijle, doordien men hare uitwerking rusten laat. Nogmaals moge ik hier met instemming Prof. STRUYCKEN citeeren waar
hij zegt (t. a. p. pg. 198)
„De goede trouw bij de toepassing der Grondwet moet door alle partijen
worden gevolgd, opdat inderdaad de vraag „openbare of bijzondere school"
niet door de wet, niet door de regeering, niet door het gemeentebestuur,
maar door de bevolking zelve wordt beantwoord. En dan zal het zakelijk
weinig verschil maken, of men met de tegenwoordige Grondwet in de hand
overal zorgt voor „voldoend" openbaar onderwijs, — voldoende toch zal
het zijn, als voorzien wordt in de behoeften, waaraan door het bijzonder
onderwijs niet wordt voldaan, — dan wel volgens de Regeeringsvoorstellen
alleen daar, waar de behoefte aan ander onderwijs, dan waarin door de
bijzondere scholen wordt voorzien, zich openbaart. De jurist moge hier
meenen, dat er verschil is in bewijslast, de staatsman, die de verantwoordelijkheid draagt en gevoelt van de schoolopvoeding van het geheele volk,
zal dit verschil niet bespeuren.

Vele wetsbepalingen en veel uitvoering daarvan zullen nog noodig
zijn eer de tegenstelling tusschen openbare en vrije scholen zal zijn
opgeheven of tot niet hinderlijke proportiën zal zijn teruggebracht.
Ook voor 't geval dat zelfs mocht zijn bereikt, blijve nog ter
vermijding van overschatting van zoodanig resultaat op twee zaken het
oog gevestigd.
Ten eerste, dat de wetgever nimmer een einde kan maken aan den
schoolstrijd, die het gevolg is van verschil in levensbeschouwing.
Zij zal blijven, zoolang het Christendom met de menschelijke wijsheid
pom de heerschappij der geesten zal worstelen. Of het eerste daarbij
in het voordeel zal zijn, hangt af van onze kracht in het getuigen en
van 's Heeren zegen in het overtuigen.
Maar ten tweede ook dit, dat al mocht gedempt worden de tegenstelling tusschen overheidsschool en vrije school, zulks nimmer zal
kunnen geschieden met de tegenstelling overheidszorg en vrijheid voor
welke soort van scholen. Waar de strooming voor staatsbemoeiing in
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onzen tijd zoo machtig is, zal die tegenstelling vooreerst geen
latente of theoretische zijn, maar staat strijd gewis te wachten. Inzake
invloed op opleiding, aanstelling en ontslag van onderwijzers, inzake
regeling van omvang en inhoud van het onderwijs, inzake lichamelijke
en psychische verzorging van het schoolkind, — om deze 3 punten
te noemen, -- is invasie der staatsbemoeizucht een dreigend gevaar,
in het gezicht waarvan de partij der vrijheid aan demobilisatie niet
denken mag.
Die waarschuwing geldt in de eerste plaats de voorstanders der
Christelijke scholen, die niet toevallig tot heden vormden de hoofdmacht dier vrijheidspartij. Daar zij immers belijden, niet bij afspraak
maar krachtens innerlijke overtuiging, dat de taak en het recht der
opvoeding door God aan de ouders zijn toebedeeld, en dat deze
zich die taak en dat recht krachtens het „code meer gehoorzaam dan
den menschen" — door niemand mogen laten ontnemen. Die daarom
alle staatsbemoeiïng, hiermee in strijd, hebben te weerstaan, niet slechts
totdat er een formule voor is gevonden, waardoor ze aan een Christelijk beginsel of een bijbeltekst kan worden vastgeconstrueerd, maar
onvoorwaardelijk, zonder aflaten, het koste wat het kosten moet.
De VOORZITTER dankt den inleider voor zijn belangrijken arbeid en geeft
gelegenheid tot discussie. Hieraan nemen deel de heeren RENES en
VERSCHOOR.

De heer J. L. RENES, Winterswijk, zegt :
De geachte inleider komt een woord van lof toe voor de leerrijke
wijze van behandeling van zijn onderwerp. Dat ik dan ook het woord
vraag, is niet om over het gesprokene in debat te gaan, maar meer,
om naar aanleiding hiervan een enkele vraag te doen. De inleider
. heeft gezegd, dat tegen het gewijzigd Unierapport gelukkig in onze
kringen geen oppositie van eenige beteekenis tot nu toe gevoerd is.
Ik weet niet, wat de inleider verstaat onder „oppositie van eenige
beteekenis", maar het zal hem toch niet onbekend zijn, dat de ChristenSociale partij dezen zomer zeer scherp tegen het ministerie Heemskerk
is opgetreden juist naar aanleiding van de voorstellen tot Grondwetswijziging, meer speciaal van art. 192. Het hoofdbezwaar was, dat ook
van staatswege aan beslist anti-christelijke scholen volledige vergoeding
van onkosten zoo worden gegeven. Nu zou ik gaarne zien, dat de inleider eens op dit bezwaar inging en eens aangaf, of zijns inziens hieraan op eer,igerlei wijze tegemoet ware te komen.
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De heer W. VERSCHOOR, Katwijk aan Zee, zegt :
Op Uw herhaald vragen, wie zich alsnog voor 't debat wil opgeven,
wil ik, hoewel niet van plan mij in discussie te begeven, en dus geheel onvoorbereid, de gelegenheid gebruiken om een opmerking te
maken. En wel deze : Bij het hooren van sprekers rede kreeg ik bij
den aanvang den indruk, dat hij niet afkeerig is van Overheidsinmenging,
in schoolzaken, mits maar vaststaat, dat aan de geestesrichting van het
onderwijs niet worde geraakt. Aan het slot van zijn rede wordt de
vrijheid van het bijzonder onderwijs hemelhoog verheven en is 't, alsof van
wettelijke bemoeiïng geen sprake mag zijn. Dat het hier spreker alleen
te doen was om een mooie peroratie te geven, kan ik niet aannemen.
't Is hem ongetwijfeld daarmee ernst geweest, maar dan valt het mij
op het eerste hooren toch moeielijk beide uitspraken te rijmen. Ik voor
mij geloof, dat hier de beide uitersten zijn aangegeven. Dat de Overheid
niet rake aan de geestesrichting van het onderwijs, sta onomschootelijk
vast. Dat de Overheid zich zoo min mogelijk met schoolzaken bemoeien moet, vindt eveneens mijn instemming. Maar toch meen ik,
dat er zaken zijn, die alleen bij wettelijke regeling algemeen zijn in te
voeren. Ongetwijfeld is er in de groote steden, ook in verband
met de zooveel hoogere subsidie, meer drang tot vervolmaking van
het onderwijs. Op het platteland — al sluit ik het oog niet voor 't
vele goede, dat gedaan wordt en de vele moeilijkheden, waarmee te
kampen zijn, — zie ik dien drang minder krachtig werken. Het verschijnsel bij voorbeeld, dat te veel kinderen in één klasse zitten, is
mogelijk — ik weet het niet — in de steden overwonnen, maar op
het platteland is het zeker nog niet overwonnen. En ik voor mij twijfel
er aan, of het anders dan door wettelijke regeling geheel te overwinnen zal zijn. Ik vrees, dat er zoo meerdere punten te noemen zijn.
Ik hoop zeer, dat de inleider mijn opmerking begrepen heeft en er zijn
aandacht aan wijden zal. Wat de wetgever regelen moet en hoever
hij daarin gaan moet, is een gewichtige vraag, die ik spreker voorleggen wil, hoewel ik, zooals ik reeds zeide, aanvankelijk niet van
plan was aan 't debat deel te nemen en dus geheel onvoorbereid in
't krijt getreden ben.
De heer DE WAAL MALEFIJT, de sprekers beantwoordende, zegt :
Aan den heer RENES antwoord ik, dat de oppositie van Mr. VAN DE
LAAR zeker ook wel het Unierapport raakt.
Het is natuurlijk altijd iets subjectiefs, wat men als oppositievan be-teekenis beschouwt. Ik voor mij meen echter het recht te hebben de
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bestrijding van die zijde in den laatsten tijd van het Unierapport te
beschouwen als iets sporadisch, waardoor men niet kan zeggen, dat
de kring van het Christelijk onderwijs als zoodanig in beroering is
gebracht of aan het twijfelen zou zijn geraakt over haar in het Unierapport belichaamd program.
De oppositie, door debater bedoeld, hangt samen met het standpunt
van Dr. KROMSIGT betreffende de bevordering door de Overheid van
onderwijs overeenkomstig de waarheid. Een debat hierover schijnt
mij dan ook eer op zijn plaats bij het tweede onderwerp voor de
ochtendvergadering van morgen. Slechts dit wil ik er van zeggen,
dat het mij nimmer duidelijk is kunnen worden, wat Mr. VAN DE LAAR
eigenlijk wel wil op het door U genoemde punt. Wil hij aan antichristelijke scholen slechts gedeeltelijke vergoeding geven ? Zoo ja,
hoeveel dan ? Of heelemaal geen vergoeding ? Of ook aan minder
verderfelijke scholen eene gedeeltelijke vergoeding maar aan de allerergste heelemaal niet ? Wie moet de scholen in dit opzicht keuren ?
Ik kan er mij werkelijk geen voorstelling van maken, hoe een regeling
naar zijn zin er uit zou moeten zien.
Ik wil hierop echter niet in den breede ingaan, daar de kwestie
zooals ik reeds zeide, minder behoort tot het gebied van ons tegenwoordig onderwerp.
Ik kom tot den Heer VERSCHOOR.
Deze meent eenige tegenstrijdigheid op te merken tusschen het slot
van mijn referaat en eenige uitdrukkingen in het betoog zelve. Die
tegenstrijdigheid is er toch inderdaad niet.
Mijn gedachtengang is deze. Het verschil tusschen vrije en overheidsscholen vermindert steeds, voornamelijk doordien de eerste hoe
langer hoe meer officieel worden. Op zichzelf is daar niets tegen,
mits de zeggenschap der overheid blijve binnen zekere grenzen, en
in het bijzonder de geestesrichting van het onderwijs aan haar invloed
blijve onttrokken.
Maar, zoo heb ik aan het slot gezegd, al kwam het zoover, dat de
differentiëering in vrije en overheidsscholen geheel verdween, onuitroeibaar blijft de tegenstelling tusschen ovèrheidsbemoeiing en vrijheid
op het gebied van het onderwijs. Telkens zal er strijd zijn, om het
juiste evenwicht tusschen die twee te vinden. Het gevaar nu dat
heden ten dage dreigt, zoo heb ik gewaarschuwd, is, dat te veel overheidsbemoeiing zal worden toegelaten.
Dat die waarschuwing niet overbodig is, bleek dunkt mij nog uit
een uitdrukking, die geachte debater zelf bezigde. Hij zeide nl. naar
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aanleiding van een euvel, dat hij ten platten lande bespeurde „Als ik
zulke dingen zie, dan denk ik dadelijk, moet de overheid hier niet
helpen". Mij dunkt, hier hebben we nu juist een punt, waarop we
onszelf moeten critiseeren. De geest van den dag op allerlei terrein
is, om zoodra men een misstand ziet, dadelijk te denken aan een
overheidsmaatregel om dien misstand te verhelpen. Dit zit inderdaad
in de lucht.
Ook in onze Christelijke kringen blijkt die geest wel eens te zijn
doorgedrongen. Laten wij ons daartegen in zetten en liever den
moeilijken maar beteren weg kiezen, om eerst alle andere milde en e
beproeven en slechts in de uiterste noodzakelijkheid naar den Staat
om hulp op te zien.
De VOORZITTER dankt nogmaals den inleider en de debaters en
stelt nu het tweede onderwerp voor dezen middag aan de orde.

Is Sanitair toezicht op de Christelijke School voor
Lager-, Middelbaar- en Voorbereidend Hooger
onderwijs gewenscht?
Inleider: Dr. D. J.

HAMBURGER, Utrecht.

EXCERPT.
Sanitair toezicht op de Christelijke Scholen wordt reeds uitgeoefend;
doch het strekt zich slechts uit tot de inrichting der lokaliteiten en
tot de leermiddelen. Verschillende wettelijke bepalingen geven daarvoor reeds de noodige voorschriften en wijzen de ambtenaren en
colleges aan, die voor de naleving hebben te waken.
II. In de laatste jaren wordt evenwel de noodzakelijkheid betoogd, om
dit aan te vullen met een geneeskundig toezicht op leerlingen en
onderwijzers zelven.
Ill. De ervaring leert echter, dat toezicht alleen niet voldoende is, om
den gezondheidstoestand der kinderen te verbeteren ; daarom wordt
tevens aangedrongen op eene voorziening in de geneeskundige behandeling van de kinderen door bemiddeling van de school.
Iv. Door die behandeling hoopt men ook de volkskracht te versterken.
De school toch — zóó redeneert men — is de beste gelegcnheid om
alle kinderen van het volk te bereiken, en daarom het aangewezen
instituut ter bereiking van dit doel.
V. Critische beschouwing van deze opvatting. Het sanitaire toezicht op
de scholen mag naar mijne meening niet meer omvatten dan hetgeen
strikt noodig is tot het voorkomen van ziekten, die bepaaldelijk ten
I.
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gevolge van het schoolleven ontstaan. Dit geldt voor alle scholen
zoowel openbare als christelijke scholen.
Verder te gaan leidt tot onvoogding van de ouders en tot ontwrichting van de door God bestelde verhoudingen.
VI. De schadelijke invloed, die van de school op den gezondheidstoestand
der kinderen uitgaat, is lang zóó groot , niet, als vaak wordt voorgesteld ; ook daarom is voorzichtigheid in dezen geboden.
VII. Intusschen mag niet ontkend worden, dat er naar onze hedendaagsche
hygienische inzichten meer gedaan kan en moet worden tot versterking
van de kracht en de gezondheid der jeugd.
Het is daarom een eisch der liefde, dat de voorstanders van het
christelijk onderwijs niet achterstaan, maar veeleer voorgaan, om
onze kinderen in de zegeningen daarvan te doen deelen.
Doch de school is hiervoor niet de aangewezen plaats en behoeft
daarvoor niet gebruikt te worden.

Wanneer er ééne zaak is, die zich op het oogenblik in de algemeene
belangstelling van de geheele beschaafde wereld mag verheugen, dan
is het zeker de gezondheid van het kind.
Wij leven dan ook in de eeuw van het kind !
Hetzij gij uw blik richt naar Europa, of de stemmen beluistert, die in
tijdschriften en op congressen u uit Amerika en zelfs uit Australië toespreken, altijd is het de hygiene van het kind, die onder allerlei vorm
de aandacht en den daadwerkelijken steun van overheid en gemeenschap vraagt.
Het derde internationaal Congres voor schoolhygiene, dat van 2-7
Aug. 1910 te Parijs gehouden werd, heeft dan ook reeds een menu
opgeleverd, dat voor een gewonen outsider nauwelijks te verteren valt.
Een boekdeel van meer dan 2000 pagina's was noodig, om alles te
omvatten, wat van wijd en zijd in allerlei taal tot den hygienischen disch
werd aangedragen ; en het verdienstelijke verslag, dat door de afgevaardigden van onze Regeering werd uitgebracht, moest daarom reeds
tot een boek van 74 bladzijden worden uitgedijd.
Voeg hier nu bij, dat het vierde internationaal Congres dezer dagen
alweer te Buffalo heeft gedaagd en eene association internationale des
Médecins Inspecteurs des Ecoles reeds voor lang het levenslicht heeft
aanschouwd, en het zal u duidelijk zijn, dat het sanitaire toezicht inderdaad in het brandpunt der belangstelling is gekomen.
Dit hebben ook onze regeeringsafgevaardigden begrepen, en zij hebben het daarom nuttig en noodig geoordeeld, om aan het slot van hun
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verslag den krachtigen wensch uit te spreken, dat de Nederlandsche
Regeering niet langer zal dralen, om in navolging van andere landen
0. a. een Wetsonderwerp in te dienen, waarbij de medische schoolinspectie voor het geheele Rijk wordt voorgeschreven ; zoowel voor
openbare als bijzondere scholen. •
Bij dezen stand van zaken mag daarom een woord van lof niet onthouden worden aan het Bestuur van dit Congres, dat het vraagstuk
van het sanitair toezicht op de christelijke scholen onmiddellijk op den
eersten landdag aan de orde heeft gesteld !
De vraag, die ons in de eerste plaats heeft bezig te houden is deze,
hoe het op het oogenblik in ons land met dat toezicht op de scholen
geschapen is.
Laten wij beginnen met de openbare scholen.
Het is U allen bekend, dat de Rijkswetgever bij de Wet op het
lager onderwijs reeds vóór langen tijd regelen heeft vastgesteld aangaande den bouw en de inrichting der schoollokalen, om de gezondheidsbelangen behoorlijk tot hun recht te laten komen.
Zoo treffen wij in het Koninklijk Besluit van 4 Mei 1883 voor de
openbare lagere en middelbare scholen bepalingen aan, die betrekking
hebben op den aard van het terrein, de afmetingen van de lokalen, de
benoodigde vierkante en kubieke ruimte per leerling, de verlichting,
de vloeren, de schoolbanken, de privaten, verwarming en luchtverversching.
Die voorschriften waren reeds vrij volledig, en het is zeker merkwaardig, dat sinds die dertig jaren geen belangrijke veranderingen
daarin behoefden te worden aangebracht ; zoodat ook de regelen omtrent bouw en inrichting van lokalen voor bijzonder lager onderwijs,
die bij Koninklijk Besluit van 12 Sept. 1905 werden vastgesteld, om
aanspraak te kunnen maken op de Rijksbijdrage in de kosten van te
voorzien in de behoefte aan schoollokalen, zoo goed als niet daarvan
behoefden af te wijken.
De bedoeling van al deze voorschrilten is duidelijk : de schadelijke
invloed, die van slechte lokaliteiten op de gezondheid van onderwijzers
en leerlingen kan uitgaan, moet zooveel mogelijk tegengegaan worden.
Zonder twijfel hebben zij ook doel getroffen.
Wie de scholen, die in den laatsten tijd gebouwd zijn vergelijkt met
de bedompte lokalen, waarin vorige geslachten het onderwijs moesten
ontvangen, behoeft niet lang in onzekerheid te verkeeren over den
zegen, die deze voorschriften voor ons volk hebben gebracht.
Nat. Chr. Schoolcongres

15
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Toch laten de bepalingen nog ruimte over voor meer of minder
inrichting der lokalen.
Zoo moeten volgens artikel 8 de lichtramen zdá geplaatst en ingericht worden, dat het schoolvertrek voldoende en doelmatig verlicht
zij ; volgens artikel 13 moet in behoorlijke verwarming en luchtverversching worden voorzien ; maar ik behoef u niet te zeggen, dat
menigeen doelmatig en behoorijk zal noemen, wat een ander, die meer
hygiënisch is aangelegd, allerminst voldoende zal achten.
Alleen reeds hierom was het gewenscht, dat er autoriteiten kwamen,
die over de behartiging van deze bepalingen een wakend oog lieten gaan.
Daarvoor kwamen dan aanstonds in aanmerking de Rijksambtenaren,
die bij het onderwijs zijn werkzaam gesteld, de Inspecteurs van het
lager onderwijs, de Districts- en de Arr. schoolopzieners. Maar aangezien voor deze ambtenaren een te uitgestrekt arbeidsveld is aangewezen, was het een goede gedachte van den Wetgever om ook voor
plaatselijke organen ruimte over te laten.
Dit plaatselijk toezicht wordt uitgeoefend door Burgemeester en
Wethouders en voor zoover de gemeenteraad het noodig oordeelt
door Commissies.
Die plaatselijke commissies houden krachtens artikel 74 van de Wet
op het lager onderwijs een nauwkeurig toezicht op alle scholen in de
gemeente, waar lager onderwijs gegeven wordt ; zij bezoeken die ten
minste tweemaal 's jaars en doen jaarlijks verslag aan den gemeenteraad
omtrent hare bevindingen.
Ontbreekt een plaatselijke commissie, zoo kunnen Burgemeester en
Wethouders in overleg met den Arrondissement schoolopziener geschikte
personen, buiten hun college gekozen, met het doen van schoolbezoek
belasten.
Blijkbaar was men er nog niet gerust op, dat de gezondheidsbelangen voldoende tot hun recht zouden komen. Daarom heeft de
Wetgever in artikel 5 bovendien een bijzondere plaats ingeruimd voor
den hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, die de lokalen kan
afkeuren, welke schadelijk zijn voor de gezondheid of onvoldoende
ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen bieden. Hiermede wordt
dus ook het Staatstoezicht op de volksgezondheid in zijn verschillende
geledingen in de school binnengeleid.
Toch biedt dit alles nog geen voldoenden waarborg, dat de inrichting
van het schoollokaal voldoet aan de eischen, die de hygiëne stelt.
Laat ik dat met een voorbeeld toelichten.
De wijze, waarop ,een schoolbank gebouwd is, is voor de leerlingen

227

van groot belang. Is zij ondoelmatig ingericht, dan kan misschien verkromming van de wervelkolom en stoornis in het gezichtsvermogen
hiervan het gevolg zijn. Wel schrijft de wet voor, dat zij voorzien
moet zijn van een lendenleuning en niet meer dan twee zitplaatsen
mag aanbieden ; doch indien de hoogte niet goed is met betrekking
tot de lengte van den leerling, of indien het tafelblad te ver van de
zitplaats verwijderd is, zoo deugt zoo een bank toch niet. Een
goede bank moet, zooals men dat heel geleerd uitdrukt, steeds een
minusdistantie hebben. Het is zeer moeielijk om in één bank aan
alle hygiënische en paedagogische eischen te voldoen ; daarom zijn
allerlei typen uitgedacht ; maar zal het goed zijn, dan moet volgens
den hygiënist individueel voor eiken leerling een passende bank gegeven worden. Daarom wordt als eisch der hygiëne gesteld, dat men
in elke school 6 grootten bij de hand heeft, en dat de onderwijzer
bij het begin van het schooljaar de leerlingen meet en de voor hem
passende bank uitzoekt.
Omdat nu de wettelijke bepalingen dus nog geen voldoenden waarborg geven, heeft men in den laatsten tijd gemeend, dat het gewenscht
is, een geneeskundige in de school binnen te leiden, die als hygiënist
nog verder noodige aanwijzingen zal geven en het noodige toezicht
zal uitoefenen.
Maar bovendien, omdat men tot het besef gekomen is, dat eene
goede verzorging der lokaliteiten nog maar een deel is van de taak,
die ons wacht, om de gezondheid van onderwijzers en leerlingen in
de school te bewaken en te beschermen.
Want die gezondheid kan nog altijd en misschien nog meer schade
lijden door het schoolbedrijf als zoodanig en door den invloed van de
leerlingen op elkaar.
Om met het laatste te beginnen, wijst men op de besmettelijke ziekten,
mazelen, roodvonk, diphtherie, kinkhoest, roode hond, waterpokken,
bof, die ongetwijfeld van het eene kind op het andere kunnen overgaan ;
op de besmettelijke huidziekten als favus, impetigo, en niet te vergeten
op de algemeene onreinheid, die vooral op volksscholen gevonden
wordt en in het voorkomen van pediculosis of luisziekte haar treurig
hoogtij viert ; op de besmettelijke oogziekte, die vooral als trachoom
in sommige steden tot ernstige afwijkingen aanleiding geven en ten
slotte op de tuberculose, die thans algemeen als besmettelijk wordt
erkend.
Tot de aandoeningen, die door de school bevorderd worden, worden
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verder gerekend de afwijkingen van de wervelkolom, die vooral als
skoliose bekend zijn, de afwijkingen in het gezichtsvermogen als de
u bekende myopie of bijziendheid, van het zenuwstelsel als de geestelijke
vermoeidheid, door overlading met geestelijke spijzen.
Voeg hier nu nog bij, de andere ziekten, die zeer verbreid op de
schoolplichtigen leeftijd voorkomen als bloedarmoede, tandcaries,
stoornissen van oor, neus en keel, van het zenuwstelsel als nervositeit,
neurasthenie, epilepsie, chorea, hysterie en u zult moeten toegeven,
dat er op de school voor een dokter, die wat zien en repareeren wil,
nog een onmetelijk veld braak ligt.
Na deze treurige opsomming van alle ellende, die het arme schoolkind bedreigt, kan ik het levendig begrijpen, als u een kreet van
vreugde uit het harte welt, M. H., dat u allen hier, als oud-schoolleerlingen uit zulke moordholen nog het veege lijf hebt kunnen bergen,
en dat Gij h. h. onderwijzers hier allen zóó blijmoedig nog kunt
neerzitten 1
Maar laat ik daarom ook ter geruststelling dadelijk hieraan toevoegen,
dat, wat het sterftecijfer aangaat, ook de statistiek een veel vriendelijker
licht over den schoolleeftijd laat opgaan.
Want deze heeft uitgewezen, dat geheel onafhankelijk van klimaat
of maatschappelijken welstand er geen periode in het leven is, die
gunstiger levenskansen aanbiedt dan juist die schoolleeftijd.
Voor de stad Bremen is een statistiek opgemaakt, waaruit blijkt,
dat het verhoudingsgetal van de sterfte voor den leeftijd van 1-5
jaar bedraagt 156, tegen 29 tusschen 5 en 15 jaar en 32 tusschen
15 en 30 jaar, (van die 29 op de 10000 levenden stierven 7.7 aan
tuberculose en 8.4 aan andere infectieziekten) wat dus hierop neerkomt, dat in den voorschooltijd ongeveer vijfmaal meer kinderen
sterven dan gedurende de schoolperiode, en dat na het verlaten van
de school de sterftekans er waarlijk niet kleiner op wordt.
Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat wij ons daarom van den schadelijken invloed, die van de school kan uitgaan, niets behoeven aan te
trekken ; maar het wijst er alleen op, dat wij kalm mogen overwegen,
hoevèr wij onze zorgen daarvoor zullen uitstrekken.
Nu is er echter ééne omstandigheid, die ons ongetwijfeld maant,
om niet te lang te talmen ; dat is de invoering van de leerplicht.
Sinds de overheid het als hare roeping heeft beschouwd, om de ouders
te dwingen, hun kinderen naar een school te zenden, mogen wij niet
nalaten, om ook uit onze scholen alles te weren, wat op die kinderen
een schadelijken invloed zou uitoefenen.

229

En het is zonder twijfel ook in het besef daarvan, dat men in ons
land allerwegen er toe is overgegaan, om het toezicht uit te breiden,
door van gemeentewege schoolartsen aan te stellen.
De wijze, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend is natuurlijk in de
meer dan 40 gemeenten, waarin het reeds in zwang is, gansch onderscheiden. In het algemeen kan gezegd, dat wij in ons land de zaak
bedaarder opvatten dan in het buitenland, maar in bijzonderheden kan
ik natuurlijk hier de verschillende gemeentelijke regelingen niet behandelen.
Laat ik daarom mededeelen, om U tenminste een inzicht in den
werkkring van den schoolarts te geven, hoe de zaak hier in Utrecht
geregeld is.
Hier zijn thans 6 schoolartsen in functie ; bijna allen, geneeskundigen, die de algemeene praktijk uitoefenen. Zij hebben het toezicht
op de gezondheidstoestand der leerlingen van alle openbare lagere
scholen, alle openbare bewaarscholen, en van die bijzondere lagere
scholen en bewaarscholen, wier bestuur daartoe den wensch te kennen
geeft ; dit waren tot 1 Januari 1911 alle katholieke scholen en sedert
dien datum ook alle Diaconiescholen. Iedere schoolarts heeft 9 scholen
met een gezamenlijke bevolking van 3000 leerlingen onder zijn toezicht.
Alle leerlingen, die voor het eerst ter school komen, worden binnen
twee maanden na hun toelating onderzocht. Moet het kind zich ontkleeden, dan is voorafgaande toestemming der ouders noodig. Voorts
bezoekt de schoolarts eens per maand de school, onderzoekt in alle
klassen de kinderen, die naar het oordeel des onderwijzers stoornissen
vertoonen en tracht zelf gebreken op te sporen o.a. door onderzoek
van gehoor- en gezichtsfunctie. Hij bespreekt met den klasseonderwijzer de belangen der kinderen, schenkt bijzondere aandacht aan de
achterlijken en houdt aanteekening op de persoonskaarten, die van elk
kind worden aangelegd. Indien hij eene afwijking waarneemt, die
behandeling wenschelijk maakt, zoo doet hij daarvan mededeeling aan
de ouders en den huisarts of den behandelenden geneesheer, die hem
per controlebriefje verder inlicht. Voorts wijdt de schoolarts zijn
aandacht aan de besmettelijke ziekten en overlegt met het hoofd der
school, welke kinderen wegens ondervoeding in aanmerking komen voor
schoolvoeding ; in het voorjaar zoekt hij hen uit, die moeten uitgezonden worden naar een vacantiekolonie ; zóó worden er per jaar te
Utrecht 400 schoolkinderen aangewezen.
In deze opsomming van de werkzaamheden van den schoolarts zult
U ongetwijfeld reeds aanleiding gevonden hebben, om de opmerking
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te maken, dat bij dit toezicht reeds overschreden wordt het beginsel,
dat het zich alleen uitstrekke over die ongunstige invloeden, die rechtstreeks met de school samenhangen.
Dat is ook zoo, en dat komt, omdat men in de hygiënische wereld
uitgaat van de op zichzelf niet onjuiste redeneering, dat wij met het
opsporen van de lichamelijke gebreken bij de kinderen nog slechts aan
het begin staan van den weg, dien wij hebben af te leggen.
Wat helpt het nu, of wij al bij de ouders aandringen op behandeling van die gebreken, en zij blijken, zooals in de groote steden onder
de volksklasse herhaaldelijk voorkomt, doof aan dat oor te zijn.
Daarom — zoo redeneert men — moet naar middelen omgezien
worden, om hierin verbetering te brengen.
Het tegenwoordige streven is er dan ook op gericht, om de
kinderen in de school te onderzoeken in bijzijn van verpleegsters;
deze moeten dan er op uitgestuurd worden, om in de gezinnen na te
gaan of de voorschriften worden opgevolgd, en de ouders met zachten
drang bewegen, om de kinderen te laten behandelen.
Gelukt dit niet, omdat de ouders te achteloos zijn, wat nood, dan
gaan de zusters er zelven op uit, om de kinderen te halen en te brengen, uit de scholen naar de klinieken, waar de behandeling wordt
toegepast ; voorzooverre men er nog niet toe gekomen is, om aan de
scholen zelve de gelegenheid te openen, om de speciale behandeling
in zgn. schoolklinieken deelachtig te worden.
Dit systeem van schoolverpleegsters is vooral in Engeland en Amerika
zeer geliefd ; althans in de steden van Engeland begint het burgerrecht te
verkrijgen ; in 1908 waren daar reeds 108 zgn. school-nursen werkzaam.
Ook in Duitschland komt het stelsel der Schulschwestern meer
en meer in zwang ; men wil ook daar doelbewust den band tusschen
school en huis nauwer aantrekken en gelijk een Fransch schrijver het
heel aardig uitdrukt aan deze dames den rol van „missionaires d'hygiène" toebedeelen.
Want het spreekt vanzelf, is zij in huis éénmaal aangeland, dan is
er op het gebied van de hygiéne zooveel te „enquêteeren" en op te
knappen, dat langs dezen weg een krachtige hefboom in handen gekregen wordt, om het sanitaire welzijn van het gansche volk tot hooger
peil op te voeren.
U ziet hieruit, hoe men zoo ongemerkt van het terrein der school
getreden is op het terrein van het gezinsleven en hoe de overheid
gaandeweg er toe gedreven wordt, om in te grijpen, in datgene wat
recht en plicht van de ouders is.
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Maar' nog zijn wij er niet met de perspectieven, die het sanitaire
toezicht op de scholen opent.
Hoe langer hoe meer wint de meening veld, dat de gebreken, die
bij de schoolkinderen worden aangetroffen, maar dadelijk op de school
moeten verholpen worden. Juist de school, zoo redeneert men, is
zoo een heerlijke gelegenheid, om met de minste moeite en met de
geringste middelen alle kinderen van het volk te bereiken.
Laat ik om dat toe te lichten u een kort overzicht geven over den
strijd, dien men tegen de tandziekten door middel van de school wenscht
aan te binden.
Luistert men, naar wat de tandartsen leeraren, dan is er geen schrikkelijker ramp, die het menschdom bedreigt, dan de tandziekte.
Hun statistieken hebben uitgemaakt, dat 90-95 %, dus zoo ongeveer
alle schoolkinderen met zieke tanden sukkelen en mag men hen gelooven, dan vl oeien uit die zieke tanden nog allerlei andere lichaamskwalen voort.
Daarom gaat er van tandheelkundige zijde in onze dagen een stormachtige drang uit, om de kinderen op school te behandelen.
De vader van
t de beweging is Prof. JESSEN uit Straatsburg, die
reeds in 1902 een schoolpolikliniek geopend heeft, en de wijze waarop
hij de zaak heeft aangevat, dient dan ook in Duitschland vrij algemeen tot voorbeeld.
Dat gaat dan zóó in zijn werk.
De laagste klasse van de voorbereidende scholen gaat in haar geheel naar de polikliniek onder geleide van de onderwijzers ; aan de
ouders wordt vooraf schriftelijk verlof gevraagd voor de behandeling ;
waarbij echter dient opgemerkt, dat te Parijs en van uit België reeds
de eisch wordt gesteld, om de behandeling in de schooltandkliniek
ook zonder machtiging van de ouders te doen geschieden.
De kinderen te Straatsburg krijgen dan op de kliniek een tandenborstel en het gebruik er van wordt hun gewezen. Zij nemen dien dan
mee naar huis en de onderwijzers controleeren geregeld het gebruik
er van en houden daarvan aanteekening. Allen worden verder voor
zooveel noodig behandeld en komen geregeld om de 3 maanden
terug voor inspectie.
Deze polikliniek voldoet in Straatsburg goed ; maar toch stelt prof.
DESSEN voor, om in het vervolg in iedere nieuwe school een afzonderlijke kamer te bestemmen voor het onderzoek door den schoolarts en
voor behandeling (extractie en vulling) door den tandheelkundige.
Deze regeling is in Duitschland veelal nagevolgd. In Dresden is
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door den bekende LINGNER een schoolpolikliniek opgericht, waar 10
tandheelkundigen den geheelen dag bezig zijn.
In Frankrijk wil men zoover nog niet gaan ; daar heeft men voor de
„écoles normales" slechts mondheelkundigen aangesteld voor het onderzoek der tanden, en voor de behandeling verwijzing naar de
tandheelkundigen.
In Zweden is tandheelkundig onderzoek en behandeling vrij algemeen ;
in 1910 bestonden er ruim 20 schoolpoliklinieken.
In Engeland werd reeds in 1907 de eerste schoolpolikliniek geopend
te Cambridge.
Het is daarom dan ook eigenlijk bevreemdend, dat deze zaak in ons
land niet eerder, dan in het begin van 1912 aan de orde is gekomen.
Toen is door de Amsterdamsche tandheelkundige vereeniging een
adres aan den gemeenteraad gericht, waarin verlof werd gevraagd tot
het instellen van een onderzoek naar de tanden der schooljeugd en
het openen van een polikliniek.
Dit was de aanleiding, dat de schoolarts Dr. HAMELBERG tot het
uitbrengen van een praeadvies uitgenoodigd, deze zaak ter sprake
bracht in de vereeniging van schoolartsen en daarover een belangrijke inleiding hield, waaraan ik ihier ook het een en ander ontleen.
Hij kwam tot de conclusie, dat een regeling van controle en ruime
gelegenheid tot kostelooze behandeling weliswaar aan de volksgezondheid zou ten goede komen, maar alleen voor Amsterdam op een uitgave
van 30-50 mille 's jaars zou komen te staan ; deze uitgave achtte hij
voorshands niet genoegzaam gemotiveerd, waar misschien met een dergelijke som op andere wijze meer voor de volksgezondheid te bereiken is.
Dr. STEIJN PARvE, een ander bekend schoolarts hier te lande, die
de bespreking op het laatste Schoolcongres te Parijs had meegemaakt,
leidde toen hetzelfde onderwerp in, en kwam na een interessant betoog tot de conclusie, dat geen tandarts ter inspectie of ter behandeling in de school moet komen ; hij was van meening, dat de algemeen
ontwikkelde schoolarts mans genoeg was voor het inspecteeren van
de zieke tanden en hij huiverde bij de gedachte aan het heirleger van
specialisten, dat onze scholen zou binnentreden ; Om het onderwijs,
dat zoodoende in het gedrang kwam, Om de kosten, maar ook omdat
zoodoende spoedig het geheele instituut schoolartsen in den grond
geboord zou worden.
Ik wil niet ontkennen, dat er grond is voor die bezorgdheid, maar
ik meen, dat hiermede allerminst het pleit beslist is in deze zaak.
Zoodra men het beginsel toelaat, dat op de school wordt toegezien op
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gebreken, die niet met de school in verband staan, is er niet de minste
reden, waarom men voor de tanden een uitzondering zou maken.
Uit de discussie, die op de inleidingen volgde, kreeg ik dan ook
den indruk dat men met die geheele kwestie danig verlegen zit, en dat
de heer KLAAS DE VRIES, de bekende onderwijs-man te Amsterdam, die
zich in het debat mengde, geen ongelijk had van zijn standpunt, toen
hij adviseerde, om de tandartsen niet zoo hardhandig te lijf te gaan en
den schoolartsen den raad gaf, om maar bij de gemeentebesturen aan
te kloppen, om meer schoolartsen aan te stellen ; hij was overtuigd,
dat de tandarts in de school veel goed werk zou kunnen verrichten.
Wat dat laatste aangaat, ben ik het met den heer DE VRIES volmaakt
eens ; ik heb medelijden met een stumperd, die kiespijn heeft ; meer
nog dan met een kind, dat zijn morgenbad niet op school heeft gehad !
Nog een ander voorbeeld wil ik u geven van den weg, dien men uit
wil, om de school te maken tot ,het instituut, vanwaar uit alle lichamelijke zegeningen op het menschdom moeten neerdalen.
Het betreft de tuberculose, de ziekte, die thans in het ietwat eenzijdige
teeken der algemeene belangstelling staat.
Gegeven nu, dat ook „het kind" zich daarin verheugen mag, zoo,
ligt het voor de hand, dat er geen dankbaarder weg is dan deze, dat
beide stroomen in één bedding worden geleid.
Verrukt roept dan ook DR. ANTONIO VIDAL uit, als hij het heeft over
1' organisatation prophylactique des ècoles au VIIe Congrès contre la
Tuberculose a Rome, dat dit Congres grootendeels een Congrès d' hygiène
scolaire was.
En luistert men, naar wat de secretaris-generaal van het Duitsche
Centraal Comité ter bestrijding der tuberculose, PROF. NIETNER, over
de bestrijding der tuberculose onder de schoolkinderen leeraart, zoo
is het evenmin twijfelachtig, of de gevechtslinie zal hoe langer hoe
meer naar de school worden overgebracht.
Want, zoo zegt hij, hoewel dankbaar erkend moet worden, dat onze
strijd tegen de tuberculose een groot succes is (van 1884 tot 1911 tot
op de helft gedaald in het sterftecijfer) zoo moet opgemerkt worden,.
dat dit succes in hoofdzaak slechts ten goede is gekomen aan den
„erwerbsfahigen" leeftijd, dat is den leeftijd, waarin men zich in de
zegeningen der Sociale Wetgeving heeft mogen verheugen.
Maar PROF. KIRCHNER heeft aangetoond, dat die teruggang in mortaliteit aan tuberculose van weinig beteekenis is geweest voor den
schoolleeftijd ; terwijl juist in de eerste kinderjaren het tijdstip der in-
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sectie valt. In het eerste half jaar zijn de kinderen nagenoeg vrij van
tuberculose ; dan neemt zij toe, om bij het begin van den schoolplichtleeftijd reeds een zeer hoog cijfer te bereiken, dat nog tijdens de schooljaren groeit. Bij secties van kinderen in de schoolleeftijd kon in 75°J0
der gevallen tuberculose worden aangetoond.
De tuberculose is dus eigenlijk een echte kinderziekte, die juist op
dien leeftijd bijzondere zorg vereischt.
Vóór den schoolleeftijd moeten nu de ouders en huisdokters er voor
zorgen, maar daarna de schoolarts en de onderwijzer.
Niet, let wel, omdat van , die tuberculeuse kinderen een bijzonder
groot gevaar dreigt voor hun medescholieren ; want in den regel komt
de tuberculose op dien leeftijd in den gesloten vorm voor en is dus
het gevaar van besmetting gering ; maar hij wil toch preventief alle
kinderen vóór de toelating op de school onderzoeken ; die aan open
tuberculose lijden, weren ; de verdachten geregeld controleeren ; bevorderen, dat zij gezonden worden naar vacantiekolonies, Walderholungsstatte, boschscholen, zeehospitia, open-air-schools, night-camps enz.
Bij alle door den schoolarst bevonden zwakkelijke en ondervoede
kinderen moeten de huiselijke omstandigheden onderzocht worden ;
hij moet met de ouders er over vergaderen, kortom een gansche reeks
van maatregelen, die maar al te zeer in het licht stellen, dat hij die
richting uit wil, dat de school het aangrijpingspunt moet worden, om
het gansche volk tegen de tuberculose in bescherming te nemen.
En als de Duitsche wetenschap gesproken heeft, we weten het
helaas bij ervaring uit onze sociale wetten, dan volgen ook wij, zij het
ook met loonre schreden en strompelend achteraan, en daarom vond
ik het noodig, om U al vast met dit perspectief in kennis te stellen.
Ter kenschetsing ten slotte van het eenzijdig denken en streven der
specialistisch aangelegde geneeskundigen in dezen, wil ik er nog op
wijzen, hoe niet minder dan de tandartsen en de tuberculose-artsen
ook de andere specialisten voor eigen parochie komen preeken, als zij
het hebben over de beteekenis, die hun orgaan voor de gezondheid
der schoolkinderen heeft.
Slaat ge b.v. een artikel op van een bekend zenuwarts als Dr.
BAYERTHAL, dan treft het U, dat hij zijn beschouwing inleidt met het
betoog, dat het voorkomen van zenuw- en geestesziekten van niet minder belang is dan de prophylaxis van de tuberculose en dat hij triomfankelijk er op wijst, wat SCHILLER voor school en menschheid is geweest in weerwil van zijn longtuberculose, en wat NIETZSCHE had kun-
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nen worden, als zijn degeneratieve hersenaanleg reeds op de school
behandeld was geworden.
Leest ge wat een oorarts b.v. onze landgenoot Quix op het internationaal Congres over de doofheid der kinderen zegt, dan is het niet
minder merkwaardig, dat hij begint te constateeren, dat ongeveer 25 °/o
,der schoolkinderen slecht hooren, en dat het beslist noodig is, dat het
oordeel over deze aandoeningen worde overgelaten aan een schoolarts
die de oorheelkunde volkomen onder de knie heeft; die een volledig
onderzoek instelt, en toegerust is met een instrumentarium, dat voor
deze gelegenheid slechts behoeft „beperkt" te worden tot een lamp,
een spatel en een keelspiegel, dat hij dan zoo mogelijk in een afzonderlijke rustige kamer in de school wil hanteeren.
Zal ik nu verder ingaan op al de zaken, die bij de schoolhygiëne
te pas gebracht worden ?
Op schoolbaden en schoolvoeding, op de zorg voor lichamelijke
ontwikkeling op de school door gymnastiek en turnen, op het brandend vraagstuk der geestelijke overlading met al wat daaraan vast
zit, op de zorg voor zieke en herstellende kinderen vacantiekolonies,
melkstations, op de achterlijke en spraakgebrekkige kinderen, op de
zorg voor de beroepskeuze bij het verlaten van de school, op den
arbeid in de school, de slöjd, de z.g. linkscultuur, de hygienische indeeling van leerplan en rooster, regeling van slaap- en werktijd ?
Reeds om des tijds wil moet ik hiervan afzien, maar het lijkt mij ook niet
noodig, omdat ik naar ik mij vlei met het voorafgaande voldoende heb gang eiluid, in welke richting men het sanitaire toezicht wenscht uitte bouwen.
Nu nog een enkel woord over de vraag, over welke scholen het toezicht moet gaan.
Het zal U wellicht niet ontgaan zijn, dat ik bij behandeling van dit
onderwerp nog al eens moest wijzen op inrichtingen en ervaringen,
die in groote steden in het buitenland zijn opgedaan.
Dat kon ook moeilijk anders, omdat de schoolarts op het platte
land nog niet goed heeft willen aarden ; zelfs in Duitschland niet.
Verschillende redenen zijn hiervoor aan te geven. De groote afstanden tusschen de scholen maken het toezicht uiteraard moeilijker ; ook
zijn daar minder geneeskundigen, die zich er voor kunnen geven,
maar last not least, staat de landelijke bevolking er meer sceptisch
tegenover, en is in verband hiermede ook minder geneigd, om hare
belastingpenningen daarvoor te offeren.
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Terecht wordt dit door de voorstanders betreurd, en wordt uitgezien naar de middelen, om verbetering hierin te brengen. Want zoo
ergens, dan is het toezicht op het land noodig ; daar zou inderdaad
een winst voor de volkskracht te boeken zijn.
Want vergeten ook wij het niet, nog altijd is het platteland de
frissche bron, die voedt en laaft, wat in het groote stadsleven in physieke verwording dreigt onder te gaan ; terwijl omgekeerd het gevaar
niet denkbeeldig is, dat het platteland ondanks zijn natuurlijke hygienische
voordeelen in sanitair opzicht hoe langer hoe grooter achterstand
gaat vertoonen.
Mr. METHORS r, de Directeur van het Bureau van de Statistiek toonde
nog onlangs voor ons land aan, dat dit zelfs voor de zuigelingensterfte
opgaat ; na 1913 zelfs in toenemend mate.
Waaraan dit moet toegeschreven, is nog niet duidelijk ; maar de
cijfers laten geen twijfel aangaande de juistheid over.
In Engeland wil men daarom voor het sanitair toezicht op de plattelandsscholen meer gebruik maken van de dorpsnurses, die een jaar in
verloskunde en ziekeverpleging geoefend zijn ; deze dames hebben
reeds op de dorpen naast de geestelijken, den dokter en den onderwijzer een integreerende plaats in het leven ingenomen en zouden dus
een machtige beweegkracht ten goede kunnen zijn.
Ook heeft men er aan gedacht, om de vrouw van den onderwijzer
voor dezen arbeid te hulp te roepen ; maar vóór alles wil men door
het aanstellen van jonge artsen, die pas van de hospitalen komen,
een behoorlijken uitweg vinden om in deze behoefte te voorzien.
Of ook op de middelbare scholen en gymnasia een plaats voor den
schoolarts moet ingeruimd worde is een tweede vraag, die terecht door
het Bestuur van ons Congres is gesteld.
In alle landen wordt in den laatsten tijd die vraag met een krachtig
ja beantwoord.
Deze lokaliteiten, zoo oordeelt men, zouden juist daar veel te wenschen overlaten ; maar bovendien zouden de leerlingen van de zijde
hunner ouders ook daar niet die sanitaire verzorging ondervinden, die
men a priori bij de meer welgestelden verwachten zou ; zoodat het
volksbelang eischt, dat anderen er zich mede bemoeien en de ouders
eenvoudig tot de orde roepen.
Ook zijn er bijzondere gevaren, die dezen leeftijd bedreigen, waarvoor men meent, dat de schoolarts het best remedie zal geven.
Hiermede wordt dan in hoofdzaak gedoeld op misbruik van alcohol
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en tabak en op de geslachtsziekten ; de z.g. sexuelle Aufkldrung zou
het best door den schoolarts gegeven kunnen worden.
U ziet hieruit, dat men ook voor deze inrichtingen denzelfden weg
uit wenscht te gaan.
Alvorens nu op de vraag in te gaan, of het sanitair toezicht op de
christelijke scholen gewenscht is, zij mij tweeërlei opmerking veroorloofd.
In de eerste plaats deze.
Als het bestuur van ons Congres mij vooraf gevraagd had, hoe de
titel van mijn inleiding zou luiden, zoo zou ik bescheiden, in overweging gegeven hebben om het woord christelijk daaruit te laten vervallen ; omdat het onderwerp een aangelegenheid betreft, die bij uitstek binnen de neutrale zone valt.
Wat voor de gezondheid van een kind of onderwijzer der openbare
school goed is, dat is ook goed voor een leerling of onderwijzer eener
christelijke school ; en omgekeerd.
Meenen wij, dat een sanitair toezicht voor Onze scholen niet deugt,
dan achten wij het als staatsburgers even verwerpelijk voor de openbare school, en is het onze plicht om voor zooveel dit van ons afhangt, dit ook tegen te staan en daarvoor te waarschuwen.
Is er verschil in inzicht in een zelfde gemeente tusschen de voorstanders van openbaar en christelijk onderwijs in zake dit toezicht,
zoo mag dan ook onder geen beding daarvan gebruik gemaakt worden
om concurrentie te voeren.
Ik spreek dat uit, omdat de ervaring mij heeft geleerd, dat het is
voorgekomen, dat in gemeenten, waar op de openbare school het toezicht is ingesteld, verschillende kinderen, die wegens het lijden aan
favus tijdelijk van die school geweerd werden, door de ouders aanstonds gezonden werden naar de christeIijke school, die ze zonder bezwaar als leerlingen aannam.
Ik neem aan, dat dit zonder voorkennis van bestuur of onderwijzer
geschied is, maar dat neemt niet weg, dat het van de ouders een
laakbare daad was, niet het minst, omdat zij daardoor de medescholieren aan het gevaar van besmetting blootstelden.
In de tweede plaats deze opmerking, dat onze Nederlandsche schoolartsen de algemeene invoering van het instituut trachten te bevorderen,
door de voorstelling ingang te doen vinden, dat het uitgebreide sanitaire toezicht, zooals ik dat beschreef geenszins in de bedoeling ligt.
Zoo deelde een vooraanstaand schoolarts Dr. CARSTEN niet lang geleden op een vergadering van onderwijzers te Amersfoort mede, dat
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geen schoolarts zdd zal overdrijven, om van de toekomstschool een
instituut te maken, waar kinderen gebaad, gekleed, gevoed worden,
waar de tanden verzorgd, de huid gereinigd, de haren gekapt, alle
kinderkwalen behandeld zoude worden, en misschien maar een enkel
uurtje voor het eigenlijke schoolonderwijs zou overschieten.
Inderdaad onze artsen zijn gelukkig te veel Hollanders, om dadelijk
in vurig tempo op de verwezenlijking van de internationale wenschen
aan te sturen ; wij zagen dat trouwens reeds bij de tandheelkundige
behandeling in Amsterdam ; en wie de verslagen onzer schoolartsen
raadpleegt, weet ook wel, dat zij nog maar een slap aftreksel toedienen
van het medicijn, dat in andere landen wordt aanbevolen.
Maar of zij willen of niet, straks komt een jongere generatie, die
door den modernen socialen stroom voortgezweept, aan de ijzeren
consequentie van het beginsel geen weerstand kan en wil bieden.
Daarom moeten wij ons wel degelijk houden aan het beginsel en
ons niet van de wijs laten brengen door het goed bedoelde, maar vaak
sentimenteele drijven van hen, die de consequenties van dat beginsel
niet hebben doorschouwd.
Welnu, dat beginsel houdt in, dat de Staat heeft te zorgen :
1. dat de kinderen voldoende onderwijs op de scholen ontvangen;
vandaar de wet op den leerplicht.
2. dat alle beletselen worden weggenomen, die aan dat doel in
den weg staan ; hapert het aan kleeding of voeding op de school, zoo
heeft de overheid te hulp te komen ; is er ziekte of aandoening, die
het kind minder geschikt voor het onderwijs maakt, ook al staat zij
in hoegenaamd geen verband met het schoolleven, dan worde van
overheidswege op de school ingegrepen.
3. dat de school gebruikt worde, om de lichamelijke krachten der
kinderen op hooger peil te brengen. Waar de ouders in gebreke
blijven, daar trede de Staat op, om het beste uit zijn toekomstige
burgers te halen.
4. dat de school gebruikt worde als hulpmiddel om kennis tekrijgen van de sociale verhoudingen van het gezin ; om, waar die niet
goed zijn, van overheidswege te kunnen toetasten en zdd de algemeene
volkskracht en volkswelvaart tot breeder ontwikkeling te brengen.
In één woord dus, de school als hèt middel in de hand van den
Staat om het leven van zijn burgers in al zijn schuilhoeken na te
speuren en kan het zijn, naar zijn model te kneden en te vervormen.
Met volle zeilen op het Staats-socialisme aan, • ziedaar waarop men
argeloos aanstuurt.
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Het spreekt vanzelf, dat wij hieraan niet kunnen meedoen.
Dat wij ons te houden hebben aan den plicht van de ouders, hurt.
door God opgelegd, om voor het geestelijk, zedelijk en lichamelijk
welzijn der kinderen te zorgen.
De overheid heeft geen vadertje te spelen over onze gezinnen ; zij
blijve af van onze kinderen en kome alleen te hulp, waar wij ons
zelven niet kunnen helpen.
Dat is in casu voor die ziekten, die door het verblijf in de school
ontstaan, omdat onze kinderen door de leerplichtwet nu eenmaal ge dwongen worden, om de school te bezoeken.
Er is niet de minste redenn, waarom wij voor de andere ziekten, die
toevallig bij onze kinderen tijdens den schoolleeftijd gevonden worden,
de school zouden gebruiken, om het medicijn toe te dienen. Met
evenveel of even weinig recht zou de Overheid dokters kunnen afsturen op kantoren, fabrieken, werkplaatsen, vergaderingen, catechisatiën, kerken enz.
Het motief, dat de school zulk een bijzonder geschikte gelegenheid
aanbiedt, is ten eenenmale te verwerpen ; en het is schier onbegrijpelijk, dat in zoovele groote gemeenten van ons land op grond daarvan is medegewerkt tot het invoeren van den schoolarts door hen, die
zoo kwistig zijn in het veroordeelen van de spreuk, dat het doel de
middelen heiligt.
Maar dat komt er van, als men de rechte paden verlaat zooals in,
1872, toen men op denzelfden grond de school ging gebruiken om
langs een omweg den vaccinatiedwang in te voeren.
Waarom toen niet, en zelfs nu nog, rondweg en eerlijk de vraag
beantwoord, of het inderdaad een eisch des tijds was, om een . rechtstreekschen dwang in te voeren, zooals dat in Duitschland is geschied.
Wat naar ons beginsel voor het sanitair schooltoezicht noodig is,
wordt derhalve geheel beheerscht door de vraag, in welke mate de
school voor de gezondheid van het kind gevaar oplevert.
Laat ik nu, om een zóó objectief mogelijk antwoord hierop te geven,
het laatste Duitsche handboek van 1912 over hygiene van Prof. RuBNER opslaan, waarin een schrijver aan het woord is, die zich een
krachtig voorstander betoont van het meest uitgebreide schooltoezicht,
dat ik U zooeven schetste.
Hij verdeelt de ziekten van den schoolleeftijd in drie groepen :
V. die welke niet in herkenbare betrekking tot de school staan
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2°. ziekten, die wèl met de school in verband staan en vermeld
als zoodanig alleen skoliose en myopie ; om
3°. aan infectieziekten en school een afzonderlijke bespreking te
wijden.
Tot de eerste groep rekent hij :
afwijkingen in de constitutie, bloedarmoede, neurasthenie en andere
psychische aandoeningen, rachitis, longtuberculose, zwellingen van
halsklieren en stoornissen in het gehoor, afwijkingen van het gebit,
huidziekten en huidparasieten.
In de korte aanteekeningen, die ik hieruit gemaakt heb, vind ik het
volgende :
Constitutie. Deze wordt beoordeeld naar persoonlijke inzichten.
SCHLESINGER vond een verbetering in den loop der schooljaren ; zoowel op de volksschool als op de gymnasia. Het schoolbezoek heeft
dus geen ongunstigen invloed.
Bloedarmoede komt zeer verbreid voor op den schoolleeftijd. SCHLESINGER vond die veel meer op de hoogere inrichtingen dan op de
volksschool. De school kan dan ook volgens hem daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
De Neurasthenie staat ook in tegenstelling met vroegere inzichten
slechts in los verband met de school.
De neurophathische constitutie werd op de hoogere scholen in 9-11
procent gevonden ; op de volksschool in 2-3 procent (nervositeit,
prikkelbaarheid, vermoeidheid).
Dit klopt met de door psychiaters (HocHE) en kinderclinici (CZERNY)
reeds lang uitgesproken meening, dat een normaal aangelegd kind door
het onderwijs als zoodanig nooit neurasthenisch wordt. De neuropatische constitutie is dus in hoofdzaak een erfelijk verkregen euvel,
dat vaker voorkomt bij de bemiddelden dan bij het proletariaat ; dus
alleen bij gepredisponeerde individuen. Deze psychopathische aanleg
is het ook, die de hoofdrol speelt bij den raadselachtigen zelfmoord
van kinderen ; meestal de schadelijke invloed van het milieu, als ouderlijk huis en de grootstad bij den degeneratieven aanleg.
Psychosen als hysterie, chorea, epilipsie zijn zelden. Psychophaten,
debielen en imbecillen moeten in afzonderlijke scholen ondergebracht
worden.
Rachitis. Men vindt die slechts als restanten, zoodat de bestrijding
bij de kleine kinderen moet aangevangen worden ; dit geldt zoowel
voor de volksscholen als voor de hoogere inrichtingen.
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Longtuberculose is op dezen leeftijd een betrekkelijk zeldzaam voorkomende ziekte.
Zwelling van halsklieren wordt vaak gevonden ; maar weinig verschil
tusschen volks- en hoogere scholen.
Stoornissen in het gehoor. Evenals de vergroote amandelen nemen
deze stoornissen in het verloop van den schooltijd af.
Gebit. Volgens de statistiek van de tandartsen zijn 90-95 °/o van
alle schoolkinderen „tandziek". Maar een enkele zieke tand is nog
niet van zooveel beteekenis ; dus wel wat overdrijving hierin. Maar
in Mannheim vond men toch bij 6-10 jarigen slechts in 4.2 °/ Q een
onberispelijk gebit, en in 17.2 °/o een bepaald slecht gebit. Verzorging
der tanden in de school is daarom zeer goed.
Huidziekte en huidparasieten vindt men, veel talrijker op de volksscholen. De luizenplaag is vooral voor jonge kinderen een ware plaag.
Toch schijnt praktisch volgens onderzoekingen van COHN voor het
overbrengen daarvan niet de school, maar het huisgezin aansprakelijk
te zijn.
U ziet dus dat al die aandoeningen, waarvoor in den laatsten tijd
juist de nieuwmodische schoolarts met schoolzuster en schoolpolikliniek
te hulp geroepen wordt, met de school rechtstreeks weinig te maken
hebben. Bovendien slijten vele daarvan gaandeweg vanzelf, naarmate
het schoolkind ouder wordt.
Wat de tweede groep aangaat, erkent hij, dat skoliose veel bij schoolkinderen voorkomt, maar hij betwijfelt of die zijdelingsche afwijking
van de wervelkolom alleen aan de school moet toegeschreven worden;
ook de huiselijke omstandigheden hebben grooten invloed ; en hij doet
de merkwaardige mededeeling, dat in Nieuw-Zeeland de skoliose bij
de schooljeugd geheel ontbreekt, hoewel de hygienische verhoudingen
op de school ginds veel ongunstiger zijn dan bij ons. Niettemin, acht
hij het plicht, om op school er voor te waken.
Wat de bijziendheid betreft, wordt opgemerkt, dat nog steeds niet vaststaat, welk aandeel de school aan haar ontstaan heeft ; niettegenstaande
dit verband voor HERMAN COHN indertijd juist de aanleiding was, om
voor de instelling van schoolartsen te pleiten, en dit onderwerp naderhand van alle kanten is bestudeerd geworden.
Vast staat, dat een groot procent, tot 30 °/o toe, van de schoolkinderen reeds met brekings-afwijkingen op de school komen.
Prof. SCHLESINGER komt echter na een uitvoerig onderzoek tot het
Nat. Chr. Schoolcongres
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besluit, dat normale oogen door den schoolarbeid slechts zelden benadeeld worden.
Tijdige correctie vóór de komst op school, hygienische inrichting
van de school en ruime ontwikkeling van sport zijn volgens hem dan
ook de aangewezen middelen tot bestrijding.
Ten aanzien van infectieziekten, begint hij met de erkenning, dat
het moeielijk is om cijfers te geven, die den invloed van de school
uitdrukken ; omdat zoovele andere factoren meespreken ; namelijk het
verkeer in huis en op straat.
Van meer beteekenis acht hij het, dat de infectieziekten van de
school naar het gezin worden overgebracht, en wel naar de jongste
leden, dat zijn de minst resistente jonge kinderen. Dit geldt vooral
van mazelen.
In het optreden van de kinderziekten is voorts altijd een periodieke
schommeling waar te nemen.
Op groote epidemiën van mazelen volgen kalme jaren, die aanhouden
tot er weer genoeg ontvankelijke kinderen zijn gekomen.
Dat leert voornamelijk de ervaring in de groote steden.
Op het platteland daarentegen ziet men den invloed van de scholen
vaak zeer duidelijk.
Eigenlijk bemerkt men den invloed van de school op infectieziekten
in groote steden alleen hierin, dat zij in de vacanties ietwat afnemen,
om daarna weer toe te nemen.
Het sluiten van scholen is dan ook volgens hem niet of zelden
noodig in de groote steden, maar wel op het platteland. Eene conclusie, waarmede ik op grond van mijne ervaring, volkomen instem !
Wat blijkt dus uit dat alles?
Dat aan het schoolartsen-stelsel, zooals zich dat bezig is te ontwikkelen, een voldoende rationeele grondslag ontbreekt.
Op het plattelend, waar 't meest noodig is, ontbreekt de schoolarts,
op enkele uitzonderingen na, terwij hij zich in de groote steden in
hoofdzaak bezig houdt met ziekten, waaraan de school niet of weinig
debet is.
En waarin hij nog het meeste nut zou kunnen stichten, d. i. ter
voorkoming van besmettelijke ziekten, daar schiet hij te kort of staat
hij machteloos, omdat hij niet in het goede verband staat tot het
gezin, waar het grootste gevaar schuilt, maar ook omdat het onmogelijk is, om door een toezicht, dat met tusschenpozen van weken op
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duizenden kinderen moet worden uitgeoefend, preventief iets van beteekenis uit te richten.
Het zal U dan ook, naar ik mij vlei, duidelijk zijn, dat er allerminst
voor ons reden is, om dat stelsel klakkeloos op onze scholen na te
volgen ; ja, dat het veeleer onze plicht is, om er voor te waarschuwen
en in het belang van ons geheele volk voor alle scholen op een regeling
aan te dringen, die op deugdelijker en rationeeler grondslag is gebouwd.
Terecht zult U dan ten slotte ook de, vraag tot mij richten, hoe het
sanitaire toezicht dan wèl moet ingericht zijn.
De tijd ontbreekt mij om in bijzonderheden af te dalen ; daarom
worde alleen in korte trekken hierop het volgende geantwoord.
Het toezicht moet in de eerste plaats gericht zijn op het voorkomen
van besmettelijke ziekten in de scholen van het platteland en van de
kleinere steden.
Daarom is het gewenscht, dat voor het platteland van Rijkswege
schoolartsen worden aangewezen uit de aldaar praktizeerende geneeskundigen ; deze moeten deel uit maken van het staatstoezicht op de
volksgezondheid, opdat ook de andere bronnen van besmetting in het
oog gehouden worden.
Deze geneeskundigen letten ook op de afwijkingen van de ruggegraat en op de bijziendheid der leerlingen, terwijl zij den onderwijzer
de noodige inlichtingen hebben te geven over alle vragen, die zich op
hygienisch gebied in de school voordoen.
In de groote steden, waar gezondheidsdiensten behooren te wezen —
totduserre is er helaas in ons land eigenlijk slechts één, in Amsterdam — daar wordt deze taak het verligst aan den geneeskundigen
leider van den dienst met zijn staf overgelaten. Verband met het staatstoezicht is ook hier gewenscht, voornamelijk tot het verkrijgen van de
gegevens uit het omliggende platteland.
Ziedaar alles, wat voor het eigenlijke schooltoezicht noodig is.
En wat nu de andere ziekten betreft, die bij kinderen in den schoolleeftijd gevonden worden, doch niet rechtstreeks met de school samen=
hangen, ook hiervoor willen wij het oog niet gesloten houden ; allerminst als Christenen, die de roeping hebben om al wat zwak is in
bescherming te nemen en op te richten, wat dreigt onder te gaan.
Doch dat is een geheel ander terrein ; dat is het gebied, waarop de
huisdokter zich heeft te bewegen en voorts ieder, die een roeping heeft
te vervullen in het gezin, als predikant en pleegzuster.
Kan die huisdokter niet meer naar behooren zijn invloed doen gelden,
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wat inderdaad bij het veelgeprezen huidige ziekenfonds-stelsel te vreezen
staat, welnu, clan trachtte men die beletselen weg te nemen en stelle
hem voorts zoo ruim mogelijk in de gelegenheid om van alle hulpmiddelen gebruik te maken, die naar moderne begrippen ook preventief
tot bevordering van de gezondheid van zijn patienten kunnen dienstig zijn.
Niet het minst ook voor de jongere kinderen, die aan vrij wa it
grootere gevaren zijn blootgesteld dan de eigenlijke schooljeugd.
Zoo bevordere men de wijkverpleging, die o.a. reeds door het Groene
en Witte kruis ter hand genomen is, richte poliklinieken en consultatiebureaux op voor allerlei doeleinden, ook voor tandziekten, stichte sanatoria, vacantiekolonies, volksbaden, kortom, men doe alles, wat aan het
arme schoolkind ten goede kan komen, maar men eerbiedige het gezin
en late de school, wat zij behoort te zijn, de inrichting waar onderwijs
wordt gegeven.
Wil men in dit onderwijs ook het element hygiene meer tot zijn
recht laten komen ; uitnemend ! Men leide de onderwijzers dan zóó
op, dat zij in staat zijn, om op eenvoudige wijze die beginselen in
hun onderwijs in te vlechten, en zoo betere hygienische begrippen in
ons volk in te dragen ; terwijl het op middelbare scholen en op gymnasia
heusch niet zoo moeilijk zal vallen om een enkel lesuur te vinden, dat
minder noodig of overbodig is, om daarin door een arts de voor dien
leeftijd belangrijke vraagstukken op passende wijze te laten belichten.
Dit is de weg, die naar mijne meening bewandeld moet worden ;
misschien is die kostbaar ; kostbaarder zelfs dan die op concentratie
in de school is gericht.
Maar dat mag toch voor Ons geen bezwaar zijn.
Is het hoog houden van het gevoel van verantwoordelijkheid en van
de integriteit van het door God bestelde gezinsleven dan niet een
offer in goud of zilver waard ?
Voorzeker. Maar laat ons daarom dan ook voorshands onzen eigen
weg gaan, en ons niet buigen voor wat de tijdgeest vraagt.
Laat ons ook hierin stand houden tegen de goden dezer eeuw !
Laat als van ouds blijken, dat wij een volk zijn, dat niet buigt, dan
voor het Woord van onzen God !

De VooRzITTER brengt den inleider hulde voor zijn arbeid en vraagt,
wie naar aanleiding van het gehoorde het woord wenscht:
Aan het debat wordt deelgenomen door de heeren ROOTLIEB, LIJESEN,
VAN OVERSTEEG en HOOGWERF.
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De heer H. ROOTLIEB, Amsterdam, zegt :
Spreker betreurt, dat het goed gedocumenteerde referaat niet vóór
de discussie kon worden gelezen. Nu alleen de beschikking bestond
over de „homoepathische verdunning," die den congresleden gewerd
in het programma, zal daaruit in hoofdzaak de bedoeling van den
inleider gekend moeten worden, opdat eenige vastheid van lijn in het
debat besta.
Uit het referaat zelf houdt spreker slechts twee ondergeschikte punten
vast. Ten eerste meent hij, dat op de ziekten der tanden daarom zoo
veel nadruk wordt gelegd, omdat zij vaak oorzaak zijn van voedingsstoornissen en in de tweede plaats wenscht hij op te merken, dat,
wanneer de schoolleeftijd een laag sterftecijfer biedt, dit zeker niet is
door het bezoeken van de school, maar ondanks dat.
Over het geneskundig schooltoezicht in het algemeen het volgende.
Met het oog op het teeken, waarin dit congres staat worde bij deze
bespreking het middelbaar- en voorbereidend onderwijs uitgeschakeld
en het oog gevestigd op die scholen, waar een groote massa kinderen
is te vinden, die komen uit een maatschappelijken kring waar, door
allerlei oorzaken, de gelegenheid, om de sanitaire belangen der kinderen
te overzien en te behartigen het minst aanwezig is.
De vraag, die spreker kortelijk wenscht te beantwoorden is deze :
Moet ons standpunt ten aanzien van het geneeskundig schooltoezicht
zoo negatief zijn als dat van den inleider ? Spreker meent, dat zulks
noodig noch gewenscht is.
De ervaring leerde, dat veel kinderen ter school komen, wier verzorgers eenige aanwijzing omtrent te nemen gezondheidsmaatregelen
hoog noodig hebben.
Van die ervaring kunnen de onderwijzers spreken en een les van
die ervaring geeft ook het verslag omtrent het medisch schooltoezicht
te Amsterdam, waaruit spreker de voornaamste cijfers mededeelt.
Het feit, dat heel wat kinderen met niet geobserveerde gebreken
rondloopen, is niet te ontkennen.
Ook moet worden toegegeven, dat, afgescheiden van alle beginselkwesties, de school de geschikte plaats is, om alle kinderen ten aanzien van hun gezondheidstoestand onder controle te brengen.
Dat de gebreken zeer vaak van een aard zijn, dat zij het onderwijs
in den weg zitten, zoodat zij schadelijk zijn voor het onderwijs, voor
het ' kind, voor de klasse, voor de school, is evenmin tegen te
spreken.
Gebruikelijk is het nu reeds, dat, wanneer er in het oog vallende
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gebreken zijn, de onderwijzer zijne bevinding aan de ouders mededeelt, al of niet vergezeld van een advies, hoe te handelen.
De vraag, of het medisch schooltoezicht de grenzen van het schoolterrein overschrijdt, kan veilig worden achterwege gelaten. Toegegeven moet worden, dat alle toezicht op geestelijke en lichamelijke
gesteldheid der kinderen de volksgezondheid ten goede komt en het
feit, dat men, een kind in beter conditie brengend om te leeren, het
tevens een belangrijken dienst bewijst voor zijn volgend leven, behoeft
van dien eersten weldaad, noch om practische, noch om principieele
redenen terug te houden.
Er zijn, dit staat vast, tal van verborgen gebreken, die het kind op
een door den onderwijzer en het kind zelf • onbemerkte wijze hinderen.
Daar lijdt het kind schade, ook soms de klasse en de onderwijzer
werkt moeilijker dan noodig is.
In die gevallen wordt niet ingegrepen. De kwaal wordt niet bestreden en het kind, dat eigenlijk een zieke is, wordt behandeld als
een ondeugende, een trage, een verstrooide, een woelige.
Mag nu de onderwijzer wèl optreden in het belang van het kind en
de school, wanneer hem een gebrek bekend is geworden, waarom
mag hem dan eenzelfde optreden in tal van andere gevallen niet mogelijk worden gemaakt door eene medische aanwijzing van een euvel,
dat aan zijne waarneming, die niet steunt op opzettelijk ingesteld
onderzoek, ontgaan was ?
Ook behoeft, wanneer het meerdere, geneeskundige behandeling van
het schoolkind, bezwaar ontmoet, het mindere, het onderzoek en het
waarschuwen van de verantwoordelijke personen, niet achterwege te
blijven.
De beperking van het sanitair toezicht op de scholen, gelijk de
referent wil, tot hetgeen strikt noodig is tot het voorkomen van ziekten,
die bepaaldelijk tengevolge van het onderwijs ontstaan, zal er toe leiden
op onze scholen den toestand te laten, zooals die is.
Niemand zal beweren, dat schoolgaan een gezondheidsmaatregel is.
Spreker durft staande houden, dat ieder kind onder schoolgaan lijdt.
Zaak is het den omvang van dat lijden te kennen en die kennis, in
verband met den lichamelijken en geestelijken toestand van het kind,
is slechts te verkrijgen bij individueel onderzoek.
Zulk een geneeskundig onderzoek op de school leidt volgens den
referent tot ontvoogding van de ouders en tot ontwrichting van de door
God gestelde verhoudingen.
Spreker constateert overdrijving. Bij de vereerders van en dwepers
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met het geneeskundig schooltoezicht, maar ook bij de tegenstanders
ervan, met name bij den referent.
Immers, wanneer vrienden van de christelijke school spreken over
medisch schooltoezicht, dan bedoelen zij niet een regeling daarvan van
overheidswege en zijn voorts matig in hun wenschen ten aanzien van
de uitgestrektheid van die medische bemoeiingen. Dat anderen zich
in een ijver zonder verstand te ver laten voeren, behoeft dezerzijds
niemand te weerhouden van het overnemen van het goede, dat steekt
in de zaak zelf. Men blijft er toch baas van om in eigen regeling te
waken tegen uitwassen.
Dezerzijds kan nimmer iets anders worden gewenscht dan een onderzoek, gevolgd door een waarschuwen van de natuurlijke verzorgers en
het is in deze richting, dat ik de nuttigheid van een eigen medisch
schooltoezicht gaarne door den referent had zien aangewezen.
Spreker betreurt, dat dit Congres geen besluiten zal nemen. Ware
zulks wel het geval, dan zou hij gaarne hebben voorgesteld een uitspraak, waarbij de nadere bestudeering, van dit hoogst belangrijke
vraagstuk werd aanbevolen.
Bij erkenning van de rechten der ouders en met veroordeeling van
overheidsinmenging in deze, moet, naar spreker meent, ook voor de
christelijke school het geneeskundig toezicht tot zijn recht worden
gebracht.
De heer C. LIJESEN, Beverwijk zegt :
Dankbaar voor de conclusie, waartoe referent kwam. Onbegrijpelijk,
dat wie de vrije school voorstaat, niet met het advies zou kunnen
meegaan. We moeten bedenken, dat de eerste stap, weldra gevolgd
wordt door een tweede, denk maar aan de bepalingen der bouwverordening. Wat verschil — 1912 met 1884.
Maar toch geloof ik, dat we het niet in de school moeten zoeken,
maar veeleer in de huisgezinnen. Immers het kind brengt de infectie
uit het gezin in de school. Zoo nu een arts op een oogenblik een
ziekte constateert in de school, gevaarlijk voor de omgeving, dan wordt
het eene kind weggezonden en den anderen dag, als de medicus er
niet is, komt de besmetting uit een ander gezin. Daarom moet de
christelijke liefde zich met de gezinnen wat meer bemoeien, gelijk de
referent in de laatste stelling heeft aangegeven. En moet er dan vanwege den Staat een arts komen, die de school bezoekt, laat het dan
zijn iemand, die goed op de hoogte is van de school, maar geen
burgerlijk geneesheer.
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De heer J. VAN OVERSTEEG, Amsterdam.
Spreker brengt gaarne hulde aan den inleider vooral voor de vijfde
stelling. „Het toezicht mag niet meer omvatten, dan hetgeen strikt
noodig is tot het voorkomen van ziekten enz." Waarom echter op
een Nationaal Christelijk Schoolcongres over de openbare scholen wordt
gesproken is spreker niet duidelijk.
Het karakter van de bijzondere school is zoo geheel anders, dan dat
der openbare. Wat nu de overheid op hare scholen wil doen, kan
door ons als burgers worden beoordeeld, maar dan niet op dit congres.
Daarom zou spreker hier willen opmerken : hoe noodig ook dit
sanitair toezicht moet geacht, het moet niet door de overheid worden
uitgeoefend. Het bestuur der school, dat als 't ware de ouders vertegenwoordigt, moet uitsluitend bevoegd zijn, de hulp van den arts in te
roepen en zijne adviezen te beoordeelen.
De heer J. HOOGWERF, Rotterdam, vraagt :
Wat verstaat Ref. onder 't Gezondheidstoezicht in de steden ?
Omvat dat niet 't bezoek van den arts in de school, veroorloof me dan
de vraag : waarom moeten we dat weigeren. Wij staan als onderwijzers
in gevallen van b. v. adenoïde vegetaties en al of niet besmettelijk
hoofdzeer vaak zoo twijfelend, dat we gaarne nu en dan een arts
zouden raadplegen. Wel kan nu Ref. ons in zulke gevallen naar de
ouders verwijzen, maar deze geven ons nu reeds soms in gevallen,
waarin we niet behoeven te twijfelen, zoo weinig gehoor, dat we graag
't woord van den arts als middel zouden gebruiken, om de ouders er
toe aan te dringen geneeskundige hulp in te roepen. Daarom durfde
ik deze week mijn schoolbestuur adviseeren 't werk van een schoolarts,
door 't Gemeentebestuur aangeboden voor onze school te accepteeren,
daar van ander gezondheidstoezicht in Rotterdam me nog nooit iets
bleek — en naar uit de bijgevoegde verordening blijkt, de rechten van
ouders noch school er door worden aangetast.
De heer HAMBURGER, de sprekers beantwoordende, zegt naar aanleiding van het gesprokene door den heer ROOTLIEB:
De weinige tijd, die mij voor repliek overblijft, laat niet toe, om op
alle punten in te gaan ; mijne lezing zelve geeft trouwens voor de
meeste kwesties, die hij heeft aangeroerd, het antwoord. Daarom
slechts het volgende :
Het is volkomen waar, dat onder de schoolkinderen allerlei ziekten
voorkomen ; maar ik betwist, dat daarom de school maar aanstonds
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gebruikt moet worden, om daarin verbetering te brengen. Ik zeg niet,
dat op de school in het geheel geen sanitair toezicht noodig is, maar
alleen, dat het binnen bepaalde grenzen gehouden mag en moet
worden ; en dat het vooral zaak is, om het terrein van den huisdokter
niet meer te beperken, dan strikt noodig is. Anders eigent zich de
Staat een invloed toe op onze scholen, die voor de eere van onze
vrije school en voor de eerbiediging van het gezinsleven niet toelaatbaar is.
Ik antwoord aan den heer LEYSEN, dat ik met genoegen zijn woord
van instemming gehoord heb. Ik blijf evenwel van meening, dat het
voor het platteland en de kleinere steden noodig is, om ter voorkoming van het gevaar, dat uit de scholen voortvloeit voor verspreiding
van besmettelijke ziekte, plaatselijke geneeskundigen aan te stellen,
die op een of andere wijze een levend verband met het Staatstoezicht
op de Volksgezondheid staan.
Dergelijke geneeskundigen kunnen door hun veelzijdige praktijk ook
voldoende waarborg geven, dat de zaak niet overdreven wordt.
In het denkbeeld, dat de heer VAN OVERSTEEG aan de hand doet, is ook
veel wat mij steeds aantrekt ; bepaaldelijk wat de ziekten aangaat, die
niet door de school ontstaan.
Inderdaad zouden de besturen, indien zij daartoe door de ouders
gemachtigd werden, een geneeskundige kunnen aanwijzen voor toezicht.
Toch wake men tegen het gevaar van ontbinding der gezinsverhoudingen en van het verwaarloozen der plichten van de ouders.
Voor de besmettelijke ziekten blijven echter geneeskundige overheidsorganen noodig.
Tot mijn spijt heb ik den heer HOOGWERF niet mondeling kunnen
beantwoorden. Daarom hier het volgende :
Gezondheidsdiensten behooren in de groote steden te zijn de Centrale instellingen, van waaruit een wakend oog gaat over alle hygiënische
belangen. De geneeskundige-Directeur, aan wien het noodige personeel
is toegevoegd, kan dan ook zorgen, dat op de scholen de voorlichting gegeven wordt, die terecht door den spreker af en toe wordt noodig geacht.
In Amsterdam is er saamwerking tusschen den gemeentelijken gezondheidsdienst en de gemeentelijke geneeskundigen ten aanzien van besmettelijke ziekten.
Als in Rotterdam zulk een regeling niet bestaat, dan is het tijd *om
er naar te streven, dat ze spoedig tot stand komt.
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In een kort slotwoord vestigt de Voorzitter Ds. VONKENBERG 0. a.
de aandacht op het feit, hoe blijkens de gevoerde discussies ook in
onze kringen, zij het nog sporadisch, een neiging openbaar wordt,
die den indruk maakt alsof men voor onze scholen iets goeds verwacht
van eene inmenging, die met het uitgangspunt ,en de historie van het
Christelijk Onderwijs moeilijk is overeen te brengen.
Op zulke vosjes moet jacht worden gemaakt, terwijl zij nog klein zijn.
Nog dankt de Voorzitter de referenten en de broeders, die in gedachtenwisseling zijn getreden voor de zakelijke wijze, waarop zij zich van
hun taak hebben gekweten, spreekt de beste wenschen uit voor de
vrucht der gehouden sectie-vergaderingen en sluit dit samenzijn, na
Ds. ADRIAANSE te hebben uitgenoodigd in dankzegging voor te gaan.

SECTIE C
SCHOOLWETGEVING.

Uit de rapporten der Wetscommissie, ingesteld door de Vereeniging
van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en
Overzeesche Bezitting.

Zitting van Donderdag 9 October.
Na gebed herinnert de Voorzitter, de heer K. BRANTS te Goes aan
de commissie, bestaande uit mannen direct of indirect met het onderwijs verbonden, en benoemd door de Vereeniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en Overzeesche Bezittingen.
Aan deze commissie is opgedragen om voorstellen te doen, hoe het
lager onderwijs wettelijk te regelen is overeenkomstig onze beginselen.
In deze vergaderingen van Sectie C worden enkele van de door de
commissie behandelde onderwerpen aan de orde gesteld.
Thans geeft de Voorzitter het woord aan den heer Mr. V. H.
te Hilversum.
Deze houdt de volgende inleiding over:

RUT-

GERS

De organisatie der Vrije School. Ontstaan, erkenning
en te-niet-gaan, De invloed der ouders op de school.
Inleider : Mr. V. H.

RUTGERS,

Hilversum.

EXCERPT.
I. De staat late het geven van onderwijs vrij, zoodat het oprichten en
in stand houden van scholen aan ieder vrij sta.
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II. Met de organisitie .der vrije school late de wet zich zoo weinig
mogelijk in.
III. Als voorwaarde voor subsidieering moet worden gesteld, dat een
school sta onder het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid bezittende
vereeniging of instelling.
IV. Aan scholen, die als winstgevend bedrijf gehouden worden, worde
geen subsidie verleend.
V. Aan scholen, wier bestuur niet voor ten minste de helft gekozen wordt
door ouders van schoolgaande kinderen, worde subsidie tot een met
een tiende verminderd bedrag verleend.
Uitgezonderd van deze bepaling blijven :
a) Scholen, waar geen schoolgeld geheven wordt :
b) Scholen voor schippers- en kramerskinderen, weezen, verwaarloosden, zwakzinnigen, i egeeringskinderen enz.
c) Scholen op 1 Januari 1915 bestaande, en waarop de bepaling gedurende vijf jaren is toegepast.
VI. De voorwaarde, onder 5 in het eerste lid genoemd, worde aldus verstaan, dat tot de verkiezing (welke beantwoorden moet aan bij Koninklijk
Besluit te stellen eischen, rechtstreeksch, geheim enz,) worden toegelaten hetzij alle ouders, hetzij een deel der ouders, dat minstens de
helft moet zijn, en wordt aangewezen door kenmerken, die niet van
den vermogenstoestand afhankelijk zijn.

Het onderwerp, dat door mij hier moeten worden ingeleid is aangegeven als „De organisatie der vrije school. Ontstaan, erkenning en
te niet gaan. De invloed der ouders op de school." Nader wordt
het bepaald door de plaats waar het moet worden besproken : de sectie
voor schoolwetgeving van ons Congres ; en door den ondertitel, die
in het programma van het Congres aan deze sectie is gegeven : „(Dit
de rapporten der wetscommissie, ingesteld door de vereeniging van
christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en de overzeesche bezittingen.)"
Het onderwerp is dus nader : In hoeverre en hoe moet de lageronderwijs-wet zich met de organisatie der vrije school inlaten ? Wat
heeft zij te bepalen betreffende haar ontstaan, erkenning en te niet
gaan ; omtrent den invloed der ouders op de vrije school ? En op die
vragen wordt van mij niet een zelfstandig antwoord verwacht, maar een bespreking in verband met wat de „wetscommissie" daarover rapporteerde
aan de vereeniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in
Nederland en de overzeesche bezittingen. Van het rapport van die commissie, waarin ik zelf de eer heb te zitten, wijken mijne stellingen en wijkt ook
hetgeen ik heden ga zeggen niet dan op ondergeschikte détailpunten af.
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Het komt mij voor, dat het voor de hand ligt bij de bespreking dezer
vragen deze volgorde te volgen, dat eerst over de verhouding van den
staat tot de vrije school in het algemeen wordt gesproken, daarna over
de bijzondere betrekkingen, die uit het subsidieeren van de vrije school
voortvloeien.
Wat de vrije school in het algemeen betreft is door mij vooropgesteld, wat in dezen kring wel niet als een „stelling" zal worden beschouwd : de staat late het geven van onderwijs vrij. Ieder mag
scholen oprichten en in stand houden. Daarmede is over een deel
van hetgeen als onderwerp onzer bespreking is aangegeven naar het
toeschijnt reeds aanstonds beslist : tegenover ontstaan en te-niet-gaan
van vrije scholen staat de staat passief. Een vrije school erkennen,
d.w.z. kennis nemen van het feit van haar bestaan en met dat feit
rekening houden, moet de staat uiteraard, zoodra dat feit zich voordoet. Met de organisatie der vrije school heeft de staat in het algemeen niet te maken ; is eenmaal de vrijheid van onderwijs erkend,
dan kan ieder, die bevoegd is verbintenissen aan te gaan, een gebouw
huren, onderwijzers aanstellen, leermiddelen aanschaffen, en kinderen
aannemen om hun schoolonderwijs te (doen) geven.
Zonder eenigen twijfel zullen er scholen mogelijk zijn, — misschien
zijn zij er reeds, — die naar uw of mijn oordeel, of ook naar algemeen
oordeel, op ongewenschte wijze zijn ontstaan of georganiseerd. Dat
is het eigenaardige van de vrijheid. Zelfs is het een historisch feit,
dat met de vrijheid van onderwijs, die in 1848 in de Grondwet werd
geschreven, allereerst werd bedoeld, de vrijheid om scholen te openen,
zonder voorafgaande autorisatie van overheidswege, onafhankelijk dus
van het goed- of afkeurend oordeel der overheid over de oprichting
en over de inrichting der school.
Wat de grondwettige vrijheid van onderwijs betreft, moet intusschen
nog worden opgemerkt, dat zij twee zijden heeft. Het is de vrijheid
voor den onderwijzer om onderwijs te geven, en daarnaast de vrijheid
om onderwijs te doen geven. Men vindt beiden vermeld in de memorie van toelichting bij de voorstellen tot Grondwetsherziening van
19 Juni 1848 : „Tegenover dit openbaar onderwijs, door den Staat
ingesteld, aangekweekt, aanbevolen en beschermd, zal intusschen overstaan het regt voor elk, die, naar regelen door de wet te stellen van
zijne bekwaamheid en zedelijkheid kan doen blijken, om vrijelijk zijne
kundigheden aan anderen mede te deelen. Tegenover dat openbaar
ondèrwijs, van het gezag uitgaande, zal overstaan het regt der ouders
om, naar hunne begrippen, de opvoeding hunner kinderen toe te ver-
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trouwen aan hen, die, geheel onafhankelijk van het gezag, met bekwaamheid en zedelijkheid toegerust, de bevoegdheid tot het geven
van onderwijs hebben verkregen." Dezelfde twee zijden van de vrijheid van onderwijs komen in het voorloopig verslag van de Tweede
Kamer naar voren, wanneer daar verklaard wordt, dat de meerderheid
meent te kunnen toegeven, dat het beginsel der vrijheid van onderwijs
in de Grondwet geschreven wierd „ook in verband met de wenschen
naar meerdere vrijheid tot het oprigten van scholen en het geven van
onderrigt." En in de vergadering van de dubbele Kamer van 7 October zegt de Minister van Justitie, alsof het recht der ouders en het recht
der onderwijzers identiek waren : „Het [ontwerp] is dan ook hoogsteenvoudig ; daarbij wordt een regt erkend, hetwelk men, zonder onregtvaardig te zijn, aan ouders niet ontnemen mag. Tegenover dit
regt zijn de pligten gesteld, die op de Regeering rusten. Aan de ééne
zijde is gesteld het regt voor elk, om zijne kundigheden vrijelijk aan
anderen mede te deelen, maar aan den anderen kant is aan de regeering de verpligting opgelegd ...." enz. Dezelfde identificatie, om niet
te zeggen verwarring van vrijheid van schoolstichting en vrijheid om
persoonlijk onderwijs te geven treft men aan bij VAN LIJNDEN, als hij
in diezelfde vergadering zegt : „Wie een bijzondere school wil openen,
vermag dit, voor zooverre van zijne bekwaamheid en zedelijkheid voldoende is gebleken." Wanneer men de gewisselde stukken en gevoerde beraadslagingen in hun geheel doorziet, komt men onder den
indruk, dat weliswaar in de Grondwet woorden zijn gebruikt (,,Het
geven van onderwijs is vrij"), die meer doen denken aan de vrijheid van
den onderwijzer om onderwijs te geven, maar dat men, ook bij het
gebruik van die woorden op het oog had te geven de vrijheid om
zonder voorafgaande autorisatie scholen op te richten en daar onderwijs te doen geven.
Dat hierbij voorts blijkens tal van uitlatingen het uitgangspunt werd
gezocht in het recht der ouders ten opzichte van hun kroost merk ik
thans slechts terloops op. Van een beperking van de vrijheid om
scholen op te richten tot ouders was geen sprake. Die vrijheid is
gansch algemeen gegeven, en zoo kan dan ook een school worden
gesticht door een of meer particuliere personen, zij mogen ouders zijn
of niet, het kan ook een onderwijzer zijn, door vereenigingen, stichtingen,
kerken, vennootschappen van onderscheiden soort, enz. Inderdaad komen
dan ook thans al die soorten van scholen voor, zij het dan, dat de
van speciale vereenigingen uitgaande bijzondere scholen verre de meerderheid vormen.
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Na 1848 is gebleken, dat het toen aanvaarde beginsel van veel
verder strekking was, dan men destijds zich voor oogen stelde. Men
meende, dat door de belemmering weg te nemen, die toen aan het
oprichten van bijzondere scholen in den weg stond, door zulke oprichting zonder autorisatie toe te laten, genoegdoening werd gegeven aan het
recht der ouders om hun kinderen naar hun inzicht en geweten te doen
opvoeden. Het verloop der geschiedenis heeft geleerd, dat daarvoor
meer noodig is, en dat de erkenning van dat recht der ouders het
geheele stelsel van de overheidsbemoeiïngen met het onderwijs moet
beheerschen. De formeele vrijheid van de grondwet bleek een vrijheid
op papier te zijn ; in 1874 moest op de vergadering van C. N. S. worden
gevraagd : welke eischen zijn aan de wetgeving van den staat te stellen
om het christelijk onderwijs voor onvermijdelijken ondergang te behoeden ?
Zoo moest de strijd voor de vrijheid worden voortgezet, de strijd
niet voor een abstracte, formeele, vrijheid, maar voor de verwezenlijking
van het beginsel, dat aan de ouders in Nederland, die naar de inspraak
van hun geweten aan hun kinderen een christelijke opvoeding wilden
geven, ook in de school, de gelegenheid daartoe niet mag ontbreken.
De vrijheid om eigen scholen te stichten is slechts een middel om dat
beginsel tot zijn recht te doen komen ; het is meermalen uitgesproken,
ook van de zijde van hen, die de vrije school voor ons land het aangewezen middel achten om de oudervrijheid te verwezenlijken, dat zich in
abstracto ook zou laten denken, dat de staat heel het onderwijs doet
geven, maar dat doet op zoodanige wijze, dat alle ouders gelegenheid
vinden, hun kinderen in hun eigen geest onderwezen te zien, en zóó,
dat zij zelf op dien geest van het onderwijs invloed hebben. Dat
over de vraag, of het betreden van dien weg voor Nederland aanbevelenswaard is, verschillend wordt gedacht ook onder de deelnemers
aan dit Congres behoeft hier thans niet te worden uiteengezet.
De vrijheid van onderwijs (voor onderwijzers om te onderwijzen,
voor ouders om scholen te stichten) is dus middel om te verwezenlijken het recht der ouders om den geest van het onderwijs van hun
kinderen te bepalen ; maar een middel, dat niet deugdelijk is, wanneer
de overmacht van het geld uit de openbare kassen de staatsschool
sterkt en de vrije school drukt. Op dien grond kwamen de subsidiewetten tot stand ; op dien grond wordt financieele gelijkstelling van het
bijzonder onderwijs met het openbare gevorderd.
Daarmede is de staat in een andere verhouding getreden tegenover
de vrije school. Een verhouding, die hem dwingt te gaan onderscheiden, te gaan vaststellen de kenmerken en voorwaarden, waaraan een
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vrije school moet voldoen, om als een gelijkgerechtigd onderdeel van
het volksonderwijs voor subsidie in aanmerking te komen. Die kenmerken en voorwaarden, waarvan een statige rij in onze Lager-Onderwijs-Wet is aan te wijzen, behoeven hier niet behandeld, noch zelfs
besproken te worden, voorzoover het niet zijn kenmerken van den
schoolondernemer, voorwaarden gesteld ten aanzien van de organisatie
der vrije school.
De wet bevat te dien aanzien thans een paar zeer gewichtige voorschriften ; vooreerst, „dat de school staat onder het bestuur van een
instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit," en voorts,
dat de school niet „gehouden wordt als winstgevend bedrijf."
Wij hebben dus allereerst te vragen, of deze twee voorwaarden gerechtvaardigd zijn, in de eerste plaats of het aanbeveling verdient de
bepaling, dat scholen, die als winstgevend bedrijf gehouden worden,
geen subsidie ontvangen, te bestendigen.
Het subsidieeren uit de openbare kas van particulieren of instellingen,
die het maken van winst beoogen, is op zichzelf niet ten eenenmale
uitgesloten. Zoo komt het voor, dat aan artsen, of veeartsen, die zich
op een bepaalde plaats vestigen een toelage uit een openbare kas
gegeven wordt, om die vestiging mogelijk te maken ; gelijk zelfs aan
handelsondernemingen als scheepvaartmaatschappijen of tramwegmaatschappijen ook wel subsidie of andere steun uit openbare fondsen
wordt gegeven. Theoretisch onverdedigbaar is subsidie aan winstbeoogende scholen dus niet.
Toch aarzel ik geen oogenblik, om zulke subsidies niet aanbevelenswaardig te achten.
Bij het afbakenen, vooral door de publieke opinie, van het terrein, dat
is onttrokken aan de werkzaamheid van winstbeoogende ondernemingen,
is het onderwijs vrij gelaten. Verboden is het niet, in een winstbeoogende onderneming onderwijs te geven ; de publieke opinie ziet
daarin niets verkeerds ; zelfs is de loop van zaken te onzent zóó geweest, dat het in het algemeen juist scholen voor meer gegoeden,
scholen met zeer hoog schoolgeld zijn, die als commerciëele onderneming worden gedreven. Er is dus groot verschil tusschen het terrein
van het onderwijs en bijv. het terrein van den openbaren eeredienst,
de voorziening in religieuse behoeften, waar het optreden van winstbeoogende ondernemingen ten eenenmale is uitgesloten, evenals bij veel
sociaal en philanthropisch werk. Maar met alle waardeering voor
zulke onderwijsinrichtingen, — de houding van de overheid tegenover
haar moet toch een andere zijn, dan die tegenover ondernemingen, die
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het maken ' van winst uitsluiten. Door het doel : winst maken, komt
er in de onderneming een factor, die licht kan leiden tot conflict met
het doel, dat de overheid zich bij haar bemoeiingen met het onderwijs
voor oogen stelt. Het uitsluiten van het beoogén van winst is een
waarborg, dat de school inderdaad zooveel haar mogelijk is zal medewerken aan het werk, dat de overheid beoogt.
Geheel in overeenstemming met deze overwegingen is ook in de
woningwet rijkshulp tot het stichten van woningen alleen in uitzicht
gesteld voor die vereenigingen, die uitsluitend in het belang der volkshuisvesting werkzaam zijn ; steun aan eigenbouwers wenscht niemand.
Van overheidssteun aan winstbeoogende ondernemingen zou kunnen
gezegd worden, dat die alleen in geval van volstrekte onvermijdelijkheid moet worden verleend, d. w. z. wanneer het doel op andere wijze
niet te bereiken is, en toch het bereiken van het doel noodzakelijk is.
Dat zulks op het terrein van het onderwijs het geval zou zijn, zal wel
niemand willen beweren.
Geen overheidssteun voor onderwijs dus aan ondernemingen, die
winst beoogen. Daarmede is feitelijk beslist, dat bijzondere personen
voor dien steun niet in aanmerking kunnen komen. Immers, wanneer
bijzondere personen een schoolonderneming hebben, zijn uitteraard de
winsten en verliezen dier onderneming voor hun rekening, is de
schoolonderneming een deel van hun vermogen. Nu laat zich wel
denken, dat een bijzonder persoon een onderneming sticht en voor
zijn rekening neemt, zonder het oogmerk om daaruit voordeel te
genieten, maar dit is zóó hooge uitzondering, dat bij een wettelijke
regeling dit geval verwaarloosd kan worden ; te eerder, omdat niets
belet, in zulk een geval een vereeniging op te richten om de zaak te
drijven.
Vennootschappen beoogen altijd winst ; ook die zijn dus van het
ontvangen van subsidie uitgesloten. Of aan coöperatieve vereenigingen
subsidie behoort te worden gegeven, is een vraag zonder actueel belang, wijl voor schoolonderwijs die organisatievorm niet gevonden
wordt.
De conclusie kan dus zijn, dat de tegenwoordige wettelijke voorwaarde, dat de schoolonderneming moet zijn een instelling of rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging te behouden is ; onder instelling
is daarbij te denken aan kerken, kerkelijke organen en stichtingen,
en niet-kerkelijke stichtingen, bijv. diaconieën, kloosters, weeshuizen enz.
Een dergelijke redeneering als leidt tot de voorwaarden, in de derde
Nat. Chr. Schoolcongres
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en vierde stelling genoemd, voert ook tot de bepalingen 4n de vijfde
en zesde stelling omschreven.
De voorwaarden van stelling 3 en 4 waken er voor, dat de gesubsidieerde vrije school niet worde een commercieele onderneming,
maar blijve een instelling ten algemeenen nutte. Wanneer nu dit laatste
begrip wat nader bezien wordt, en gevraagd wordt wat het wezen
der gesubsidieerde vrije school is, dan blijkt zij te zijn een tak van
ons volks-onderwijs, buiten de overheid om opgekomen, maar door
deze gesubsidieerd, straks, naar wij verwachten, financieel gelijkgesteld
met de openbare school, teneinde daardoor te verwezenlijken het recht
der ouders tot bepaling van de richting van het onderwijs hunner
kinderen. Ik zeg niet : de vrije school is de school door de ouders
opgericht ; dat ware in zijn algemeenheid feitelijk onjuist, hoewel
moet worden volgehouden : de verwezenlijking van het recht der ouders
was doel, zoowel bij de oprichting als bij de subsidieering der vrije
school. Het gaat om den plicht en het recht en de vrijheid der
ouders. En van de vrije school, die aan dat doel niet dienstbaar zou
zijn, mag gezegd worden, dat de grond voor subsidie bij die school
ontbreekt. De subsidie is in haar wezen eigenlijk een subsidie aan
de ouders ; de schoolbesturen, die de subsidie ontvangen, ontleenen
hun recht daarop alleen daaraan, dat zij als lasthebbers of zaakwaarnemers, als vertegenwoordigers der ouders zijn te beschouwen.
Als zoodanig moeten die besturen zich legitimeeren. Die legitimatie
kan plaats hebben door de eenvoudige aanwijzing van de omstandigheid, dat de ouders hun kinderen aan de school hebben toevertrouwd.
ZOO gaat het thans, en zóó zal het ook in de toekomst gaan, wanneer
de door de wetscommissie gewezen weg wordt ingeslagen. Immers
de vijfde en zesde stelling sluiten scholen, die niet aan den daar gestelden eisch voldoen, niet van het verkrijgen van subsidie uit ; integendeel : wanneer in het algemeen bijzonder en openbaar onderwijs
financieel gelijkgesteld worden, zullen deze scholen een subsidie
ontvangen, dat slechts met één tiende deel is verminderd, dat dus
altijd nog aanmerkelijk hooger is, dan het thans genotene. Aan
den waarborg, die er gelegen is in het feit, dat de ouders de school
kiezen, wordt dus alle eer bewezen. Maar toch kan nog een stap
verder worden gegaan ; nog een waarborg meer worden gevraagd, dat
de school, die gesubsidieerd zal worden, omdat zij vrije school is,
inderdaad vrije school is. Dat de ouders de school kiezen moge een
waarborg zijn, meer beteekent het als de ouders de school hebben.
Ik zeg dit nu niet, — zooals een van de smaders onzer vrije school
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aan de wetscommissie in de schoenen wil schuiven, -- omdat ik van
meening zou zijn, dat de tirannie bij de inrichting van onze vrije school
hoogtij zou vieren, dat er ergerlijke misstanden zouden zijn aan te
wijzen. Ik behoef het hier nauwelijks te zeggen, waar wij allen de
toestanden min of meer kennen : zoo denk ik er niet over, en zoo
denkt de wetscommissie er niet over. Maar zóó erg behoeft het niet
te zijn, om er naar te streven, dat een blijvende waarborg aanwezig
zij, dat het recht der ouders verwezenlijkt worde, dat de school, die
als vrije school subsidie ontvangt, op dien naam aanspraak hebbe.
Gouverner c'est prévoir ; en er behoeft niet gewacht te worden, tot er
een kalf verdronken is, om den put te dempen. Laat mij het mogelijke gevaar, waarop ik doel, mogen aangeven met de woorden van
„de Nederlander", — een blad dat gisteravond schreef, dat indien er
hier gestemd werd, mijn vijfde en zesde stelling maar verworpen
moesten worden. „De Nederlander" schreef in haar nummer van
1 Februari dezes jaars, over den wensch om alle openbaar onderwijs
te doen verdwijnen op grond dat de „vrije school" uit haren aard
meer waarborgen geeft voor goed onderwijs, dan de overheidsschool,
mits zij evengoed uit de publieke kas wordt gesteund : „Hiervoor is
stellig veel te zeggen. Evenwel staat tweeërlei daar tegenover.
Vooreerst, dat, waar het bijzonder, uit openbare kassen betaalde,
onderwijs zóó sterk aan banden gelegd wordt als thans geschiedt, van
een wezenlijk „vrije school" eigenlijk geen sprake meer zijn kan.
Ten tweede" -- hierop lette men — „dat, indien de maatschappij
zelve alleen het schoolwezen regelt, met uitsluiting van de overheid,
het gevolg wel eens zijn kon, dat de wezenlijke vrijheid der ouders
minder dan thans werd gewaarborgd. Ook vrije vereenigingen kunnen dwingen. En al weten wij dat de overheid soms de vrijheid belemmert, zij is vaak ook een waarborg voor de vrijheid, juist omdat
zij boven de partijen staat." Een waarborg voor de vrijheid kan dus
ook volgens „de Nederlander" voor de toekomst noodmg zijn ; „de
„Nederlander" richt daarbij het oog naar de overheid ; wanneer ik de
bedoeling van het blad wel begrijp, van oordeel, dat in het bestaan
van overheidsscholen toch eenige waarborg voor de vrijheid ligt. Dan
is de waarborg voor de vrijheid, die in de vijfde en zesde stelling opgesloten ligt, naar het mij voorkomt, nog wel van een onschuldiger karakter.
. Uitlegging van de vijfde en zesde stelling zal wel niet noodmg zijn,
naar ik vertrouw. Het komt mij ook juist voor over de détails van die stellingen niet uitvoerig te spreken ; met name niet over de uitzonderings- en
overgangsbepalingen in het tweede lid van de vijfde stelling aange-
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duid. Daarover slechts dit : Voor enkele soorten van onderwijsinrichtingen, waar deelneming van de ouders op grond van hun
zwervend leven of geringe ontwikkeling of door andere omstandigheden niet uitvoerbaar is, zal een uitzondering te maken zijn. En
voorts zal een overgangsbepaling ten goede moeten komen aan die
bestaande scholen, waarvan blijkt, dat het voor haar overwegend bezwaar oplevert, zich te reorganiseeren, om aan ouders de verlangde
zeggenschap te geven. Dat zulke overwegende bezwaren bestaan,
mag aangenomen worden, wanneer een school gedurende vijf jaren er
de voorkeur aan heeft gegeven het volle subsidie te missen en slechts
'An daarvan te genieten boven zich te reorganiseeren. Verondersteld
wordt, dat het gedurende die vijf jaren te genieten verminderd subsidie in geen geval minder zal zijn dan het tegenwoordig genoten
subsidie.
De zesde stelling heeft ten doel het volkomen gegronde bezwaar
te ondervangen, dat toch niet alle ouders tot deelneming aan de bestuursverkiezing kunnen worden toegelaten, bijv. niet, bij een confessioneele school, ouders, die met den grondslag der school niet instemmen, maar daar misschien vierkant tegenover staan.
Ook over de cijfers, die in de twee stellingen voorkomen (minstens
de helft van het bestuur gekozen door minstens de helft der ouders)
zal ik niet uitweiden ; de wetscommissie stelde inplaats van de helft
een vierde, een gradueel verschil, waarover lang te prdten is, maar
waar naar stringent bewijs niet kan gevraagd worden.
In geenen deele wordt met den voorgeslagen maatregel bedoeld
eenige mindere waardeering te uiten voor hetgeen met groote opofferingen van tijd en toewijding en geld is tot stand gebracht in verschillende scholen, vooral in de groote steden, die zijn opgericht en
worden bestuurd door een kleinen kring van, meestal meer vermogende, vrienden van het christelijk onderwijs buiten medewerking van
de ouders van schoolgaande kinderen. Het blijkt echter, dat zulke
scholen in aantal niet toenemen. De groei van het bijzonder onderwijs komt voort uit de deelname der belanghebbenden ; nieuwe scholen
gaan thans bijna steeds uit van grootere kringen, waartoe ook de
rechtstreeks belanghebbenden behooren.
M. H. Bij de toelichting van de vijfde en zesde stelling heb ik
met opzet nagelaten een beroep te doen op het belang van het onderwijs, dat ermee gebaat zou zijn, dat tusschen school en ouders en
daarmede tusschen onderwijs en leven, onderwijs en maatschappij, de
band zoo nauw mogelijk zij. Dat moge waar zijn, het is niet het
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motief, dat aan de twee stellingen ten grondslag ligt. Ware dat het
motief, dan zouden die stellingen bedoelen een particulier inzicht van
de leden der Wetscommissie via de Schoolwet aan de bijzondere
scholen op te dringen. Het uitgangspunt ligt niet daar, maar ligt in
het beginsel zelf der vrije school, in het beginsel, waarvoor alle voorstanders van het christelijk onderwijs opkomen. Die twee stellingen
loopen evenwijdig met het streven, om ook aan de ouders der leerlingen van de openbare school invloed, rechtmatigen invloed, te verzekeren op den gang van het onderwijs. Het gaat hier dus niet om
een met de haren erbij gesleepten wensch, het gaat niet om een vreemd
bijmengsel in onzen strijd voor de vrije school, maar het gaat juist
om het karakter van de vrije school zelf. Zegt men nu : dat karakter loopt geen gevaar en zal geen gevaar loopen ; het is uitgesloten,
dat bijzondere scholen aan groepen van ouders zullen worden opgedrongen, dan zal ik niet een somber gezicht gaan zetten, en allerlei
omstandigheden bijeen gaan zoeken. die zouden kunnen worden uitgelegd als aanwijzingen, dat het gevaar wel zeer groot is. Ik zou
daarmede koren dragen op den molen van de vijanden der vrije
school, en daarvoor dan nog de waarheid geweld moeten aandoen, —
twee bezigheden, die niet op den weg van een inleider op dit Congres
liggen. Maar ik vraag : welk bezwaar is er voor de vrije school tegen
het aanvaarden van een band aan haar eigen beginsel ? Waarom
niet, nu dat zonder practische zwarigheden mogelijk is, eens en voor
goed er tegen gewaakt, dat ooit als ,,vrije school" worde opgedrongen,
wat niet strookt met het beginsel van de ouders zelf ?
Waar dat het uitgangspunt is, dat mij, en dat ook de Wetscommissie, leidde tot het uiteengezette standpunt, was de oppositie, die
in de pers tegen ons denkbeeld rees, voor ons een levendige voldoening, in zoover die oppositie haar inspiratie meende te ontleenen
aan hetzelfde beginsel, dat ons in beweging zette. En waar ik mij
nauwelijks durf vleien met de verwachting, ' dat door mijn eenvoudig
woord de tegenstanders zich nu reeds gewonnen zullen geven, verheug ik mij reeds bij voorbaat, waar ik thans ga eindigen, op een
bestrijding, die zal bewijzen, hoe geheel één wij zijn in het beginsel,
voor welks toepassing ik een bijdrage trachtte te geven : de vrije
school, als middel tot verzekering van het recht der ouders, om hun
kinderen te doen opvoeden naar de inspraak van hun geweten.
De VOORZITTER dankt den inleider en opent de gelegenheid voor
het debat.
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Aan de discussie nemen deel de heeren BIJLEVELD, Mr. VAN MAARE,
Dr. SCHOKKING, DE VRIES en V. D. WAALS.
De heer H. BIJLEVELD, 's-Gravenhage.
Spreker is dankbaar voor het opnemen van dit punt op de agenda
en voor het door den inleider geleverde referaat.
In de inleiding en evenzoo in stelling 3 is nog sprake van subsidie.
Dit komt spreker vreemd voor. Is de referent er niet voor, om van
het onderwijs in zijn geheel „Rijkszaak" te maken ? Daarmee zou
men — om bij deze 2 punten te blijven — 1° de gemeente van de
groote kosten voor het onderwijs bevrijden en 2° de concurrentie van
de bijzondere school met de gemeentescholen opheffen. Dit laatste is
voor de tegenwoordige bijzondere school bijzonder schadelijk. Vooreerst ten platten lande. Is daar de gemeenteraad linksch, dan wordt
het schoolgeld voor de openbare school zóó verlaagd, dat de concurrentie voor de bijzondere school bijna onmogelijk is. Wordt die raad
rechtsch, dan ziet men het omgekeerde gebeuren. Vervolgens in alle
gemeenten, waar eene Plaatselijke Commissie van Toezicht ook toezicht
houdt en rapport uitbrengt over de bijzondere school. En ieder geeft
toe, dat 't een dwaze toestand is, dat ik op mijne bijzondere school
toezicht moet toelaten door mijne concurrenten.
Moet de Staat zich met de organisatie bemoeien ? Ik vraag : wat
verstaat de inleider door organisatie? Bedoelt hij er mee de wettelijke
organisatie (den bouw der school, aantal onderwijzers, voldoendheid
van leermiddelen voor 't maatschappelijk onderwijs) dan zeg ik : ja.
Bedoelt hij er mee den geest en de richting van het onderwijs, dan
zeg ik : neen.
Wat mij wel verwondert is, dat de referent in 't geheel niet heeft
gesproken over het toezicht. Aangenomen dat het overbodige en
schadelijke van plaatselijke commissies van toezicht wordt opgeheven
door het buiten werking stellen der commissies — dan moet het tegenwoordige Rijkstoezicht veranderen en verbeteren. Dat toezicht van den
districts-schoolopziener gaat tegenwoordig allereerst over de gebouwen.
Nu weten de meesten van die ambtenaren er totaal niets van. En
gaat 't u als mij, dan vindt gij het een akelig gezicht, zulk een ambtenaar met een duimstok in de school te zien rondgaan of deze gang
niet 2 c.M. te smal en die doorgang niet 1 c.M. te nauw is. Daarvoor
kan men een ander gebruiken b. v. een ontwikkeld timmermansmeesterknecht ; daarvoor heeft men geen meester in de rechten en geen
doctoren in de letteren en geen officieren noodig. Of echter het door
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het Rijk gegeven geld zuiver voor het onderwijs en het verbeteren
daarvan wordt gebruikt, daarvoor blijft Rijkstoezicht noodig,. maar dan
door deskundigen. En dan blijft de bijzondere school vrij om een
bijzonder schooltoezicht in te stellen, zooals dat reeds tegenwoordig
zegenrijk werkt.
Spreker vraagt verder, hoe de inleider in stelling 5 komt aan de
breuk 1/2 en 1110. Heeft hij die op eene of andere wijze van elkander
afgeleid of ztn die maar zoo in zijn brein opgekomen en aan zijne
pen ontglipt?
En dan „scholen, waar geen schoolgeld geheven wordt." Spreker
meent, dat die er niet zijn moeten en dat verder nog ruimte moet
overblijven voor de liefdadigheid en toewijding van de voorstanders
der bijzondere scholen. Spreker verwijst verder naar zijn artikel over
dit onderwerp in „de Amsterdammer, Christelijk Volksdagblad."
De heer Mr. R. VAN MAARE B.JzN., Arnhem, zegt :
Ten eerste de vraag of onder „instelling" in stelling 3 ook te
verstaan is de kerk ; dit met het oog op de vrijheid van hen, die
mogelijk nog meenen, dat scholen van de kerk dienen uit te gaan.
Mijn hoofdbezwaar gaat tegen stellingen 5 en 6, al dreigt dan het
gevaar, dat men geacht wordt te reageeren tegen de democratische
strooming -van onzen tijd. Wanneer de bedoeling van den inleider is,
op te komen voor den invloed der ouders op de inrichting der school,
dan kan ik mij daarmede vereenigen. Waar hij echter spreekt
over minstens de helft zal dit in de praktijk wel neer komen op
meer dan de helft van het schoolbestuur, m. a. w. op de macht der
ouders in de vereeniging. Hij schiet dus zijn doel voorbij. Ik waardeer
het, dat de inleider strijdt voor de vrijheid der ouders ; het ideaal ware,
dat de ouders het onderwijs konden betalen ; dan ware de vrijheid der
ouders misschien volledig te waarborgen. Maar de ouders kunnen niet
allen betalen, het subsidiestelsel is een hulpmiddel, waaraan we nu
eenmaal Lastzitten, doch een middel nier zonder gebreken, en nu tracht
de inleider daaraan wel te ontkomen, doch komt daardoor in botsing
met practische bezwaren. Het schoolhouden is een bedrijf ; dat erkent
de inleider. Konden de ouders betalen, dan kon er wellicht sprake
zijn van cooperatie op dit terrein. De inleider wil echter die coöperatie
alleen topassen, wat de bestuurskeuze betreft. De bestuursleden worden
zaakwaarnemers genoemd. Volgens de stellingen van inleider mogen
de bestuursleden de gelden bijeenbrengen, voorzoover niet door
subsidie of schoolgeld gedekt. Maar als 't aankomt op 't noteeren
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van uitgaven tot verbetering, ook niet strikt noodzakelijke verbetering
van het 9nderwijs (b.v. onderwijs in vreemde talen) dan llgt de beslissing bij de ouders, ook bij die, welke weinig of geen schoolgeld betalen. Inleider voelt blijkbaar zelf dit bezwaar, want hij wil van de
strafbepaling instelling 5 vrij stellen de scholen, waar geen schoolgeld
wordt betaald. Maar er zijn scholen, waar ook door sommigen het
volle, door velen eenig, en door zeer velen weinig of geen schoolgeld
betaald wordt.
Tenslotte baat eigenlijk het middel van inleider niet, om de vrijheid
der ouders te waarborgen ; immers dit geldt toch vooral de geestelijke
vrijheid, de vrijheid van keuze omtrent de richting van het onderwijs.
Maar stelling 6 schrijft wel voor, dat het stemrecht niet afhankelijk
mag zijn van den vermogenstoestand der ouders (waarmede toch vermoedelijk zal bedoeld zijn het al of niet betalen van schoolgeld), doch
de beperking van het stemrecht kan wel afhangen van andere kenmerken, Al of niet instemmen met den grondslag. Stemmen zij daarmede niet in, zij missen het stemrecht, en kunnen dan geen invloed
uitoefenen op de richting van het onderwijs ; zij kunnen hun kind
van de school afnemen. Het middel door den inleider aangeprezen
om de vrijheid der ouders te waarborgen, is hiertoe geheel onvoldoende, en heeft vele practische bezwaren, vooral voor de schoolbesturen.
De heer Dr. J. SCHOKKING, Leiden.
Spreker begint met zijn dank uit te spreken voor het aan de orde
stellen van dit punt en de duidelijke behandeling daarvan door den
inleider.
Alleen heeft hij, gelijk gewoonlijk bij de bespreking van een gewichtig vraagstuk, ook nu sterk de moeielijkheid gevoeld van een
juiste onderscheiding tusschen de principiëele en de historische zijde
daarvan.
Wanneer gelet wordt op den toestand van het oogenblik, kan hij de
bezwaren, die tegen de beide laatste stellingen van den inleider reeds
zijn ingebracht uitnemend begrijpen, en zou ook spreker de vraag willen stellen : heeft de inleider de gevolgen daarvan wel overwogen en
de schade, die daaruit ongetwijfeld voor tal van christelijke scholen
zou voortvloeien ?
Maar wanneer hij let op het principiëele, dan is het voor spreker
althans volkomen duidelijk, hoe inleider tot die stellingen komt. Daarin
ligt slechts de sanctie van het uitgangspunt, zooals dit met groote
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consequentie ontwikkeld is, dat het recht der ouders de grondslag is
van de school.
De vragen, die gedaan zijn omtrent de gekozen getallen in stelling
5 en 6, de helft der ouders en de vermindering met een tiende van
het bedrag der subsidie, zijn van ondergeschikt belang ; daar het eenvoudig de vraag geldt, of het groote beginsel van het recht der ouders
als eenige grondslag geen waarborg moet vinden in de wet.
Intusschen, terwijl naar het oordeel van spreker de gedachtengang
van den inleider in stelling 5 en 6 alzoo logisch uitgedrukt is, heeft
hij een gansch andere vraag : hoe staat het eigenlijk met dit recht der
ouders als eenige grondslag voor het schoolwezen ?
Is het in dit geval wel iets anders, dan de plicht der ouders om in
het onderwijs en de opvoeding hunner kinderen te voorzien ; een
plicht, die zoo geheel voor de ouders komt, dat de voldoening daaraan
geheel buiten iedere bemoeiïng van de overheid valt ?
Doch met welk recht wordt in dit geval van den staat gevorderd,
dat die in de kosten van het onderwijs zal voorzien ? Dat die niet
slechts zal bijspringen voor onvermogende burgers, zoodat de geldelijke hulp het karakter van armenzorg draagt, maar de kosten betalen,
zooals dit thans voor de openbare scholen het geval is en evenzoo
voor alle bijzondere wordt gevraagd ?
Dit is spreker voor het oogenblik nog niet duidelijk.
Maar bovendien gaat het wel aan het recht der ouders zoo eenzijdig op den voorgrond te stellen en in zoo schier uitsluitende beteekenis tot grondslag van het schoolwezen te maken ?
Inleider deed dit wel het treffendste, waar hij de subsidie van den
staat betaling aan de ouders noemde.
Spreker acht die stelling niet juist ; hij begrijpt den term van „het
recht der ouders" in verband met den strijd, die op schoolgebied van
christelijken kant gestreden moest worden, maar meent toch te moeten
waarschuwen tegen een gevaar, dat van een absoluut stellen daarvan
het gevolg zou zijn.
Hoe staat het toch in de werkelijkheid met dat recht der ouders als
uitvoering van hun plicht?
De heer BIJLEVELD noemde een voorbeeld van belangstelling der
ouders, om tegen de 5de en 6de stelling op te komen ; maar die mag
men wel zachtjes noemen, als het recht der ouders bij het schoolwezen
de eenige grondslag en het alles beheerschende uitgangspunt is.
Spreker mag in geen bijzonderheden thans treden, maar meent, dat
de roeping der overheid bij het schoolwezen nog iets anders en meer
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is dan enkel die van bankier, om te betalen. Ook wil hij er slechts
in het voorbijgaan op wijzen, dat bij het schoolwezen nog met meerdere factoren, als de kerk o.i. te rekenen is.
Ten slotte vraagt spreker nog alleen omtrent de 3de stelling, of inleider geen andere voorwaarden wil dan daar zijn genoemd ? Moet
uit den eisch van rechtspersoonlijkheid worden afgeleid, dat onder de
voorwaarden behoort, dat ook gelet zal worden op het zedelijk gedrag
dergenen, dit met het onderwijs worden belast? Anders zou dit toch wel
genoemd mogen zijn. En hoe met de bekwaamheid der onderwijzers ?
Maar dan ook, zal de overheid in de kosten van het onderwijs van
alle schoolvereenigingen moeten voorzien, ook van die, waar de
strekking van het onderwijs, is om tegen God in te gaan en om het
gezag van de overheid te ondermijnen?
Spreker zou gaarne omtrent dit een en ander nadere toelichting ontvan g en.

De heer C. DE VRIES, Leerdam.
Spreker bestrijdt punt 5 en 6.
Het karakter der overheid is beschermend. Daarom draagt zij het
zwaard, dit is, oefent zij dwang en hierdoor is zij onweerstaanbaar.
Daarom is een degelijke rechtsgrond voor haar voorschriften noodig.
Wat is nu de rechtsgrond voor den hier voorgestelden dwang ? De
subsidie ? Dan zal dus stoffelijk voordeel worden gegund of onthouden
naar de wijze, waarop van een zedelijk recht gebruik wordt gemaakt.
De subsidie mag alleen worden verleend, om het onderwijs mogelijk
te maken of het peil er van te verhoogen.
De heer J. VAN DER WAALS, Nijkerk.
Spreker heeft bedenkingen tegen 5 en 6. Hij had gehoopt van een
Meester in de Rechten, die aan onze zijde staat, den rechtsgrond te hooren
aangeven voor het in de wet vastleggen der bedoelde bepalingen. De
inleider heeft onderscheiden het recht der ouders, om een vrije school
te kiezen en hun recht om zulk een school te hebben. En nu blijft
de overheid volgens stelling 5 en 6 niet neutraal tegenover deze beide
punten, maar drijft ze in de richting van het laatste. Wij vragen
daarbij zelf om een voortschrijding van de inmenging der overheid in
onze scholen, wat spreker een gevaarlijke weg acht voor onze vrije
school. En rekent de inleider wel genoeg met de historische wording
van sommige scholen, die door dergelijke bepalingen misschien in
groote moeielijkheid gebracht zouden worden ? De uitzondering van
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scholen, waar geen schoolgeld geheven wordt, zou b.v. een premie
kunnen worden op het niet betalen van schoolgeld. Zoo kent spreker
een school, waar de ouders wel een laag schoolgeld betalen, maar
geen of weinig invloed op de school hebben, en daartoe ook door de
plaatselijke omstandigheden niet in staat zijn. Het bestuur zou, bij
invoering der bedoelde bepalingen, in de verzoeking kunnen komen
om het schoolgeld af te schaffen.
In stelling 6 worden onder de te stellen eischen voor de verkiezing
wel genoemd „rechtstreeks en geheim", maar de veel belangrijker
regeling van wie aan de verkiezing mogen deelnemen wordt in 't
midden gelaten. -- De inleider wil de scholen, die niet aan de voorgestelde bepalingen voldoen, straffen met inhouding van een tiende
der rijksbedragen, die toch in haar geheel volgens hem slechts zoo
groot mag zijn, dat de inrichting eener eenvoudige school daardoor
mogelijk is. Als de gewraakte bepalingen werkelijk in de wet moesten
worden opgenomen, zou spreker het rationeeler achten, dat aan de
scholen, die aan de bepalingen voldeden, bij wijze van premie een
tiende boven de rijksbijdrage werd uitgekeerd. Dat zou meer op den weg
van de Overheid liggen, die meermalen aanmoedigt, wat zij nuttig acht.
In de algemeene vergadering van de onderwijzersvergadering te Breda
is deze gedachte een foefje genoemd, maar spreker meent het in ernst.
Tenzij de inleider nog nader den rechtsgrond voor deze bepalingen
mocht aanwijzen, moet spreker het inslaan van dezen weg ernstig ontraden.
De heer Mr. V. H. RUTGERS, antwoordt als volgt :
Eenige debaters hebben mij zaken gevraagd, die ver buiten het
bestek van deze discussie liggen : over lokalen, schooltoezicht, en
velerlei andere zaken.
Om de cijfers in de stellingen 5 en 6 genoemd, en de détails daar
gegeven, zal spr. niet discussieeren. Men beschouwe een en ander
als voorbeelden ; spr. zal voldaan zijn, als de hoofdinhoud dier
stellingen : de subsidie wordt eenigszins verminderd voor scholen,
waar niet een minimum van invloed op de bestuurskeuze aan de
ouders is gegeven, wordt aanvaard. De grond daarvoor is de grond voor
de subsidieering zelf : aan de ouders wordt beslissende invloed gegeven
op de richting, de beginselen van het onderwijs. Den heer VAN DER
WAALS zou spr. voorts willen vragen : durft gij te verklaren, dat het
onmogelijk is, dat er ooit aan ouders een school opgedrongen zal worden,
die meer of min afwijkt van de beginselen, die zij aan het onderwijs ten
grondslag gelegd willen zien ? En is er iets tegen, dat aan ouders een
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minimum van invloed op de bestuursverkiezing worde gewaarborgd ?
Wat den invloed op bestaande scholen betreft, merkt spr. op, dat de
in stelling 5 en 6 bedoelde maatregel naar zijn voorstelling niet dan
tegelijk met de financieele gelijkstelling van openbaar en bijzonder
onderwijs kan worden ingevoerd ; en dat spr. in zijn inleiding uitdrukkelijk opmerkte, dat in geen geval de subsidie van bestaande
scholen zal mogen worden verminderd.
Mr. SCHOKKING stelde terecht, dat het recht der ouders ook is de
plicht der ouders. Zij vervullen een hun van Godswege opgelegde
functie, die, evenals de ambtenaarsfunctie, recht en plicht tegelijk is.
Spr. stemt ook toe, dat de functie der ouders niet het geheele terrein
van het onderwijs bestrijkt, en ook de overheid haar functies heeft. Maar
Mr. SCHOKKING gaf niet aan, wat taak der ouders en wat taak der
overheid is. Hij zal, naar spr. vertrouwt, toestemmen, dat het aan
de ouders is om de richting, de beginselen van de opvoeding te
kiezen. Spr. kan niet anders zien, dan dat de besturen te beschouwen
zijn als optredende voor de ouders.
Mr. VAN MAARE heeft naar spr. meent te veel de hoogheid der besturen op de spits gedreven. Spr. zelf heeft overigens de functie der
besturen niet willen declineeren.
Met dank aan inleider en debaters stelde de voorzitter thans het
volgende onderwerp aan de orde.

De vergadering van het schoolpersoneel.
Inleider :

G. IPEMA, Amsterdam. 1)
EXCERPT.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

1)

Door de wet op het lager onderwijs van 1878 is de positie van de
klasse-onderwijzers 'n andere geworden dan ze oorspronkelik was.
Deze veranderde positie brengt wijziging in de verhouding tussen het
hoofd der school en zijn mede-onderwijzers.
De aard dezer verhouding dient nader omschreven te worden.
Dit is nodig om de vergaderingen van het schoolpersoneel zo vruchtbaar mogelik te doen zijn.
Deze vergaderingen zijn nodig, opdat de gehele school zoveel mogelik van aller kennis en ervaring profitere .
Op deze vergaderingen worden behandeld de zaken, die op de school
betrekking hebben.

De heer Ipema schrijft in de vereenvoudigde spelling.
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VII. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
VIII. Deze besluiten hebben het karakter van adviezen aan het schoolbestuur.
IX. De vergaderingen van het schoolpersoneel zijn verplichtend voor alle
scholen.

I. De wet van 1857 op het lager onderwijzer regelde in artikel 18 het
aantal onderwijzers, dat in elke school aanwezig moest zijn.
Aan het hoofd stond de hoofdonderwijzer.
Indien er meer dan 70 leerlingen waren, dan moest er 'n kwekeling bij.
Meer dan 100 leerlingen eiste 'n hulponderwijzer. Meer dan 150
'n hulponderwijzer en 'n kwekeling. Telkens voor 50 kinderen méér
'n kwekeling en voor elke 100 meer 'n hulponderwijzer.
In dat jaar waren bij het lager onderwijs werkzaam 3098 manl. hoofdonderwijzers en 2419 hulponderwijzers. De kans om als hoofdonderwijzer aangesteld te worden was dus zeer groot. De hulponderwijzers
zagen zich na volbrachte studie dan ook spoedig tot hoofdonderwijzer
benoemd. Zo kwam het, dat de hoofdonderwijzer toen de enige man
was, die bekwaam kon geacht worden, goed onderwijs te geven. De
jongste nog niet volledig bevoegde hulponderwijzers en de kwekelingen bleven naast hem voortwerken, totdat de volledige bevoegdheid
de eersten in staat stelde de ondergeschikte minderwaardige positie
door 'n betere te vervangen.
Gedurende al de jaren van de wet van '57 bleef de kans gunstig
voor spoedige promotie. Wel moge de gunstige verhouding boven genoemd in de loop der jaren enigzins ten nadele der hulponderwijzers
veranderd zijn, toch was ze in het laatste jaar dier wet nog alleszins
begeerlik. In 1878 toch waren bij het iager onderwijs in Nederland
werkzaam 3354 hoofdonderwijzers en 4172 hulponderwijzers.
Gedurende deze ganse periode had men dus :
a. hulponderwijzers, die na volbrachte studie binnen weinige jaren
hoofdonderwijzer waren, en
b. scholen, waaraan naast de hoofdonderwijzer het „vaste" personeel, het „blijvend" gedeelte, bestond uit kwekelingen en niet volledig
bevoegde hulponderwijzers.
Het was op het einde van dit tijdperk, waarin men nooit andere
scholen had gekend dan de geschetste, dat in 1878 'n nieuwe schoolwet gegeven werd. In deze wet werd óók opgenomen artikel 21. Dit •
artikel luidt aldus :
„De regeling van de schooltijden en van de vacantiën, de vaststel-
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„ling van het leerplan en van de bij het onderwijs te gebruiken boeken
„en de verdeeling der school in klassen geschieden door het hoofd
„der school en, zoo de regeling voor meerdere scholen gelijkelijk werkt,
„door de hoofden dier scholen gezamenlijk, onder goedkeuring van
„burgemeester en wethouders en van den districts-schoolopziener.
„Bij verschil tusschen burgemeester en wethouders en den districts„schoolopziener beslist onze Minister, die met de uitvoering dezer wet
belast is."
Dit artikel paste dus geheel op de toenmalige toestand. Het hoofd
der school was eigenlik de enige man, die geacht mocht worden bekwaam te zijn tot het geven van goed onderwijs, tot het doen van 'n
goede keuze van leermiddelen, die alléén de juiste methode wist uit
te kiezen, aan wie uitsluitend de klasse-indeling kon worden toevertrouwd, de enige man, die in staat was 'n goede regeling van de schooltijden en van de vacanties te treffen.
Bij de behandeling van artikel 21 in de Tweede Kamer is ernstig
gediscussieerd over de vraag, of de regeling der vacantie en schooltijden niet liever moest geschieden door de gemeenteraad of aan de
arrondissements schoolopziener moest worden opgedragen, maar in geen
der beide kamers is één enkel woord gesproken over het aandeel,
dat de klasse-onderwijzer in de regeling van de schoolzaken dient
te hebben. En ik voeg er nogmaals met nadruk bij : geen wonder.
Evenwel, deze zelfde wet van '78 bevatte tevens enige artikelen,
die oorzaak zouden zijn van ingrijpende veranderingen. Ik bedoel de
bepalingen betreffende :
a. de opleiding;
b. het verbod tot zelfstandig werken van kwekelingen in de klas ;
c. de grootte der klassen ;
d. de betere salariëring.
In alle steden en grote dorpen werden rijksnormaalscholen opgericht.
Na weinige jaren was het aantal onderwijzers verdubbeld.
Voortaan zou het aantal onderwijzers als volgt geregeld zijn :
voor meer dan 30 kinderen 1 hoofd en minstens 1 onderwijzer;
2 onderwijzers;
70 •
1
3
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,, 120
,,
en verder voor elke 40 leerlingen 1 onderwijzer meer.
De kwekelingen moesten plaats maken voor onderwijzers van bijstand.
De betere salarisregeling (de minima van f 200 voor 'n hulponderwijzer
en f 400 voor 'n hoofdonderwijzer van 1857 werden gebracht op respectievelijk f 400 en f 700) lachte menig ouder tegen.
7)

„

!I

„

„

„
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Wanneer men bij dit alles nog in aanmerking neemt, dat de wet
scholen toelaat tot 600 en meer leerlingen. dan zal het niet verbazen,
dat de verhouding tussen het aantal hoofden van scholen en onderwijzers reeds enkele jaren na '78 zeer in 't nadeel der laatsten veranderd was. Van de oude regel : na korte jaren onderwijzersschap
hoofd ener school, kon geen sprake meer zijn. Ik behoef daar niet
over uit te wijden. De volgende getallen zijn welsprekend genoeg :
in 1894 waren bij het openbaar onderwijs 163 vacatures voor hoofd
ener school en 2503 bevoegden niet-hoofden ; in 1904 waren daar
4716 hoofdonderwijzers ; in 1889 aan alle lagere scholen in Nederland :
3679 ml. h. v. s. en 7571 onderwijzers van bijstand ; einde 1899 :
4000 en 9560 ; begin 1910: 4675 en 11422.
Alzo : de wet van '57 bood ruime vooruitzichten voor 't hoofdonderwijzersschap ; de wet van '78 doemt de meeste hoofdonderwijzers
tot voortdurend onderwijzersschap. Door de wet van '78 is dan wel
de positie van de klasse-onderwijzer 'n andere geworden.
II. Waar alzo de meeste onderwijzers 'n zeer groot deel van hun loopbaan, zoal niet hun gehele loopbaan, als klasse-onderwijzers moeten
aflopen, daar eist hun toestand niet alleen 'n betere salarisregeling
van de zijde der overheid of der schoolbesturen, maar ook hun opheffing, uit hun onmondige positie.
Om de eigenaardige verhouding duidelik te maken, die er bestaat
tussen de klasse-onderwijzer en het hoofd der school, zijn er verschillende vergelijkingen gemaakt. Er is gesproken van organies- en
mechanies gezag ; er kwam sprake van 'n kapitein en zijn scheepsvolk ;
van gezagsverhouding. Misschien is er veel waars in die beschouwingen, misschien minder. Ze bevredigen mij niet. Om mijn mening
enigzins toe te lichten aangaande deze verhouding neem ik het voorbeeld van de huisvader en zijn kinderen. Vooraf zij hier opgemerkt,
dat ik de vergelijking niet verder bedoel, dan ik ze aangeef.
Als de kinderen klein zijn, denkt en handelt de vader voor hen.
Worden ze groter en ontwikkelen ze zich normaal, dan wordt hun meer
vrijheid gelaten in overleggen en doen. Op volwassen leeftijd laat 'n
verstandig vader onder zijn zedelike invloed zijn zoon en dochter als
zelfstandige mensen handelen, onder inachtneming van de algemeen in
huis geldende regels en principes. Zo iets nu bedoel ik, als ik zeg,
dat de veranderde positie van de onderwijzer wijziging brengt in de
verhouding tusschen hem en 't hoofd. De onderwijzer is van meer
betekenis geworden. Wanneer de wet eist (artikel 24) 3), altans voor

272
't openbaar onderwijs, en door premies het aanmoedigt, dat naast het
deskundig hoofd even deskundige onderwijzers moeten werken, aan
wie de zelfstandige klasse-arbeid wordt toevertrouwd, dan brengt de
wet daarmee reeds 'n andere verhouding. De toestand van 1857—'78:
de onderwijzers voor 't algemeen jong en onervaren — óf niet ten
volle bevoegd — 't aantal kwekelingen vóór de klas groot, is achter
de rug.
„Door de aanmerkelijk veranderde verhouding" zegt de heer D. DE
GROOT, districts-schoolopziener te Utrecht, „tusschen het aantal hoofden
„en klasse-onderwijzers, is het een billijke eisch geworden, dat onder„wijzers, wettelijk bevoegd om aan 't hoofd eener school te staan, in
„een meer zelfstandige verhouding tot de school komen."
„Ik wil aannemen," zei Dr. KUYPER in de Tweede Kamer 1903/'04,
„dat de tegenwoordige, streng monarchale school misschien van liever„lede door een meer republikeinsche zal moeten worden vervangen."
III. De wet van '78 kon de aard der nieuwe verhouding moeilik omschrijven, omdat die nieuwe toestand nog zou komen. Nu is hij er
sedert jaren, en daarom eist 'n goede wetgeving, dat artikel 21 gewijzigd worde. Temeer, omdat de huidige toestand gekomen is juist
.dóór deze wet, dus door de wetgever zelf is voorbereid. Geen zware
taak zal hem die wijziging zijn. Hij heeft hier niet anders te doen
dan te omschrijven en te wettigen wat is.
Hoe is nu de aard der nieuwe verhouding ?
De oude schoolmonarch is verdwenen. Voor de zichzelf vergodende
mening van onfeilbaarheid is geen plaats meer. Voor de hooghartige
heerszucht, „sic volo, sic jubeo," is de tijd voorbij. Die eigenwaan
en die heerszucht hebben te lang de wijngaard bedorven.
Aan de school werken tans een „hoofd" en — „onderwijzers van
bijstand." Dit zijn de officiële titels. „Onderwijzer van bijstand" goed
passend bij 't jaar '78. Misschien nog wel bedoeld als 'n hele verbetering van de „hulponderwijzers" van '57. Slecht passend evenwel
voor nu.
Het „hoofd der school en zijn mede-onderwijzers" van Ds. SIKKEL
lijkt me niet onjuist. Ze zijn elkanders mede-arbeiders. Ze zijn in
dienst van éénzelfde heer, ze ontvingen hun aanstelling van dezelfde
hand. Maar wordt hiermede niet het gezag van het hoofd aangerand ?
Ik antwoord hierop het volgende :
Het hoofd heeft gezag voor zover het gemeentebestuur of het schoolbestuur of de wet hem dat verlenen. Als de Rotterdamse instructie
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(1899) luidt, dat de onderwijzers, de kwekelingen en de adspirantkwekelingen in alles moeten volgen de bevelen van het hoofd, als
artikel 5 van de Hoornse instructie 1913 voór het onderwijzend personeel zegt : „De onderwijzers en onderwijzeressen, aan de scholen
verbonden, zijn gehouden na te leven de voorschriften en bepalingen,
welke de hoofden der scholen, met betrekking tot de school en het
onderwijs, nuttig en noodig oordeelen," dan is deze hoofden 'n despotiese macht opgedragen, en is, wie overtreedt, in opstand tegen het
gezag. Maar hoe lang duurt dat gezag ? Zolang als de autoriteiten
het verlenen. Tot de dag, dat de instructie vervangen wordt door
'n verstandige. Tot de dag b. v., waarop het gezag over de school
en in de schoolzaken door het bestuur wordt opgedragen geheel of
gedeeltelik aan het gezamenlik onderwijzerspersoneel. Dan is het gezag
nog wel aanwezig, doch wordt gedeeld door meer. Wordt dus artikel
21/1 in die zin gewijzigd, dan is er niet anders gedaan dan sanctie
gegeven door de wet aan wat allen, die meeleven, begeren, n. 1. het
toekennen en het verzekeren van invloed van de klasse-onderwijzer
op de gang der schoolzaken. Voor de welstand der school en voor
de elevatie van de onderwijzer zo zeer gewenst. Voor de welstand
der school, zowel met het oog op het onderwijs als op de opvoeding.
Vooral ook op de opvoeding. Wil de onderwijzer helpen aan de karaktervorming, tot zelfstandigheid opleiden, tot plichtsbetrachting aansporen,
tot heilige idealen opwekken, tot de vrijheid van de kinderen Gods
opvoeden, dan moet hij die mate van vrijheid en zelfstandigheid bezitten, nodig om daarin te slagen. Daartoe moet de verhouding zijn
zoals Dr. BAVINCK het uitdrukt : „constitutioneel-parlementair."
Zonder juiste omschrijving van die verhouding kan de vergadering
van het schoolpersoneel niet vruchtbaar zijn.
Maar -- vraagt men -- indien algemeen de veranderde toestand
erkend wordt, dan zullen de scholen daar rekening mee houden. Waartoe is dan 'n formulering daarvan in de wet eigenlik nodig?
De beantwoording dezer vraag brengt mij tot punt 4.
IV. Zullen deze vergaderingen iets betekenen, dan moet de invloed van
de klasse-onderwijzer bij de behandeling der schoolzaken verzekerd
zijn. Zonder die zekerheid kan en mag niet gerekend worden op de
volle toewijding. Immers, wie zou zich de studie en de voorbereiding
voor de inleiding bij de behandeling van 'n leervak getroosten, indien
hij van te voren weet, dat zijn werk straks klakkeloos met 'n enkele
handbeweging van de tafel kan worden gevoerd, of wel, na gezamenNat. Chr. Schoolcongres
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like ernstige, sympathieke bespreking, door het hoofd der school ter
zijde kan worden gelegd, zonder dat er enig prakties resultaat van gezien wordt. Wie zal de vergadering met lust bijwonen, indien de wet
niet waarborgt, dat de gemeenschappelike overwegingen de school ten
nutte komen ! Geen onderwijzer, die zijn tijd goed weet te gebruiken}
geen onderwijzer, die enig respekt voor zich zelf heeft, zal zich daartoe lenen.
V. Bij de tegenwoordige grote scholen met 300-600 en meer leerlingen
is het voor het hoofd der school niet mogelik door eigen persoonlike
ervaring op de hoogte te zijn met de leerlingen en hun biezondere
behoeften. Voor hem is allereerst nodig samenspreking met de klasseonderwijzers. En dan niet als het eens gelegen komt T- of misschien
minder gelegen komt — zo terloops even vóór of na schooltijd, maar
goed voorbereid op daartoe gezette tijden.
Ook voor de klasse-onderwijzers is samenspreking nodig. Om van
elkander te leren de praktijk van het onderwijs, vooral het handhaven
van orde en tucht, de behandeling der leerstof, om elkander te dienen
met eigen ervaring.
En zo komen ze in de derde plaats de gehele school ten goede.
De ene onderwijzer ontvangt zijn leerlingen van de ander. Hij geeft
ze op zijn beurt weer aan 'n hoger klas. De onderwijzers hebben
elkander nodig. Bij samensprekingen zijn ze in korte tijd beter op de
hoogte van de algemene toestand der nieuwe klas en van de biezondere eigenaardigheden van enkele leerlingen, dan eigen ervaring hun in
weken zou leren. Ook hier kan de hand niet zeggen tot de voet : ik
heb u niet van node. Ook hier zijn wel veel leden, doch er is één
lichaam. Samenwerking vraagt alle bedrijf, vooral de arbeid der opvoeding. Deze is alleen te verkregen door erkennen van elkanders
bevoegdheid tot mede-oordelen, door waardering van elkanders adviezen,
door het vertrouwen op elkanders goede wil en bedoeling, door afwezigheid van alle andere autoriteit, dan die verkregen is door zedelik
overwicht, door rijpe ervaring en levenswijsheid, door veel omvattende
kennis en de nodige takt.
Het gaat vaak zo heel anders. Er komt b.v. ergens 'n nieuw hoofd.
Hij vindt daar 'n andere rekenmethode. Of de schrijftmethode is al
wat oud. 't Duurt niet lang, of er zijn andere rekenboekjes, andere
schriften. Nog enkele meer of minder ingrijpende veranderingen hier
en daar, en nu is alles tamelik naar de zin, ja, eigenlik is niets meer
te verbeteren.
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Enkele jaren later schuwt deze zelfde man alle ingrijpende veranderingen, schuwt het „nieuwe", en vergeet, dat het zijne ook nieuw was,
en ook de schade van het nieuwe in zich droeg, en tegelijkertijd de
afkeuring inhield van het werk van zijn voorganger.
Zo mag het niet langer blijven. De school moet telkens weer fris
levensbloed ontvangen om aan de sleur te ontkomen. Daartoe is niet
voldoende het voordeel (afgezien van het nadeel) van de aanstelling
van 'n nieuwe onderwijzer, — dat is op zichzelf van weinig betekenis
— maar daartoe is nodig, dat dat frisse bloed zich vermenge met het
oude, met andere woorden, dat de nieuwe mede-onderwijzers hun invloed doen gevoelen op de gehele school. En omgekeerd ook is
spoedige inburgering van de nieuw benoemde niet beter te verkrijgen,
dan door inlijving in de schoolkring. Zo en anders niet zal de gehele school de voordelen trekken van het ganse personeel.
Ik wil hier nog iets bijvoegen. Een opmerking, die niet genoeg
gemaakt wordt, altans te weinig beaamd in de praktijk : het persoonlik
belang, dat de onderwijzers hebben bij goede personeelvergaderingen.
Deze zullen 'n einde maken aan de staat van onmondigheid van de
onderwijzer in de school. Dit zal van grote invloed zijn op de waardering buiten de school. Nu is 't daarmee over 't algemeen treurig
gesteld. Zowel ten opzichte van zijn schoolarbeid als van de
salariëring. Bij wèlgeslaagd onderwijs wordt aan het hoofd der school
dank gebracht, bij ontevredenheid der ouders treft de klasse-onderwijzer de blaam. De verhoudingen tussen onderwijzers- en hoofdensalarissen variëren tussen 1 : 1 1/2 en 1 : 3. Stellig een en ander voor
'n zeer groot gedeelte de schuld der traditie, maar bestendigd door de
wet van '78, met name in art. 21. B. en W. van Amsterdam zeggen
o.m. : „Ernstige overweging heeft ons de overtuiging geschonken, dat
„dergelijke bijeenkomsten (van het schoolpersoneel) van groot nut
„kunnen zijn voor het onderwijs en de onderwijzers beide."
VI. 't Zijn schoolvergaderingen, liever gezegd, om verwarring te voorkomen met schoolledenvergadering, personeelvergaderingen. Dus vergaderingen, die door de onderwijzers gehouden worden als samenwerkers aan één school. Dat zijn dus samenkomsten, waar gehandeld
wordt over wat in engere zin van het woord schoolzaken zijn, dingen,
om het zo eens uit te drukken, die des onderwijzers zijn, d. w. z.
waarover zij krachtens hun ambt competent zijn te handelen. Dat zijn
de onderwijsvakken, de methodes van onderwijs, de algemene maatregelen van orde en tucht, de indeling der klassen, de verhoging en
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het ontslaan der leerlingen, de verdeling der werkzaamheden, de
hygiène der school, de belangen van de onderwijzers. Natuurlik valt
buiten haar terrein alles, wat in aard ervan verschilt, als daar zijn :
suppletiefondsen, de finantiële verzorging der school, enz. Wel zal
het kunnen gebeuren, dat enkele onderwerpen, b.v. 'n betere salariëring,
zeer de grens van het gebied van 't schoolbestuur naderen, misschien
zouden overschrijden. Zo ook bij de klassenindeling. De personeelvergadering zou nog 'n hogere klas aan de school wensen toegevoegd, en daardoor op 't finantiëel terrein van 't school- bestuur kunnen
komen. Doch over 't algemeen, kan men zeggen, is het terrein van
de personeelvergadering wel zo afgebakend, dat deze niet zal treden
in wat des bestuurs is. Bovendien, om alle eventuële vrees, als zouden
de personeelvergaderingen aanleiding geven tot botsing met het schoolbestuur, hier reeds bij voorbaat te voorkomen, herinner ik aan de in
punt 8 uitgesproken wens, dat de besluiten zullen hebben het karakter
van adviezen aan het schoolbestuur.
VII. De besprekingen hebben 'n prakties doel. Om tot dit doel te
geraken, dient de vergadering allereerst zichzelve goed rekenschap te
geven van wat ze wil, en waartoe ze door haar besprekingen gekomen is. Juiste samenvatting en formulering van het resultaat sluit
de discussie. Dan spreekt de vergadering zich uit, of ze zich met de
eindconclusiën verenigen kan of niet. Daartoe is nodig te weten, hoe
elk der leden daarover denkt. Ten slotte moet er dus 'n stemming
plaats hebben. Eerst nu is de mening der vergadering of van de
meerderheid vastgelegd. En kan aan het schoolbestuur advies worden
uitgebracht. Indien ook de minderheid haar mening aan het bestuur
wil kenbaar maken, dan bestaat daartegen natuurlik volstrekt geen
bezwaar. Integendeel. Bovendien worden het bestuur de notulen ter
lezing toegezonden.
Wie zullen aan de stemming deelnemen ? Alle vastaangestelde
onderwijzers en onderwijzeressen : het hoofd en zijn mede-onderwijzers,
allen, die tot bijwoning der vergadering verplicht zijn. Niet alleen
dus de onderwijzers met ervaring, maar ook de jongeren, ook de beginners. Tegen de laatstgenoemden is wel eens bezwaar geopperd.
M.i. ten onrechte. Over 't algemeen zijn ze bescheiden genoeg om
zich op de achtergrond te houden. Dit leert de ervaring op de onderwijzersvergaderingen. Bovendien zijn de onderwijzers met veel dienstjaren en de hoofdonderwijzers in aantal verre de meerderen. Acht men
echter nodig, met het oog op niet onmogelike eigenaardige toestanden
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aan de een of andere school, dat daar tijdelik beperking zij, laat dan
b.v. 5 dienstjaren of het bezit der hoofdakte eis zijn. Maar hoe deze
regeling ook zij, als 'n eindstemming ten slotte beslist, dan domineert
de meerderheid : de helft + 1. Dat is de tirannie van de meerderheid!
roept men. Ja, maar anders is 't de tirannie van de minderheid ! En
welke is redeliker, of wilt ge, minder onredelik ? Overigens zal 't

met die tirannie nog wel los lopen. In art. 21, als meerdere scholen
een zelfde leerplan hebben en de hoofden daarover samen moeten
delibereren, beslist ten slotte ook de meerderheid en heeft de minderheid er zich bij neer te leggen. Nooit gehoord van vrees of
klacht bij de minderheid. Waarom dan zo beangst voor de wijze van
beslissing in de personeelvergaderingen ? Gaat het in onze kerkeraadsvergaderingen, de vergaderingen van alle verenigingen, ja in die van
onze of fi ciële vertegenwoordigers in of bij de regering zo Spaans toe ?
Loopt het vast in de vergaderingen van het Rijkskweekschoolpersoneel,
die volgens art. 15 van het desbetreffende Koninklijk Besluit vaststellen het program voor 't volgende leerjaar, het aantal uren voor elk
vak, de omvang der vakken in alle klassen, de te gebruiken boeken ?
Ook bij 't Middelbaar en 't Gymnasiaal onderwijs is de onderwijzer
de nodige zelfstandigheid en de invloed op het onderwijs gewaarborgd.
Voorts zij hier nog aan toegevoegd, dat het hoofd der school voorzitter is, één der onderwijzers bij keuze sekretaris. Minstens 4 vergaderingen per jaar op vaste tijden. Tot bijwoning zijn allen verplicht.
De vakonderwijzers als hun vak behandeld wordt.
VIII. Ongevraagd advies is zelden welkom, heet het al van ouds. Zal
't hier beter gaan ? Ik stel me voor, dat de personeelvergadering
straks, indien het belang ervan meer algemeen zal worden erkend,
menigmaal om advies zal gevraagd worden. Bovendien menig resultaat
van bespreking zal niet alleen zich bepalen tot adviseren, doch tegelijk
'n verzoek er aan toevoegen.
De vergadering kan niet met minder toe. Het resultaat harer besprekingen moet gebracht worden onder de aandacht van 't bestuur.
Aan de andere kant kan ze ook niet verder gaan dan adviseren. Aan
het bestuur toch staat alle zeggenschap over alle schoolzaken, ook
wat de speciale onderwijszaken betreft. Natuurlik zal het gaarne
dankbaar nota nemen van wat de pers. verg. wenselik acht, zal het
gaarne, indien even mogelik, verwezenliken wat daarvoor vatbaar is,
zullen samenwerking en overleg zoveel mogelik voorop staan, doch in
laatster instantie blijft het schoolbestuur in alles het laatste woord
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behouden, en ten slotte de verantwoordelikheid dragen tegenover de
ouders.
IX. De vergaderingen kunnen tegenwoordig gehouden worden. De wet
verbiedt ze niet. Zonder noodzaak echter voeren lauwe gemeentebesturen
en schoolbesturen ze niet in, komen traaggezinde hoofden van scholen er
niet aan toe, zullen traaggezinde klasse-onderwijzers er niet op aandringen. De verplichting is dus noodig voor de algemene invoering.
Tegenstanders van wettelik voorschrift wijzen op Zutfen, Amsterdam,
Rotterdam. Ook schoolbesturen voerden ze in. Waartoe dan die
wettelike verplichting ? De meesten van hen, die zo spreken, zijn
eigenlik tegen de personeelvergaderingen zelf, op allerlei gronden.
Sommige hoofden van scholen — onder hen schuilen de meeste tegenstanders — tonen zich ongenegen, omdat ze er niet op benoemd
zijn. Ik acht dit erg kleinzielig. 'n Schoolbestuur kan niet alles voorschrijven, kon ook vóór 10 of meer jaren niet zien, welke regeling
gevraagd wordt voor nog te komen omstandigheden.
Anderen verzetten zich, omdat ze weten of vrezen, in de vergadering
niet in alles de eerste te zijn. Mij dunkt, deze overweging zou 'n
krachtige spoorslag kunnen zijn tot ijverige studie. Doch zou aan de
ouderen hun meerdere ervaring, hun grotere levenswijsheid, hun dieper
blik in godsdienstige en maatschappelike vraagstukken, geen zedelik
overwicht geven ? Ook kan de takt om de personeelvergaderingen
te leiden, om tot juiste konklusies te komen, grote invloed verzekeren. Bovendien, de eis om in alles de eerste, de meeste te zijn,
kan een hoofd zich zelf moeilik stellen en kan men moeilik van
hem vergen zonder onbillik te wezen, waar zoveel onderwijzers met
bevoegdheid voor het middelbaar onderwijs bij 't lager onderwijs
werkzaam zijn.
Maar, zal men zeggen, in deze zaken heeft het bestuur en niet het
hoofd der school te beslissen ! 't Is ook zo. Doch we weten ook,
dat meestal de besturen dergelike dingen aan het hoofd overlaten. Is
die er voor, dan laat men hem gaarne zijn gang gaan, is hij er tegen,
dan komt er niet van. Zodat we dus in 't algemeen te doen hebben
met het h: d. s. Dit behoorde niet zo te wezen. Het bestuur moet
zelf oordelen.
Naast onwillige hoofden ken ik gevallen van onwillige klasse-onderwijzers. Aan 'n mij bekende school moest het hoofd na herhaalde
ernstige poging het opgeven wegens gebrek aan medewerking bij
sommigen der onderwijzers, en totale afwezigheid daarvan bij de
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anderen. Kwam 't uit onverschilligheid, uit gemakzucht, uit gebrek aan tijd?
Andere bezwaren tegen de verplichte personeelvergaderingen schijnen
ernstiger. „Het roepen om regeringsdwang inzake de personeel-ver„gadering is met ons beginsel in strijd." „De Christelijke Onderwijzer,"
orgaan van de Unie van Christelijke Onderwijzers, heeft dit bezwaar
in haar nummer van 18 September j. 1. uitnemend weerlegd. De verplichting, is 'n eis, die de regering moet stellen om waarborgen te
hebben voor deugdelik onderwijs, om dit, ter wille van de mededinging met andere landen, op peil te houden. De regering zal dan ook
maatregelen moeten nemen om aan die eis te doen gehoorzamen. Die
maatregelen kan ze nemen in verband met de rijkssubsidie. Dergelike
regeling is nooit geacht in strijd te zijn met onze beginselen. Voorwaarden, die de strekking hebben om de kwaliteit en de kwantiteit
van het onderwijs te waarborgen, zijn sedert 1889 door ons aanvaard.
Niet schoorvoetend of half opgedrongen, doch met alle bereidwilligheid
en ingenomenheid, door onze eigen voormannen in de wet vastgelegd.
Nooit is de verplichting tot goedkeuring onzer lesrooster, de verplichting tot indiening van het leerplan, de verplichting tot het nemen van
maatregelen, welke dienen ter verzekering van de rechtspositie der
onderwijzers, de verplichting tot deelname aan de pensioenfondsen
beschouwd als in strijd te zijn met ons beginsel. Geen dezer dingen
randt de vrijheid van onderwijs aan of belemmeren die op enige wijze.
Zo ook de verplichte personeelvergaderingen niet. Al deze regelingen
dienen tot waarborg voor de regering, dat de subsidie verstrekt wordt
aan zulke inrichtingen, waar ten behoeve van goed onderwijs de nodige
maatregelen getroffen zijn.
Anderen keuren het af, dat de rijkssubsidie geheel of gedeeltelik
afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van personeelvergaderingen,
als ;zijnde in strijd met de stelling, .dat de motieven voor de regeling
ener zaak in de eerste plaats te ontlenen zijn aan het karakter van de
zaak zelve en eerst in de tweede plaats aan bijkomende omstandigheden. Maar nu zou ik wel willen vragen, of de personeelvergaderingen niet van die aard zijn, dal ze onmisbaar moeten geacht worden
voor goed onderwijs ? Zijn de motieven voor deze vergaderingen
niet klemmend genoeg om, waar ze nog niet ingevoerd zijn, ze voor
te schrijven ? Als de regering voor waarborg 'n goedgekeurde lesrooster eist, (en daaraan ziet voldaan), omdat 'n goede rooster mede
zekerheid geeft voor goed onderwijs, is dan de verplichting tot personeelvergaderingen niet evenzeer noodzakelik, en bevat het gewicht
daarvan niet in zich het motief om ze in te voeren ?
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Dat de rijkssubsidie alleen het recht zou geven om eisen te stellen
met het oog op het peil van 't onderwijs, te beoordelen naar de vakken
van onderwijs, en naar het aantal op bepaalde wijze gediplomeerde
onderwijzers, en daarnevens hogere eisen te stellen voor het schoollokaal,
zoals van dezelfde zijde beweerd wordt, dat de regering dus wèl 'n rooster
mag vragen, doch géén personeelvergaderingen, lijkt mij 'n zeer willekeurige grens zonder enige konsekwentie. Natuurlik is hiermede
allerminst toegestemd, dat de subsidie alle mogelike voorwaarden zou
mogen stellen. Eisen, die de vrije ontwikkeling van ons onderwijs
naar onze beginselen zouden belemmeren, zullen we nooit inwilligen.
Maar hier raakt het geen beginsel.
Echter kan ik me best voorstellen, dat bij velen 'n gevoel van wrevel
opkomt bij het horen van dwang. Niemand laat zich gaarne dwingen.
Welnu, dat behoeft ook niet.
Waar tegen de invoering geen enkel redelik bezwaar kan worden ingediend, daar stelle men ze alom vrijwillig in!
Maar anders moet de wet helpen.
De VOORZITTER dankt de inleider voor zijn zaakrijk betoog en opent
de gelegenheid tot discussie. Hieraan wordt deelgenomen door de heren
VAN OVERSTEEG, PIETERSON MOENS, FRANKEN, VAN WIJLEN en VERWOERD.
De heer J. VAN OVERSTEEG, Amsterdam, zegt :
De inleiding was vrij wat krasser dan de stellingen, die tamelijk
mak zijn. De 7e stelling spreekt wel van „besluiten", maar die „besluiten" komen in de 8ste stelling als adviezen voor.
Zelfs het verplichtend stellen der vergaderingen heeft bij spreker
geen bezwaar, mits het maar niet in de wet komt. Immers het bestuur der school kan wel zorgen voor een leerplan, maar zou moeilijk
de onderwijzers naar de schoolvergadering kunnen brengen, en wie
weet of door deze nalatigheid de subsidie niet in gevaar kwam.
De heer J. PIETERSON MOENS, Veenendaal, zegt :
Wanneer 't goede wordt overgedreven, wordt 't slechter dan 't slechte.
Zoo ook deze personeelvergaderingen.
Met punt 1 en 2 gaat spreker accoord.
Punt 3 en 4 bederven de goede verhouding; omschrijven is hier bederven.
Punt 5 en 6 hebben sprekers instemming met dien verstande, dat
niet op de vergadering behandeld worden gelijk de inleider wenschte :
de individualiteit van elken leerling, 't al of niet overplaatsen naar een
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andere klasse enz., zaken die veel beter door het Hoofd met den betrokken klasse-onderwijzer kunnen worden besproken.
Punt 7 en 8 zouden beslist moeten vervallen. Hoe zal het Hoofd
een besluit ten uitvoer brengen en er de verantwoordelijkheid voor
dragen, dat tegen zijn paedagogische beschouwing ingaat ? Hoe zal
't bestuur handelen met een advies der schoolvergadering, waarvan 't
Hoofd de verantwoordelijkheid niet dragen kan ?
Spreker is vóór schoolvergadering en wil ze verplichtend stellen voor
elke school met meer dan 3 leerkrachten en verplichtend voor elk lid
v/h personeel — mits ze een beraadslagend karakter hebben en er
niets geformuleerd en gereglementeerd wordt.
De heer JOH. C. FRANKEN, Rotterdam, zegt :
Mij geheel aansluitende bij den vorigen debater zou ik willen vragen
„Gaat het dan aan een onderwijzer, soms zelfs meerdere onderwijzers,
evenzeer als het Hoofd mannen van ervaring en paedagogisch inzicht,
eenvoudig altijd zich te doen schikken naar de meening van het Hoofd
der school" ? In tegenstelling met den heer MOENS juich ik het juist
toe, dat de inleider „verhoudingen" heeft geteekend. 'k Had hem zelfs
graag nog iets verder gehad en vraag hem daarom : „Hoe denkt ge U
de verhouding van schoolbestuur en schoolpersoneel ? Gaat het wel
aan, alle besluiten der schoolvergadering te geven het karakter van
adviezen aan het bestuur ? Er zijn immers tal van zaken, die in de
personeelvergadering tot beslissing komen en die eenvoudig buiten de
bevoegdheid Van het schoolbestuur, liggen, wijl ze zaken betreffen,
waarover zulk een bestuur niet kan oordeelen ? Dan wordt toch ook
gestemd ? En zijn dan de besluiten bindend voor het Hoofd of hebben
ze dan het karakter van adviezen ;ààn het Hoofd met zedelijk bindende
kracht en 'met ' het beroep op het bestuur voor de onderwijzers ?"
Ik heb voor mij hier altijd een bevredigende oplossing gevonden in
de onderscheiding van mechanisch en organisch gezag. Het gezag van
het Hoofd, mij door het bestuur opgelegd, wensch ik te erkennen ook
al zou hij niet het organisch gezag bezitten, dat hem de man op de rechte
plaats maakt. Maar ik eisch daarnaast als man, evenzeer van praktische
ervaring als het Hoofd, volledig bevoegdheid om mijn inzicht in de zaken
te bepleiten. En op deze wijze meen ik, dat stemmen in de schoolvergadering vereenigbaar is met erkenning van het gezag in de school.
Een andere vraag : De inleider vraagt op de agenda der schoolvergadering plaats voor bespreking van de belangen der onderwijzers.
Is daar een grens ?_ Bijv. bij bespreking der salarissen. Moeten dan
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niet even goed de onderwijzers mee mogen bespreken de salarieering
van het Hoofd ? Ik vraag dit, omdat er onder H.H. Hoofden zijn, die
met zeer democratische neigingen toch het tegendeel beweren !"
De heer H. J. VAN WIJLEN, Rotterdam.
Spreker merkt op, dat de inleider werkt met onzuivere balansen. Op
zijn debet heeft hij een lijst van hoofden, die ten onrechte dank inpalmen,
die van studie en toewijding getuigende adviezen van hun onderwijzers
„klakkeloos" op zij schuiven. En voorts de voorstelling, alsof deze
specimen den algemeenen regel vormen, al welke termen hij samen
telt, waardoor hij een vernietigend debet krijgt tegenover een luttel credit.
Doch zoo mag de som niet gemaakt worden.
Op het nu te magere credit wenschte ik namelijk te stellen de groote
eisch der éénpersoonlijke verantwoordelijkheid. Die wenscht ons volk
in zijn inwendige schoolorganisatie. En daarom moet het hoofd én in
zijn verantwoordelijkheid en dus ook in zijn gezag zijn centrale plaats
behouden. Maar daartegenover moeten der school ook ten nutte
komen de gaven der overige leden van het personeel voor leerplan en
verdere algemeene zaken. En om der school én om hun personen
wil. Daarom moet zich het bestuur vergewissen, dat een gezonde
samenwerking tusschen hoofd en personeel in dit opzicht en tot dat
doel bestaat. Verder ga men niet. Dat zou de zaak der gezonde
regeling der schoolvergaderingen bij ons volk eer schaden dan baten.
De heer J. VERWOERD, Arnhem, zegt :
De inleider heeft gesproken van „bang" voor personeelvergadering;
als er een „bang zijn" voor die vergaderingen is, dan is dat voor den
zeer schadelijken invloed, die de inrichting en werking er van, zooals
inleider die voorstelt, zal hebben voor ons onderwijs : voor het instituut zijn velen, voor wat inleider wil echter niet.
Met stelling 1 tot 6 ben ik het zoo goed als geheel eens, maar stelling 7 en 8 vind ik hoogst bedenkelijk : het voorgestelde stemmen zal
maken, dat er in het personeel twee partijen tegenover elkander komen
te siaan door de „domme kracht" van het aantal. Bovendien is advies
geven aan het bestuur feitelijk een uitschakelen van het Hoofd der
school ; hier had de naam moeten genoemd worden : republikeinsche
school, want dit wil inleider hier practisch.
Personeelvergaderingen zijn gewenscht, noodzakelijk, maar niet zooals
ze hier worden voorgesteld, mechanisch in het schoolleven inwerkend.
Bestuur, hoofd, verder personeel zijn menschen, niet volmaakt ; mecha-
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nisch ze te laten samenwerken zal al hun gebreken doen uitkomen tot
schade van het onderwijs. Laten we organisch samenleven in de personeelvergadering ; ze hebbe daartoe een consulteerend karakter. Is
er onder het personeel iemand, die door studie, inzicht of organiseerend
talent hoog staat, dan oefene hij invloed door de kracht van zijn optreden ; dien invloed keert niemand en hij werkt als herstellende groeikracht op het geheel in. Het bestuur der school vaardige een zijner leden
naar de personeelvergadering af, die verslag geeft van het verhandelde;
de notulen zijn steeds beschikbaar voor het bestuur. Op deze wijze
zal het geheel bewaard blijven en elk der deelen tot zijn recht komen.
Antwoord van de heer IPEMA.
Mijnheer de VOORZITTER. Het doet mij genoegen, dat mijn inleiding
aanleiding heeft gegeven tot nadere bespreking van de inrichting der
vergadering van het schoolpersoneel. Gaarne maak ik gebruik van
deze gelegenheid om enkele bezwaren, die geopperd zijn, zo mogelik
uit de weg te ruimen.
Het bezwaar van de eerste spreker is het wettelik verplichtend
stellen der vergaderingen. Gevreesd wordt derving der subsidie bij
nalatigheid. Zeker zal de wet straf stellen op veronachtzaming van
haar voorschriften. Evenwel kan het schoolbestuur bij benoeming der
onderwijzers verplichte bijwoning tot voorwaarde stellen. Zó kan het
niet van de willekeur der onderwijzers afhangen, of het bestuur in
staat zij de voorgeschreven vergaderingen te doen houden.
Dat de aard der verhouding geen nadere omschrijving nodig zou
hebben, zoals de tweede spreker beweert, wordt door de ervaring gelogenstraft. Zonder deze wordt de toestand niet goed. In plaats dat
omschrijving bederving zou zijn, moet het integendeel geacht worden
eis te zijn voor vlotte samenwerking. Zonder precisering is de invloed van de klasse-onderwijzer nooit verzekerd, hangt hij af van de
vaderlike welwillendheid of van de luimen van het hoofd. Over de punten, geschikt voor besprekingen, kan men verschillen, doch dat het
al of niet overgaan van leerlingen een zaak is tussen het hoofd en de
betroken klasse-onderwijzer, schijnt mij onjuist. Dit is 'n zaak betreffende de klasse-onderwijzers allereerst. Deze weten beter, welke leerlingen wèl en welke niet in de hogere klasse passen. Ook acht ik het
bespreken van de individualiteit der kinderen in een volle vergadering
van groot belang. Beter dan het hoofd (voor zo ver het niet zijn
eigen klasse-leerlingen betreft) kent de onderwijzer zijn leerlingen.
Karaktergebreken zijner nieuwe leerlingen, . schadelike invloeden van
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omgeving, enz., ze blijven soms lang voor de onderwijzer verborgen,
en meestal ontdekt hij ze pas als er iets is voorgevallen. Zijn kollega's kunnen hem echter op de vergaderingen van te voren inlichten.
Zo weet hij ongeveer wie zijn nieuwe leerlingen zijn en kan van meet
af rekening houden met ieders aard en biezondere behoeften. Voor
de opvoedende kracht, die er van de school dient uit te gaan, zijn
dergelike besprekingen even nuttig en onmisbaar als 'n goed leerplan dat is voor 't onderwijs.
Wèl bij de wetverplichte vergadering, maar geen besluiten nemen,
zelfs geen, die het karakter hebben van adviezen, zo wordt geopponeerd. Doch — nog eens — welke onderwijzer zou ,onder zulke
condities ernst maken van de schoolvergaderingen ? Immers niemand!
Want — zo luidt het verder — indien het hoofd moet uitvoeren,
hetgeen tegen zijn paedagogiese beschouwing ingaat ? Hier zij nog
even herinnerd aan de nieuwe toestand, waarvan in de inleiding gesproken wordt. De onderwijzers staan over 't algemeen niet zoveel
lager in paedagogies inzicht dan het hoofd. Bovendien, vreest men
voor het negeren van 't hoofd, indien de vergadering iets anders
adviseert dan hij wenselik acht, nu wordt genegeerd de mening van
de meerderheid der mede-onderwijzers. Is dit verkiesliker ?
Maar 't hoofd kan de verantwoordelikheid van zulk 'n besluit niet
dragen ! 't Hoeft ook niet : bij wijziging van art. 21 wordt dat anders.
Op dit ogenblik is het hoofd officieel de enige verantwoordelike. Bij
wijziging van de wet zullen allen verantwoordelik staan.
Wat het bestuur dan doen moet, indien de meerderheid 'n ander
advies uitbrengt dan het hoofd ? Wel, zo goed mogelik zich zelf 'n
oordeel vormen en naar bevind van zaken handelen. Zoals elk bestuur
ook nu reeds betaamt.
Aan de heer FRANKEN mijn dank voor de betuigde instemming.
Als hij echter vraagt, of tal van zaken niet buiten de bevoegdheid van
het schoolbestuur liggen, en dus op de vergadering zelf kunnen
worden afgehandeld, dan moet hier m. i. het volgende wel in 't oog
worden gehouden. Enerzijds zijn de onderwijzers zeker, in wat we
gewoon zijn „schoolzaken" te noemen, de aangewezen personen om
daarover besluiten te nemen, als zijnde daartoe de meest bevoegden,
doch anderzijds gaat de school uit van de ouders, vertegenwoordigd
door het bestuur en draagt dit laatste dus in hoogste instantie de volle
verantwoordelikheid.
Of — vraagt spreker verder — de onderwijzers b.v. mede kunnen
bespreken de algemene salariëring, benevens die van het hoofd ? In
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het stellen van 'n grens tussen de gezamenlike bespreking der onderwijzerssalarissen en het salaris van het hoofd zou ik mij voor niet anders
zien dan willekeur.
Als door de heer VERWOERD opgemerkt wordt, dat mogelik bang
zijn voor personeelvergaderingen, zoals inleider zich die voorstelt,
voortvloeit uit vrees voor de schadelike invloed, die er van kan uitgaan op het instituut, dan moet dit zeker een unicum genoemd worden.
Het valt mij moeilik zonder nader bewijs te geloven, dat deze vergaderingen de school zouden benadelen, waar ik van het tegendeel
overtuigd ben. Wel wil spreker vergaderingen van het schoolpersoneel,
maar zonder enige waarborg te bieden voor het practies nut er van.
Juist omdat besturen, hoofden en mede-onderwijzers, zoals spreker
herinnert, mensen zijn, daarom is regeling nodig. Partijen zullen niet
ontstaan door het stemmen. Deze zijn er door verschil van inzicht,
zijn er ook zonder stemming. Komen scherper tegenover elkander te
staan, indien macht blijft gelden boven redelikheid en billikheid. Zoals
opponent het zich voorstelt, zal „het geheel juist niet bewaard blijven
en zal elk der delen niet tot zijn recht komen."
De heer VAN WIJLEN houdt mij een spiegel voor: ik werk met een
onzuivere balans. Mijn antwoord luidt : hetgeen hier in mijn betoog
gewraakt wordt, is door mij zéér sober voorgesteld. Als we in vriendenkring bij elkaar zaten, zou ik zeggen : Gij weet het ook wel. Maar
ik erken gaarne, dat er ook andere hoofden zijn, tal van andere.
Wat de hoofdzaak betreft — „de grote eis der éénpersoonlike verantwoordelikheid, die ons volk wenst in zijn inwendige schoolorganisatie" — hierin blijf ik voorlopig met debater verschillen. Zeker, de
éénpersoonlike verantwoordelikheid is de bedoeling van de tegenwoordige wet, maar is daarmee nu bewezen, dat ons volk dat wil ? Deze
verantwoordelikheid dateert uit het grijze verleden, was indertijd even
natuurlik, als ze nu tegen de aard der dingen, der schooltoestanden, is.
Ook de laatste spreker wenst, dat de gaven der overige leden van het
personeel de school ten nutte komen, èn om de school, èn om de
onderwijzers. Doch hij houde mij ten goede, wanneer ik opmerk, dat
zijn weg daar niet heen leidt. De nodige sympathie en ambitie zal
dáár spoedig ontbreken. Ik blijf, ook na de in 't midden gebrachte
bezwaren tegen mijn stellingen, van mening, dat alleen een regeling
der personeelvergaderingen, zoals of ongeveer zoals die door mij is
voorgesteld, de meeste waarborg geeft voor de door ons allen gewenste
meerdere invloed van de klasse-onderwijzers op de schoolzaken.
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Zitting van Vrijdag 10 October.

Op Vrijdag 10 October vergaderde Sectie C wederom des namiddags
om 2 uur, ditmaal onder praesidium van den heer J. C. WIRTZ CZN.,
te Groningen, die deze samenkomst met gebed opende. Aan de orde
was het onderwerp :

Het onderwijs aan Bewaarscholen en Klassen van
Voorbereidend Lager Onderwijs.
Inleider : de heer K.

BRANTS,

Goes.

STELLINGEN.
I. Het geven van bewaarschoolonderwijs is vrij, behoudens het toezicht
van de overheid op de doelmatigheid en de geschiktheid der voor
het onderwijs gebruikte gebouwen en speelterreinen en op de zedelijkheid van het onderwijzend personeel.
II. Onder bewaarschoolonderwijs wordt verstaan : het onderwijs, gegeven
aan kinderen van drie tot hoogstens zeven jaar uit meer dan drie
gezinnen.
Dat onderwijs omvat : spelen, wandelen, teekenen, kleiarbeid, vouwen,
vlechten, figuren leggen, bouwen, zingen, vertellen en oefeningen in
het spreken.
III. Aan lagere scholen kunnen hoogstens twee klassen van voorbereidend
onderwijs verbonden worden voor kinderen van vier tot hoogstens
zeven jaar, waaraan door bevoegd bewaarschoolpersoneel onderwijs
wordt gegeven in de vakken, die voor de bewaarschool zijn bepaald.
IV. De gemeenten zijn bevoegd, zoo noodig, bewaarscholen of klassen
van voorbereidend onderwijs op te richten.
Zij zijn verplicht:
a. De door haar opgerichte bewaarscholen zoodra mogelijk aan vereenigingen over te dragen, en deze desverlangd te subsidiëeren, mits
die voldoende waarborgen voor eene goede behartiging der belangen
geven.
b. Zoo een dergelijke vereeniging niet tot stand komt of haar taak
niet behoorlijk vervult, eene commissie uit de ingezetenen te benoemen,
die het beheer der bewaarschoolscholen overneemt.
c. De door particuliere vereenigingen opgerichte bewaarscholen of
klassen van voorbereidend onderwijs, die aan gestelde eischen voldoen, desverlangd te subsidiëeren.
V. De instructie van de in artikel 4 sub b genoemde commissie van beheer, welke bepaIingen bevat omtrent de akten van bekwaamheid,
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het aantal, het salaris en de rechtspositie van de onderwijzeressen, en
het minimum en maximum aantal leerlingen per klasse, wordt door den
Gemeenteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten vastgesteld.
De voorwaarden voor de subsidiëering van de in art. 4 sub a en c
genoemde vereenigingen, welke bepalingen moeten bevatten omtrent
de eischen voor de gebouwen in verband met de locale omstandigheden, de akten van bekwaamheid, het aantal, het minimum-salaris
en de rechtspositie van de onderwijzeressen, en het minimum en
maximum aantal leerlingen per klasse, worden door den Gemeenteraad
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten vastgesteld.
VI. De opleiding van het bewaarschoolpersoneel geschiedt aan kweek(dag)en vorm(avond)-scholen.
De door particuliere vereenigingen en de van gemeentewege opgerichte opleidingsinrichtingen worden door het rijk volgens gelijken
maatstaf gesubsidiëerd.
De voorwaarden voor de subsidie aan kweekscholen en die aan de
vormscholen worden bij Koninklijk Besluit vastgesteld.
Aan leerlingen van kweekscholen, wier ouders of verzorgers niet in
de plaats der school woonachtig zijn, kunnen vanwege het rijk
beurzen verleend worden.
De aan de kweek- en vormscholen in opleiding zijnde kweekelingen
mogen als helpsters in de bewaarscholen en klassen van voorbereidend onderwijs werkzaam zijn.
VII. Het gediplomeerd personeel der bewaarscholen, der klassen van
voorbereidend onderwijs en der kweek- en vormscholen wordt, wat
de pensioenen betreft, gerekend tot de burgerlijke ambtenaren.
VIII. Het toezicht op de doelmatigheid en geschiktheid van de gebouwen
en de speelterreinen, op de zedelijkheid van het onderwijzend personeel en op het naleven van de voorwaarden van de subsidiëering
aan de bewaarscholen en de klassen van voorbereidend onderwijs
wordt uitgeoefend door gemeentelijke commissiën van toezicht ; dat
op de kweek- en vormscholen ook door van rijkswege aangestelde
inspecteurs.

TOELICHTING.
DE NAAM : Hoewel de naam „Bewaarschool" de zaak niet geheel
meer dekt, heeft de praktijk niet bewezen, dat deze naam schadelijk
geweest is voor de ontwikkeling van dezen tak van onderwijs. — De
namen : kindertuin (kindergarten), speelschool, kinderschool (école
enfantine, infantschools), kleine school (Rotterdamsche Diaconiescholen) zijn weinig in gebruik. Wel wordt de naam Fröbelschool
veel gebruikt, maar deze naam geeft ook te weinig den aard van de
inrichting aan, dan dat ze als algemeene volksnaam gebruikt kan worden.
Voor niet op zich zelf staande scholen, maar als klassen aan lagere
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scholen verbonden is de naam : „klassen van voorbereidend onderwijs"
de meest gebruikelijke.
DE ZAAK :
a. Buiten ons land :
AMos COMENIUS (1592-1670) schreef reeds „de moederschool een leidraad voor de moeders, die hare jonge kinderen methodisch onderwijs willen geven in de levensjaren, vóór dat zij naar de lagere school zullen gaan."
PESTALOZZI (1746-1827) gaf in 1751 zijn „Lienhart und Gertrud"
uit en laat daarin de onderwijzer GLiiLPHI zijd plan ontwikkelen voor
het stichten van eene inrichting, waarin arme moeders hare kinderen
ter verzorging zullen brengen, als deze nog te jong zijn om naar de
lagere school te gaan.
OBERLIN stichtte in 1779 de eerste bewaarschool te Waldbach in
den Elzas, waar LOUISE SCHEPPLER zijne ideeën in praktijk bracht.
ROBERT OWEN (1771-1858) stichtte in 1816 een ruim gebouw met
groote speelplaats voor de kleine kinderen der arme, in zijn fabriek
werkende, gezellen.
WILDERSPIN stichtte te Londen eene dergelijke school.
FRIEDRICH FRÖBEL (1782-1852) opende in 1840 te Blankenburg
in Thuringen den eersten „kindergarten."
In Oostenrijk bestaat een ministerieel besluit van 22 Juni 1872, waarbij
wordt voorgeschreven, dat de meisjes gedurende de laatste schooljaren af
en toe eenige dagen of weken den „kindergarten" hebben te bezoeken.
b. In ons land :
Ingevolge artikel 20 van de wet op het Lager Onderwijs van 1806
kwamen, voor de onderscheiden Departementen des Rijks „Huishoudelijke Schoolreglementen" ten behoeve van de kleinkinder-,
matressen- of vrouwenschooltjes tot stand, die moesten voorkomen, dat
zeer jonge kinderen op de lagere scholen zouden worden geplaatst
èn om ze eenvoudig te bewaren.
De maatschappij tot nut van 't algemeen begon in 1823 aan deze
kinderbergplaatsen hare aandacht te wijden.
De Regeering vestigde in 1830 de aandacht der gewestelijke besturen op het groote belang van 't inrichten van goede bewaarscholen
en beval aan „het nemen van maatregelen ter bevordering van het
„daarstellen van bewaarscholen voor kinderen beneden de zes jaren."
De staten der provincie Zuid-Holland bepaalden in artikel 3 van hun
reglement van 5 Juli 1845, dat voor kinderen beneden zes jaren zooveel eenigszins doenlijk, Of afzonderlijk Of met andere scholen verbonden, bewaar- of kleinkinderscholen zouden worden opgericht, naar
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grondslagen, vast te stellen bij een reglement, door de provinciale
commissie van onderwijs te ontwerpen en door Gedeputeerde Staten
goed te keuren.
Dit reglement kwam in 1847 tot stand.
Langzamerhand nam het aantal door diaconieën, het Nut, gemeentebesturen en bijzondere personen opgerichte bewaarscholen toe.
In 1867 werd te leiden eene kweekschool voor bewaarschoolhouderessen opgericht.
In 1870 diende minister FOCK een ontwerp van wet op de bewaarscholen in. Dit ontwerp, naar het model van de wet op lager onderwijs van 1857, is nooit in behandeling gekomen.
In 1878 lag het in het voornemen van minister KAPPEYNE ook het
voorbereidend onderwijs te regelen. Art. 15 der wet op het lager
onderwijs wijst daarop.
In 1885 begon Ds. PIERSON te Zetten met zijn bewaarschoolexamens.•
In 1904 werd de vereeniging van christelijke bewaarschoolonderwijzeressen opgericht.
In 1906 nam zij hare eerste examens af, inplaats van die van Ds. PIERSON.
De gemeenten Rotterdam en Den Haag nemen gezamenlijk examens
af voor de acten A en B.
Amsterdam en Rotterdam subsidiëeren het bijzonder bewaarschoolonderwijs. Arnhem en Utrecht weigeren een dergelijke subsidie.
Rotterdam zet de gemeentelijke vormschool om in een gemeentelijke kweekschool voor bewaarschoolhouderessen.
HET WEZEN :
Ontwerp van wet van FocK 5 Januari 1870. Artikel I:
Bewaarscholen zijn inrichtingen, waarin kinderen 2-6 jaren door
eene gepaste opleiding tot ontvangen van onderwijs worden voorbereid.
Memorie van toelichting bij genoemd wetsontwerp :
„Men moet het onderwijs niet te zeer op den voorgrond plaatsen ;
het bewaren der kinderen beneden zes jaren, het nuttig bezighouden
en bevorderen van hunne lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling
moet hoofddoel zijn."
De minister behoort tot hen, bij wie het denkbeeld op den voorgrond komt van voorbereiding voor het lager onderwijs.
FRÖBEL noemt als taak van het bewaarschoolonderwijs : „het toezicht te houden over kinderen, v6ór zij geschikt zijn voor het schoolleven ; invloed uit te oefenen op hun geheele zijn overeenkomstig hun
aard ; hun lichaamskrachten, hunne zinnen te oefenen ; de ontwakende
ziel bezig te houden ; hun bekend te ,maken met de natuur en den mensch ;
Nat. Chr. Schoolcongres
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hun harte te stemmen in den rechten toon en hun te leiden tot den
oorsprong van alle leven en tot vereeniging met Hem."
PESTALOZZI wilde de opvoeding van het kind tot het zevende jaar
geheel aan de moeder overlaten.
ROBERT OWEN : De kinderen komen op den leeftijd van 3 jaar in
eene voorbereidende school, waar men onafgebroken toezicht houdt,
om het vormen van verkeerde gewoonten te voorkomen, om goede in
de hand te werken om hunne genegenheid voor elkander in te boezemen
en de begeerte op te wekken : „alles te doen, wat in hun vermogen
is, om elkaar diensten te bewijzen."
GELUKS woordenboek voor opvoeding en onderwijs zegt :
„Onder bewaarscholen, kindertuinen of fröbelscholen verstaat men
die inrichtingen, waar kinderen vóór hun zesde worden opgenomen,
met het doel een bekoorlijk toezicht over hen uit te oefenen, en hunne
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling te leiden."
ZERNIKE zegt in zijn paedagogisch woordenboek van bewaarscholen :
-„Men kan tegen dezen naam allerlei bezwaren inbrengen, maar men
zal ten slotte moeten erkennen, dat het woord burgerrecht verkregen
heeft. Wie het eerste deel der samenstelling wil afkeuren, omdat
kinderen niet „bewaard” kunnen worden, trooste zich met de gedachte
aan het laatste lid, waarin toch duidelijk worde uitgedrukt, dat men
hier niet met eene bewaarplaats, maar wel degelijk met eene school
te doen heeft ...."
....,,Een gemeenschappelijk kenmerk van alle „scholen" is, dat
een betrekkelijk groot aantal kinderen tegelijk wordt bezig gehouden.
Een eerste vereischte voor het welslagen van dat werk is een zekere
mate van orde.
.... In de orde, die de school, en dus ook de bewaarschool, moet
eischen ligt dus altijd iets tegennatuurlijks en dat bezwaar treft de
bewaarschool het meest, omdat de kinderen daar zoo jong zijn.
.... Er is echter nog een tweede bezwaar. Op school moeten de
kinderen worden bezig gehouden. (En dan zet Z. uiteen, hoe moeilijk
dit bij jonge kinderen is.)
Na nog enkele bezwaren tegen de bewaarscholen te hebben uiteengezet, w. o. het gevaar voor ziekten der ademhalingswerktuigen en
voor besmetting, dus de hygiënische nadeelen van het bezoeken der
bewaarscholen, zegt hij :
„Ook om deze reden is het niet raadzaam, de kinderen vóór hun
zesde jaar naar school te zenden. Gelukkig het kind dat geen bewaarschool behoeft te bezoeken !"
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STATISTIEK : Het onderwijs verslag 1911/1912 meldt over het bewaarschoolwezen aan het eind van 1911:
„171 openbare bewaar- of klein-kinderscholen met 31416 leerlingen."
„1111 bijzondere
„„
„
f)
7)7, 107353
Van 1875-1907 :
Openbare bewaarscholen : van 104--160 groei 53°%
Bijzondere bewaarscholen : 601-1025 groei 701,/o
Aantal leerlingen :
Openbare scholen : 18475-28.032 groei 55°/0
Bijzondere scholen : 56.914-97.819 groei 73°/0
LITTERATUUR :
1. Het voorbereidend onderwijs en de kleinkinderbewaarplaatsen
in Nederland, Maatschappij tot nut van 't algemeen.
2. Rapport van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap.
3. De Gemeenteraad : De Gemeenten en het Bewaarschoolonderwijs. (le jaargang No. 5 en 6). A. ZIJLSARA.
4. Correspondentieblad van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers. December 1911, No. 34.
5. De Christelijke Bewaarschool, ,10e jaargang No. 6.
6. Dr. CORONEL : De Bewaarschool.
7. A. JANSEN : Het recht van het bestaan der bewaarschool, wat ze
was, wat ze is, wat ze wezen moet.
8. Rapport over den toestand van 't voorbereidend onderwijs en van bewaarplaatsen in Amsterdam 1903 door de afdeeling : Volksonderwijs, aldaar.
9. Dr. J. HARTOG : Spectatoriale Geschriften, 2e dr., bl. 103.
GORLITZ : Geschiedkundig overzicht ,van het Lager Onderwijs in
10.
Nederland.

STELLING I : Het geven van bewaarschoolonderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid op de doelmatigheid en de
geschiktheid der voor het onderwijs gebruikte gebouwen en speelterreinen en op de zedelijkheid van het onderwijzend personeel.

a. Vrijheid. Vrijheid van onderwijs is een zoo algemeen erkend
rechtsbegrip, dat het onnoodig is, iets ter verdediging van de vrijheid
van het bewaarschoolonderwijs aan te voeren.
De ellende van artikel 12 van de Wet van den 3den April 1906 —
(vergunning van het respectief Departementaal, Landschaps of Gemeentebestuur, na vooraf gevraagde inlichting en bedenkingen van den
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Schoolopziener in het district of de plaatselijke schoolcommissie) doet
niemand meer verlangen naar beperking in dezen.
b. Toezicht op de doelmatigheid en de geschiktheid der voor het
onderwijs gebruikte gebouwen en speelterreinen ; op de zedelijkheid
van het onderwijzend personeel. Er bestaat voor de overheid inderdaad aanleiding om op dit terrein beschermend en bevorderend op te
treden, beschermend vooral tegen voor de gezondheid der jeugd schadelijke invloeden — (toezicht op gebouwen, speelplaatsen en omgeving).
Onder het volk heerscht de meening, dat een kind op de bewaarschool blootgesteld is aan allerlei besmettelijke ziekten. Inderdaad was
de inrichting van heel wat bijzondere schooltjes zoodanig, dat aan
matige eischen van hygiëne nict was voldaan. De lokalen waren vaak
veel te klein — vaak was er geen voldoende buiten-speelgelegenheid,
terwijl voor de ventillatie van de binnen-speelgelegenheid niet voldoende
zorg werd gedragen. Ook de verlichting liet veel te wenschen over.
In 't belang der volksgezondheid is deze kinderzorg dringend noodig.
Bezwaren hiertegen kunnen moeilijk meer aangevoerd worden, zoodra
de subsidiëering uit de publieke kassen behoorlijk zal geregeld zijn.
Toezicht op de zedelijkheid van het onderwijzend personeel van alle
scholen en klassen kan geregeld worden op dezelfde wijze als dit is
geregeld in art. 55 der Wet op het lager onderwijs. •
Toezicht op de bekwaamheid der leerkrachten is alleen maar toelaatbaar, voorzoover het onderwijs gesubsidieerd wordt. Daar is alle
reden te onderzoeken of het subsidie werkelijk goed besteed is.
Voor de niet-gesubsidieerde scholen late men dit toezicht Over aan
de schoolbesturen, die in het algemeen wel zullen zorgen, dat er gediplomeerden benoemd worden, maar die niet bemoeilijkt mogen
worden, wanneer niet-gediplomeerde, naar overigens behoorlijke
onderwijzeressen zich met dezen tak van onderwijs willen belasten.
Evenzoo moet het aan particuliere personen toegestaan worden, om
zonder akte het bewaarschoolbedrijf uit te oefenen. De zorg voor de
bekwaamheid kan gerust aan de vrije concurrentie worden overgelaten.
STELLING H. Onder bewaarschoolonderwijs wordt verstaan : het
onderwijs gegeven aan kinderen van drie tot hoogstens zeven jaar
uit meer dan drie gezinnen.
Dat onderwijs omvat: spelen, wandelen ; teekenen, kleiarbeid,
vouwen, vlechten, figuren leggen, bouwen ; zingen, vertellen en oefeningen in het spreken.

Definiëering van dit onderwijs is noodig, omdat eenerzijds de oude
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bewaarschool, zonder opvoedend karakter, moet worden uitgesloten
en andererzijds de lagere school.
Voor de uitsluiting der lagere school is noodig èn de leeftijdsgrens
èn de omschrijving der vakken. De grens naar boven dient aan te
sluiten bij den aanvangstijd van den leerplicht.
Doch ook zonder leerplicht ware die grens op 7 jaar te stellen.
Meer en meer dringt vooral in de steden het besef door, dat de zesjarigen eigenlijk nog te jong zijn voor de lagere school om met goed
gevolg het onderwijs, dat op peil gehouden wordt, te volgen.
Op 't platteland, waar men voor de jongere kinderen nog heelemaal
geen bewaarscholen heeft, haast men zich met het naar school zenden
der kleintjes op 5 1,12i ja zelfs op 5 jarigen leeftijd. In zulke laagste
klassen der volksschool ware frobelonderwijs, gepaard met vaardigheiden spreekoefeningen meer op zijn plaats dan lezen, schrijven en rekenen.
Beneden 3 jaren behooren echter geen kinderen, onder welke voorwaarde ook, op iets, wat men school noemt ; zoo noodig, en ware het nooit
noodig, dan dienen crêches en kinderbewaarplaatsen hulp te verleenen.
De omschrijving der vakken geve aan de bewaarschool het opvoedend karakter, dat de oude inrichting zoo vaak miste.
De volgorde is niet willekeurig.
Groep I : Spelen en wandelen vormen het beste en grootste deel
van liet onderwijs ; dit komt de ontwikkeling van het geheele lichaam
ten goede ; daarna de vakken, die manuëele vaardigheid vereischen.
Groep II : Teekenen, kleiarbeid, vouwen, vlechten, figuren leggen en
bouwen, vormen het eigenlijke frobelwerk, en tenslotte Groep III:
Zingen, vertellen en spraakoefeningen, die meer het voorbereidende
voor later onderwijs uitmaken.
Op deze wijze zal van zelf het denkbeeld, dat de kinderen slechts
„bewaard" behoeven te worden, op den achtergrond treden. Daarentegen zal de overtuiging veld winnen, dat kinderen op 4 a 5 jarigen
leeftijd behoefte krijgen aan geregelde (ook gereglementeerde) bezigheid met kinderen van gelijken leeftijd.
Deze bezigheid, onderscheiden van aard, draagt een stelselmatig
karakter en is als zoodanig onderwijs. Wijl de leerstof zeer verschillend is van die van het lager onderwijs, moet deze nader worden
bepaald. Vandaar de opsomming der vakken.
Een nadere detailleering van het leerplan blijve hier als van te
zuiver technischen aard, achterwege. Daarenboven zal aan de bewaarschool, mits in een passend kader, zoo groot mogelijke vrijheid van
beweging gegund moeten worden.
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STELLING III. Aan lagere scholen kunnen hoogstens twee klassen van voorbereidend onderwijs verbonden worden voor kinderen
van vier tot hoogstens zeven jaar, waaraan door bevoegd bewaarschoolpersoneel onderwijs wordt gegeven in de vakken, die voor de
bewaarschool zijn bepaald.

Op verschillende, meest kleinere en zeer kleine plaatsen zal het
niet mogelijk of wenschelijk zijn, eene volledige bewaarschool in te
richten ; daar zal in de behoefte voorzien kunnen worden door oprichting van eene klasse van voorbereidend onderwijs verbonden aan
de lagere school. Blijkt later, dat het aantal leerlingen groot genoeg
kan of zal worden 'om drie klassen te vormen, dan is de tijd gekomen,
om tot de oprichting van een afzonderlijke bewaarschool over te gaan.
Voor het geven van dergelijk onderwijs wordt in elk geval een bevoegdheid vereischt, opdat het opgedragen kunne worden aan een persoon, die geheel zelfstandig zal moeten staan.
Ook voor ons staan de volledig ingerichte bewaarscholen boven de
klassen van voorbereidend onderwijs ; maar het zou inderdaad puur
doctrinarisme zijn te blijven zeggen : weg met klassen voor voorbereidend onderwijs — men sta alleen naar volledig en goedingerichte
bewaarscholen. In gehuchten en kleinere plaatsen, waar de jaarlijksche
toevloed van leerlingen minder dan 10 zal zijn, waar dus een 2-mans
lagere school gevestigd is, zal wel geen bewaarschool opgericht kunnen worden en toch zouden daar vooral een of twee klassen van
voorbereidend lager onderwijs groote diensten kunnen bewijzen.
STELLING IV. De gemeentebesturen zijn bevoegd, zoo noodig,
bewaarscholen of klassen van voorbereidend lager onderwijs op te
richten.
Zij zijn verplicht
a. de door hen opgerichte bewaarscholen zoodra mogelijk aan
vereenigingen over te dragen en deze desverlangd te subsidiëeren,
mits deze voldoende waarborgen voor een goede behartiging der belangen geven ;
b. zoo een dergelijke vereeniging niet tot stand komt of haar taak
niet behoorlijk vervult, eene commissie uit de ingezetenen te benoemen, die het beheer der bewaarschool (scholen) overneemt.
c. de door particuliere vereenigingen opgerichte bewaarscholen
of klassen van voorbereidend onderwijs, die aan gestelde eischen
voldoen, desverlangd te subsidiëeren.

Voorop sta, dat het bewaarschoolwezen zij en blijve vrucht van
particulier initiatief en dat alleen dáàr, waar van zoodanig initiatief nog
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niets valt te bespeuren de gemeentelijke overheid voorloopig dit werk
ter hand neme. Hierbij sta eveneens uitdrukkelijk op den voorgrond,
dat de gemeentebesturen die scholen overdragen aan vereenigingen,
zoodra deze voldoende bewijzen van levensvatbaarheid hebben gegeven en waarborgen in zich bevatten voor een goede behartiging van
de schoolbelangen. Alle bewaarscholen zullen dan door de gemeenten
op voet van gelijkheid gesteund moeten worden.
STELLING V. De instructie van de in artikel 4 sub. b genoemde
commissie van beheer, welke bepalingen bevat omtrent de akten van
bekwaamheid, het aantal, het salaris en de rechtspositie van de onderwijzeressen, en het minimum en maximum aantal leerlingen per
klasse wordt door den gemeenteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten vastgesteld. De voorwaarden voor de subsidiëering van
de in art. 4 sub. c genoemde vereenigingen, welke bepalingen moeten
bevatten omtrent de eischen, voor de gebouwen in verband met locale
omstandigheden, de akten van bekwaamheid, het aantal, het minimum
salaris en de rechtspositie van de onderwijzeressen en het minimum
en maximum aantal leerlingen per klasse, worden door den gemeenteraad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

In de instructie van de commissie van beheer en in de subsidievoorwaarden voor de vereenigingen worden de zorg voor goede regeling
van het onderwijs, voor de rechtspositie en de salariëering van de
onderwijzeressen vastgelegd. Gedeputeerde Staten zullen ten slotte te
waken hebben voor de goede besteding der gemeentebelastingen voor
het onderwijs, en weten te verhinderen, dat onbillijke voorwaarden aan
.de bijzondere scholen worden gesteld.
Ondergeteekende is van meening dat deze zaak gemeentelijk zal
geregeld moeten worden worden, dan komt van zelf de controle
terecht bij de Gedeputeerde Staten, als het aangewezen lichaam om
misbruik te voorkomen.
De regelen voor de subsidie kunnen, in overeenstemming gebracht
worden met die, welke in artikel 59 der lageronderwijswet gesteld zijn
voor de subsidiëering van het bijzonder lager onderwijs. De regeling
van volkomen gelijkstelling zal de eenige zijn, die hier afdoende genoemd kan worden.
STELLING VI. De opleiding van bewaarschoolpersoneel geschiede aan kweek-(dag-) en vorm-(avond-) scholen. De door
particuliere vereenigingen en de van gemeentewege opgerichte opleidingsinrichtingen worden door het rijk volgens gelijken maatstaf
gesubsidieerd.
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De voorwaarden voor de subsidie aan kweek- en vormscholen
worden bij koninklijk besluit vastgesteld.
Aan leerlingen van kweekscholen, wier ouders of verzorgers niet
in de plaats der school woonachtig zijn, kunnen vanwege het rijk
beurzen verleend worden.
De aan kweek- en vormscholen in opleiding zijnde kweekelingen
mogen als helpsters in de bewaarscholen en klassen van voorbereidend onderwijs werkzaam zijn.

Daar de overheid toezicht dient te houden op de bekwaamheid van
het onderwijzend personeel aan de door haar gestichte of gesubsidiëerde scholen, zal zij regelen en eischen hebben te stellen voor de
examina ter verkrijging van een akte van bekwaamheid.
Tot nog toe worden die afgenomen door gemeenten, combinaties
van gemeenten en particuliere vereenigingen. Hier gelde de eisch
eigen examens, mits met waarborgen en onder controle van de overheid. Om uniformiteit te verkrijgen ware het wenschelijk, dat het 'rijk
de minimum-eischen vaststelde.
Nadrukkelijk zal bepaald moeten worden, dat de particuliere vereenigingen hieraan vakken mogen toevoegen. Het programma zal
alleen omvatten de vakken, onderdeelen van vakken en den hoofdzakelijken inhoud dier vakken — niet geest en richting van elk vak
in het bijzonder.
Het schijnt gewenscht de beide akten, de lichtere en de zwaardere
te handhaven. Voor hoofd der school zal de dubbele akte als eisch
gesteld moeten worden ; terwijl een onderwijzeres of een helpster met
de zoogenaamde akte A zal kunnen volstaan.
Kweekelingen kunnen ook wel als leerkrachten toegelaten worden
zonder akte -- mits het voornemen om die akte te behalen, blijkens
het leerling zijn eener opleidingsinrichting, vast sta.
De kosten der examens worden door de besturen gedragen en omgeslagen over de scholen, waar ze tot de algemeene onkosten zullen
moeten worden gerekend.
Voor de leerlingen van goed ingerichte kweekscholen zal het eindexamen der school, waarvoor de wettelijke minimumeischen eveneens
gelden, gelijkgesteld kunnen worden met de akte A.
Voor de opleiding blijven de beide gelegenheden bestaan : kweeken vormscholen.
Vooral voor de leerlingen van het platteland en uit de kleine steden
zal de laatstgenoemde opleiding nog tal van jaren de eenig mogelijke zijn.
Daar eene opleidingsinrichting nooit plaatselijk werkt, zal hiervoor
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rijkssubsidie gegeven moeten worden, ook al weer gebonden aan de
noodige voorwaarden. Ook dan zal er ongelijkheid blijven bestaan,
daar de gemeenten het resteerende bedrag toch uit de gemeentekassen
hebben te nemen en particulieren daarover niet kunnen beschikken.
Toch lijkt het ons onbillijk, dat gemeenten bijdragen aan particuliere
inrichtingen, die niet speciaal voor plaatselijke behoeften zorgen.
Misschien zou eene provinciale subsidie hier het evenwicht kunnen
herstellen.
Enkele internaten voor leerlingen van het platteland zullen beslist
noodig zijn en het is zeer wenschelijk, dat daaraan eenige meerdere
subsidie gegeven wordt als tegemoetkoming in de hoogere kosten,
terwijl een beurzenstelsel de onbemiddelde, begaafde leerlingen voorthelpe, ook als ze niet aan de school zelf intern zijn.
STELLING VII. Het gediplomeerd personeel der bewaarscholen, der
klassen van voorbereidend onderwijs en der kweek- en vormscholen
wordt, wat de pensioenen betreft, gerekend tot de burgerlijke
ambtenaren. Het pensioen ga voor de onderwijzeressen in op 60jarigen leeftijd.

Evenals dit voor het lager onderwijs geschiedt, is het zeer wenschelijk,
dat ook voor het gediplomeerd personeel der bewaarscholen de weg
tot het verkrijgen van pensioen open sta.
Erkend moet worden, dat het bewaarschoolonderwijs, wegens de
groote levendigheid waarmede het gegeven moet worden, en de tengevolge daarvan grootere inspanning dan bij het lager onderwijs,
uitermate vermoeiend is voor haar, die er zich aan wijden.
Onder de personen, die zeer nauw bij dezen tak van onderwijs zijn
betrokken, schijnt zelf vrees te bestaan, dat de meesten reeds voor het
6O ste jaar arbeitsunfdhig zijn.
STELLING VIII. Het toezicht op de doelmatigheid eeschiktheid
van de gebouwen en de speelterreinen, op de zedelijkheid van het
personeel en op het naleven van de voorwaarden van subsidiëering
van de bewaarscholen, en klassen van voorbereidend onderwijs wordt
uitgeoefend door gemeentelijke commissiën van toezicht ; dat op de
kweek- en vormscholen ook doorvan rijkswege aangestelde inspecteurs.

De taak der commissiën van toezicht is zuiver locaal ; de personen,
die hiertoe geroepen worden, zullen zich voor dezen tak van onderwijs reeds geïnteresseerd hebben en dus daarvoor als vanzelf zijn
aangewezen. Iets anders is het geval met de inspecteurs voor de
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opleidingsinrichtingen ; als middelbare vakscholen vereischen, die
van het toezicht een groote mate van technische kennis ; terwijl
de werkzaamheden zich over een grooter gebied uitstrekken ; zoo
zullen zij bijvoorbeeld ook moeten optreden als voorzitters van de
examencommissiën of als rijks-gedelegeerden de examens moeten
controleeren.
De VOORZITTER dankt den inleider voor zijn belangrijken arbeid en opent
de gelegenheid tot debat. Aan de discussie nemen deel : Mejuffrouw
JANSEN en de heeren MILO, HOBMA, WIEGAND, HARMSEN en STREEFKERK.
Mej. A. JANSEN, Nijmegen, vraagt :
Wat denkt de inleider over aanschouwingsonderwijs op de bewaarschool met behulp van platen of voorwerpen.
De heer H. MILD, Nijmegen, vraagt :
Is de inleider van meening, dat bewaarscholen, door den gemeenteraad
opgericht, Christelijk kunnen zijn, of moeten deze neutraal zijn ?
Voorts merkt spreker op, dat, indien de gemeenteraad geen opleidingsscholen moet oprichten of instandhouden, het oude onrecht
bestendigd blijft, dat de gelden uit algemeene kas gebruikt worden voor
een soort van scholen, die maar voor een bepaalde richting kunnen dienen.
De heer J. HOBMA, Utrecht, zegt :
Een woord van dank, past ons aan den heer BRANTS, die zich voor
deze zaak zoo warm blijft interesseeren en ook nu weder het bewaarschoolonderwijs hier aan de orde heeft willen stellen.
Waar hij anderen dank bracht, vergunne hij ons nog in het bijzonder
hier te noemen den naam van Ds. PIERSON, die voor de ontwikkeling
van het bewaarschoolonderwijs een open oog heeft gehad.
Reeds eenmaal stond ik tegenover den heer BRANTS ten opzichte van
enkele punten uit het ontwerp voor een mogelijke latere wettelijke regeling ; in dezen kring moeten die gedachten nog eenmaal naar voren worden
gebracht. Vooral waar het een mogelijke regeling bij de Wet betreft,
is het van groot belang het verwijt te ontgaan : „Waarom heeft men het ons
dan niet gezegd." En dan moet vooral de nadruk worden gelegd op
twee zaken. Vooreerst de subsidieering door de gemeente. Eerlijk
gezegd, begrijpen wij niet, waarom de heer BRANTS daarop zoo blijft
aanhouden, terwijl hij zeer goed weet, hoe ons lager onderwijs daartegenover staat. Hij komt ook in het gedrang, als hij de opleiding Of
door het rijk of provinciaal wil gesteund zien, hij laat het nog in 't
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onzekere ; welnu, waarom dan niet de subsidie geheel door het rijk
geregeld en betaald ? Het hoofdbestuur der vereeniging van christelijke
bewaarschoolhouderessen is het met mij eens (de presidente * knikt bevestigend) : niet door de gemeente ! Als dan de subsidie komt, dan
van het rijk.
Mijn tweede bezwaar geldt nog steeds die voorbereidingsklassen. Goed
nota heb ik genomen van de verklaring, door den heer BRANTS op de algemeene vergadering van christelijke onderwijzers gegeven, dat voorbereiding hier niet bedoeld wordt in den zin van klaar maken voor-het lager
onderwijs : al vast wat onderwijs vooraf geven, 't moeten worden bewaarscholen aan een bepaalde lagere school verbonden. Een naam is maar
een naam, doch waarom behoudt de heer BRANTS dezen naam, die
door de historie der laatste jaren een bijsmaak heeft gekregen ? De
naam „voorklassen" is aangeraden ; men ontga toch het misverstand,
dat er kan ontstaan, en ki-eze deze laatste, o. i. juistere benaming.
Ook hebben wij een belangrijk bezwaar tegen die voorklassen zelve,
daar zij onder invloed van het hoofd der lagere school, waaraan ze
verbonden zijn, gevaar loopen de beteekenis als bewaarschool te verliezen ; aan opzet behoeft daarbij volstrekt niet te worden gedacht.
Over de nadere regeling der vakken spreken wij nu niet : worden
ze in de wet opgenomen, dan zal daarop nog wel eens de aandacht worden
gevestigd. In hoofdzaak kunnen wij wel met het hier gegevene meegaan.
De heer C. G. WIEGAND, Amsterdam, zegt :
Het verblijdt mij, dat ook het voorbereidend- of bewaarschoolonderwijs op dit Congres aan de orde is gesteld, want gedurende
de laatste jaren heb ik dit onderwijs leeren waardeeren, doordat ik er
van nabij kennis mede maakte. Ik sluit mij aan bij de hulde aan den
referent gebracht, vooral hierom, dat hij handhaaft de wenschelijkheid
om klassen van voorbereidend onderwijs aan lagere scholen te verbinden. Dan toch is het verband nauwer, dan wanneer de bewaarschool geheel los, dikwerf op grooten afstand van de lagere school
staat. Dan kunnen kinderen uit één gezin te zamen náár school en
van school weer naar huis gaan. Dan gaan de kinderen van zelf over
naar het christelijk lager onderwijs en niet zooals nu vaak gebeurt
naar het openbaar lager onderwijs.
Wenschelijk acht ik voorts één examen voor hoofd en één voor
onderwijzeres in het gansche land voor ons christelijk- en één examen
voor het openbaar bewaarschoolonderwijs. Pensioen worde voorts
verkregen op 55-jarigen en niet op nog hoogeren leeftijd.
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De heer H. P. D. HARMSEN, Amsterdam, zegt :
Spreker brengt hulde en dank aan den geachten referent, die het
bewaarschoolonderwijs heeft ingeleid, maar wenscht toch in het belang der zaak eenige opmerkingen te maken. Allereerst aangaande
stelling 2, waar de vakken worden genoemd. Op een goede bewaarschool kunnen natuurknippen, plakken, voorbereidend kartonwerk,
beeldschrift enz. moeilijk worden gemist, vooral in verband met eventueel wettelijke regeling.
In punt 3 maakt de leeftijdsgrens van 4 tot 7 jaar, zelfs bij jaarklassen drie klassen noodzakelijk, al kunnen deze gecombineerd voorkomen.
Bij punt 4 wordt volgens de toelichting alleen aan kweekscholen
voor akte A schoolexamen verleend. Waarom dit recht ook niet aan
Vormscholen, die het thans hebben, zooals de „Vormschool ter opleiding van onderwijzeressen aan christelijke bewaarscholen" te Amsterdam, die onder toezicht van rijks- en gemeentebestuur thans akte
A en B verleent.
Ook is in stelling 5 het achterwege laten van een minimum aantal leerlingen per klasse gewenscht met het oog op de subsidie, waar deze
meestal bepaald wordt naar het totaal aantal leerlingen.
De heer H. STREEFKERK JZN., Amsterdam, zegt :
Wat ik opmerken wilde, is grootendeels reeds door de eerste twee
debaters gezegd. Ik wilde er alleen nog deze vraag aan toevoegen : De
referent wil bewaarscholen door het gemeentebestuur doen oprichten.
Al gaan deze over aan een bijzonder bestuur, dan zullen ze toch steeds
een officieel cachet dragen. Worden nu commissiën voor toezicht op
het bewaarschoolonderwijs in het leven geroepen van gemeentewege,
zal men dan niet spoedig dezelfde onaangename toestanden krijgen, als bij.
het lager onderwijs, waar van gemeentewege toezicht wordt, uitgeoefend
op inrichtingen, die met de door de gemeente opgerichte concurreeren,
en die in het oog dier commissie niet kunnen voldoen, omdat ze niet
zoo weelderig zijn ingericht als de uit de gemeentekas gebouwde ?
Repliek van den heer BRANTS.
De inleider dankt voor de vriendelijke woorden over zijn arbeid, ook
een gevolg van langzamerhand gegroeide belangstelling voor dezen tak
van de volksopvoeding.
Voor hij op de verschillende punten ingaat, dankt hij den heer
HOBMA, dat deze eene omissie van spreker aanvulde, door te wijzen
op de verdiensten van H. PIERSON te Zetten voor het bewaarschool-
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onderwijs. Hij sluit zich daarbij van ganscher harte aan. Zoo één in
lans land, dan verdient PIERSON grooten dank voor zijn pionierswerk.
Wat het aanschouwingsonderwijs aangaat op de bewaarschool, hij
acht het daar van zeer groot belang. Eigenlijk is dit geen afzonderlijk
vak van onderwijs, maar is het een stuk methodiek voor alle vakken ;
en de bewaarschool zal wel handelen bij al haar doen met de kleintjes
de aanschouwingsmethode toe te passen. Geen abstracties daar ; breng
daar het ding bij het kind of het kind bij het ding.
De heer MILD roert een moeilijk punt aan. In 't kort is dit referents
meening. Het bewaarschoolonderwijs moet uitgaan van particuliere
vereenigingen. Waar op een plaats geen belangstelling is, daar richt
het gemeentebestuur zulke scholen op en draagt ze over aan eene
commissie ; is de gemeente zóó verdeeld, dat geen der richtingen
afzonderlijk een school kan oprichten en er een voldoend aantal leerlingen voor leveren, dan zij de bewaarschool gemengd en neutraal.
Hij acht geen andere oplossing mogelijk.
Het doet referent leed, ook nu weer tegenover zijn vriend, den heer
HOBMA te staan inzake Gemeentesubsidie en Rijksbijdrage.
Spreker verkiest nog steeds de eerste manier, HOBMA en met hem
veel anderen uit de bewaarschoolbeweging de laatste, mede ook uit
analogie met de lagere school, al wordt die slechts gedeeltelijk uit
Rijkskas gesubsidieerd, wat het openbare onderwijs betreft. Een
algemeene rijksregeling acht spreker nog lange lange jaren uitgesloten
— en de bewaarscholen moeten vooruit. Daarenboven een rijksregeling voor het geheele land wordt altijd te eenvormig, en op dit
terrein is elasticiteit en veelvormigheid gewenscht. Een rijksregeling
vergt een grooten omhaal van toezicht en administratie, die de zaak
duur en ingewikkeld maakt.
Plaatselijke of gemeentelijke subsidieering laat ruimte voor differentiëering, kan beter voldoen aan plaatselijke behoeften en doet de belangstelling van de Gemeentenaren in hoogere mate opleven.
Voorbereidende klassen of vOOrklassen, mij is die laatste naam ook
goed, zullen in veel gevallen noodig en goed. Op de kleinste plaatsen,
omdat er geen afzonderlijke scholen te krijgen zijn, en op grootere
plaatsen om langzamerhand tot scholen te komen. Afzonderlijke scholen
verdienen altijd de voorkeur — maar a l'impossible nul n'est tenu.
Kweekscholen en vormscholen kunnen beide, mits onder behoorlijke
controle, het eind-(akte)examen afnemen. De heer HARMSEN wilde
het programma nog wat uitbreiden. Spreker verklaart zich niet bevoegd hierin het beslissende woord te spreken, maar zou meenen dat
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het genoemde, behalve beeldschrift, bij de andere vakken wel is onder
te brengen.
Het subsidie zou bepaald kunnen worden naar het aantal leerlingen,
maar een maximum aantal leerlingen per klasse is toch gewenscht,
om te voorkomen, dat bewaarscholen weer bewaarinrichtingen worden
en de voorbereidende klassen te veel de plaats van bewaarscholen
gaan innemen. Bij gelijke behandeling van openbare en bijzondere
bewaarscholen vreest spreker niet de nadeelige gevolgen van de commissiën van toezicht uit concurrentief oogpunt, omdat die commissiën
toch zeker van gemengde samenstelling moeten zijn.

De ineenschakeling van het Lager, met het
Uitgebreid en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, het
Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs.
Inleider: de heer

J. TH.

R. SCHREUDER, Amsterdam.

EXCERPT.
I. De lagere scholen worden onderscheiden in scholen voor :
Lager Onderwijs.
a. Gewoon
b. Voortgezet
C. Uitgebreid
,,
„
d. Meer Uitgebreid
e. Buitengewoon
„
lf
II. De gewone lagere school omvatte een 7-jarigen cursus. Leeftijd
7-14 jaar (respectievelijk 6-13 jaar).
III. Bij de gewone Lagere School sluiten aan :
a. De lagere vakscholen.
b. De voortgezet lagere scholen.
De lagere vakscholen worden ingedeeld bij het vak-onderwijs en
blijven hier buiten beschouwing.
IV De Voortgezet Lagere School omvatte een 2-jarigen cursus. De leerlingen ontvangen onderwijs, dat zooveel mogelijk aansluit aan het
beroep, waarin zij werkzaam zijn.
V. De Uitgebreid Lagere School omvatte een 7 à 8-jarigen cursus. Behalve
de leervakken der gewone Lagere School worden één of meer andere
vakken onderwezen, in overeenstemming met de plaatselijke behoeften
en belangen.
VI. De Meer Uitgebreid Lagere School omvatte een 9-jarigen cursus (10
jaar voor meisjes).
V1I. Bij de M. U. L. 0.-School sluiten aan :
71

71
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a. Bij het einde van het 9de leerjaar : de Middelbare Vakscholen.
b. Bij het einde van het 8ste leerjaar : de scholen voor Voorbereidend Hooger Onderwijs.
VIII. De M. U. L. 0.-School kan ook omvatten een 3- of meer-jarigen cursus
waarvan de leerjaren overeenkomen met de hoogste 3 of meer leerjaren
der 9-jarige M. U. L. 0.-School.
IX. De Buitengewoon Lagere Scholen zijn voor :
a. Mindei begaafden ;
b. Zwakzinnigen ;
c. Blinden, doofstommen en mismaakten ;
d. Schippers- en kramerskinderen ; en
e. Tuchtloozen.
X. Over aard en omvang van de leerstof der verschillende scholen voor
L. O. kan hier wegens den omvang der stof niet gehandeld worden.

Het is bekend, dat bij de erfenis, welke het overleden Ministerie
heeft nagelaten, vier ontwerpen van wet behooren, die betere ineenschakeling van het onderwijs beoogen. Wij hebben nog niet vernomen, dat het nieuwe Ministerie deze wetsvoorstellen zal intrekken.
Integendeel mag verwacht worden, dat dit niet het geval zal zijn. De
ontwerpen toch liggen vrij wel in de neutrale zone. Het * zou te betreuren zijn, wanneer deze eerste poging, om een belangrijk deel van
het ineenschakeling-rapport in wetten te realiseeren ongedaan zou
worden gemaakt. Wij hebben reden te denken, dat dit niet in het
voornemen ligt der nieuwe regeering. Het kleine wetsontwerp toch,
dat zij den 25sten September j.l. heeft ingediend en waarbij voorgesteld wordt de datum van 1 Januari 1914 in de wet van 14 Juli 1910,
te veranderen in 1 Januari 1915, wettigt het vermoeden, dat de regeering de
behandeling dezer wetsontwerpen eenigen tijd uitstellen, niet afstellen wil.
Het zij ons vergund over deze vier wetsontwerpen een kort woord
te zeggen. Reeds de titels toch, die ze dragen, wijzen uit, dat ze in
nauw verband staan met ons onderwerp.
Het eerste heet : Regeling van het voorbereidend hooger onderwijs.
Het tweede : Wijziging en aanvulling van de hooger onderwijswet.
Het derde : Regeling van het middelbaar onderwijs. Het vierde :
Wijziging en aanvulling van de wet tot regeling van het lager onderwijs.
Het eerste heeft ten doel de hoogere burgerschool 5-jarigen cursus
en het gymnasium te vereenigen tot één inrichting van voorbereidend
hooger onderwijs, genaamd : het Lyceum.
Het tweede beoogt enkele wijzigingen en aanvullingen te geven in
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-de hooger onderwijswet, in verband met de regeling der bevoegdheden
in het eerste ontwerp.
Het derde wil een nieuwe middelbare school met 3-jarigen cursus
in het leven roepen, terwijl het vierde ontwerp een nadere regeling
biedt van het meer uitgebreid lager onderwijs.
Het eerste ontwerp stemt, behalve op één belangrijk punt en enkele
kleine verschillen van ondergeschikt belang overeen met het voorstel
der staatscommissie. Het tweede is woordelijk aan het rapport ontleend. Het derde is eveneens in hoofdzaak van de staatscommissie
overgenomen. Alleen het vierde wijkt aanmerkelijk af van hetgeen
deze commissie wenscht.
De vraag rijst : in hoeverre bieden deze wetsvoorstellen een betere
organisatie van ons onderwijs. Voor wij op deze vraag nader ingaan,
brengen wij ons eerst de grieven in herinnering, welke tegen het huidige
onderwijssysteem worden ingebracht. Dit leidt ons tevens tot de kern
van ons onderwerp. Deze grieven zijn drieërlei.
Ten eerste. Het gymnasium en de hoogere burgerschool ontvangen
de leerlingen op 4- 12 jarigen leeftijd. Deze inrichtingen volgen van
meet af een zeer onderscheiden leerplan. Overgang van de eene inlichting naár de andere is daardoor zoo goed als uitgesloten. Dientengevolge moet, als de kinderen ongeveer 12 jaar zijn, een beslis.sende keuze gedaan worden omtrent hun toekomstig beroep. Er moet
dan beslist worden, of zij een beroep zullen kiezen, waarvoor kennis
der oude talen vereischt wordt, of een beroep, waarvoor deze kennis
,niet noodzakelijk is. Op dien leeftijd valt evenwel omtrent den aanleg
tder kinderen voor hun toekomstig beroep zoo goed als niets te zeggen.
.De beroepskeuze valt dus te vroeg. Dit is wel de voornaamste grief.
Ten tweede. Op de inrichtingen voor middelbaar onderwijs heerscht
de regel, dat ieder vak door een afzonderlijk
leeraar wordt onder.
wezen. Dit vakleerarensysteem doet de eenheid in de opvoeding en
,het onderwijs te loor gaan, verhoogt het gevaar van intellectualisme
en werkt overlading in de hand, wijl ieder leeraar uitsluitend voor zijn
eigen vak aansprakelijk is, en gaarne goede resultaten van zijn onderwijs wil zien, te meer, omdat hij voor dit vak 't meest gevoelt en dus
de neiging heeft het als het gewichtigste vak aan te merken. De
schade, die hieruit voor de leerlingen voortvloeit, maakt deze tweede
, grief tot een zeer ernstige.
Ten derde. De lagere school heeft o.m. tot taak voor de genoemde
.inrichtingen voor te bereiden. Op vele scholen oefent dit een druk
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uit op 'het onderwijs, die voor de meerderheid der leerlingen schadelijk
moet worden geacht. Ter wille van een kleine minderheid ondergaat
het leerplan der gewone volksschool vaak door deze voorbereidingstaak een wijziging, die niet anders dan in het nadeel van de meerderheid der leerlingen werken kan. 't Is deze derde grief, die vooral
door de voorstanders van het gewone volksonderwijs tegen ons onderwijsstelsel wordt aangevoerd.
Wij komen nu tot de punten van ons referaat. Ik stel u echter voor
om des tijds wille bij mijn inleiding de toelichting achterwege te laten
van die punten, welke wel volledigheidshalve uit het rapport der
Wetscommissie overgenomen zijn, doch die vermoedelijk hier weinig
discussie zullen uitlokken. Blijkt het noodig, dan kan de toelichting
altijd nog bij de discussie gegeven worden. Ik wenschte dus kort stil te
staan bij punt 2, om daarna onmiddellijk over te gaan tot de stellingen
5, 6, 7 en 8, die de kern van ons onderwerp vormen, terwijl wij de
punten 1, 3, 4, 9 en 10 desnoodig bij de discussie zullen toelichten.
PUNT 2.

De gewone lagere school omvatte een 7-jarigen cursus. Leeftijd
7-14 jaar (respectievelijk 6-13 jaar.)
Het onderwijs op die school heeft ten doel die algemeene vorming
aan te brengen, welke voor de groote massa des volks onmisbaar

moet worden geacht. Bij de inrichting van dit onderwijs mag dus
niet 't oog gericht worden op een of ander toelatings-examen tot een
school voor middelbaar of voorbereidend hooger onderwijs, doch
dient uitsluitend gelet te worden op 't geen voor deze algemeene
vorming noodig is. De opleiding tot hoogere onderwijsinrichtingen
behoort niet tot de taak der volksschool. Door deze opleiding
over te laten aan scholen voor uitgebreid lager onderwijs en meer
uitgebreid lager onderwijs, kan men tegemoet komen aan de bezwaren
van hen, die de volksschool willen ontheven zien van den druk, die
thans vaak van bovenaf, n.l. van hoogere onderwijsinrichtingen op
het leerplan van deze scholen wordt uitgeoefend.
't Is waar, hiermede wordt niet voldaan aan de wenschen van hen,
die volkomen gelijksoortig onderwijs begeeren voor de geheele bevolking in al haar rangen en standen gedurende de eerste zes schooljaren. De voorstanders van deze algemeene volksschool wenschen
het onderwijs in de Fransche taal eerst aangevangen te zien, nadat
Nat. Chr. Schoolcongres
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de lagere school is doorloopen. Wij meenen echter, dat dit streven
te hoog mikt. Dat er verschillende rangen en standen in de maatschappij zijn is nu eenmaal een onloochenbaar feit. Even onloochenbaar is het ook, dat deze rangen en standen in overgroote meerderheid
aangevuld worden uit hun eigen gelederen. In de arbeidende klasse
worden de opengevallen plaatsen aangevuld door hen, die uit deze
klasse zijn voortgekomen. Daarentegen stammen dokters, notarissen,
advocaten, predikanten, ingenieurs, officieren in overgroote meerderheid uit den gegoeden stand. Dit hangt samen met het feit, dat
iemands levenspositie niet in de eerste plaats afhankelijk is van zijn
intellect, maar van het levensmilieu, waarin hij geboren wordt. Voor
het kind van den meer gegoede is als regel een andere toekomst
weggelegd, dan voor het kind van den daglooner.
Het onderwijs dient met dezen algemeenen regel rekening te houden.
De pogingen, om aan alle kinderen, onafhankelijk van rang of stand, op
dezelfde volksschool hetzelfde onderwijs te doen geven, zijn steeds
mislukt, ten minste in geheel West-Europa. Steeds zag men voor de
kinderen der meer gegoeden particuliere scholen verrijzen, waardoor
het geheele plan der algemeene volksschool in duigen viel.
Daarom moet naast de gewone volksschool, de uitgebreid lagere en de
meer uitgebreid lagere school staan, ieder van deze drie met een eigen taak.
Zoo zal de volksschool zich overal kunnen inrichten naar haar eigen aard.
Doch ook op andere wijze dient het onderwijs aan deze school te
worden versterkt.
De klachten, welke algemeen gehoord worden over de resultaten
van het onderwijs aan de gewone lagere school, mogen overdreven
zijn, 't is toch onmiskenbaar, dat deze school niet geeft, wat zij,
geven moet. Ligt de schuld aan de veelheid der vakken, of aan den
grooten omvang der leerstof uit die vakken, of wel aan den geringen
samenhang tusschen de deelen der leerstof? Moet het heil gezocht
worden in chirurgische afsnijding van leervakken, of in homoeopathische toediening der leerstof in kleinere hoeveelheden, of wel in
geconcentreerde rangschikking der leerstof rondom een hoofdvak ?
Hoe dit ook moge zijn, de belangrijkste oorzaak van de onvoldoende
resultaten is, onzes inziens, gelegen in den te korten leertijd. Duitschland en Zwitserland houden de leerlingen op de gewone volksschool
tot 14-jarigen leeftijd. Vergelijkt men de leerplans dier scholen met
de Nederlandsche, dan ontwaart men, dat op onze scholen in een
6-jarigen cursus ongeveer dezelfde hoeveelheid leerstof moet verwerkt
worden als in die scholen in een 8-jarigen cursus.
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Zal er belangrijke verbetering komen, dan dient de gewone lagere
school een zeven-jarigen cursus te omvatten.
Bij wijziging van de leerplichtwet in dezen geest zou dus de leeftijd
der leerlingen op de gewone volksschool worden van 6-13 of 7-14
jaar. Deze laatste leeftijdsgrenzen zijn in de stellingen voorop gezet
in aansluiting aan de wenschen, die bij het. rapport over het bewaarschoolonderwijs zijn geuit, dat n.l. dit onderwijs zich zal uitstrekken
over den leeftijd van 3-7 jaar en het lager onderwijs zich hierop zal
baseeren.

PUNT 5.
De u. 1. o. school omvatte een 7- a 8-jarigen cursus. Behalve de
leervakken der gewone lagere school worden één of meer andere
vakken onderwezen in overeenstemming met de plaatselijke behoeften
en belangen.
Naast de gewone volksschool, die de ontwikkeling aanbrengt, welke
de massa van het volk behoeft, om na volbrachten leertijd, hetzij een
lagere vakschool te kunnen volgen of onmiddellijk het leven in te
gaan, zijn andere scholen noodig voor hen, wier ouders een maatschappelijke positie innemen, die hen in staat stelt aan hun kinderen
een langeren leertijd te geven, noodig voor het verwerven van meer
kennis dan vereischt wordt voor den handwerksstand.
Deze scholen zijn de u. 1. o. scholen. Door het uitgebreider onderwijzen van de vakken der gewone lagere school en het opnemen van
enkele andere vakken, in verband met den langeren leertijd, zullen de
u. 1. 0. scholen, leerlingen kunnen opleiden voor ondergeschikte betrekkingen op handelskantoren, bureaux van notarissen, advocaten,
architecten, fabrikanten enz.

PUNT 6.
De m. u. 1. o. school omvatte een 9-jarigen cursus (10 jarigen
voor meisjes).

PUNT 7.
Bij de m. u. 1. o. school sluiten aan :
bij het einde van het 9de leerjaar : de middelbare vakscholen.

a.
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b. bij het einde van het 8ste leerjaar : de scholen voor voorbereidend hooger onderwijs.
PUNT 8.
De m. u. 1. o. school kan ook omvatten een 3- of meerjarigen cursus,
waarvan de leerjaren overeenkomen met de hoogste 3 of meer leerjaren ,der 9-jarige m. u. 1. o. school.
Deze stellingen raken het hart van de quaestie der ineenschakeling.
Thans komt . de vraag aan de orde : hoe kunnen de beide voornaamste
grieven tegen ons huidige onderwijsstelsel, n.l. te vroege beslissing
over de beroepskeuze, en gemis aan eenheid van leiding bij het onderwijs van 12-15 jarigen, worden weggenomen.
Bezien we eerst de oplossing, welke de ineenschakelings-commissie
heeft voorgesteld. Daarna willen wij nagaan, wat de reeds genoemde
wetsontwerpen in dit opzicht bieden, om ten slotte onze eigen
meening, in de stellingen uitgedrukt, nader toe te lichten. Hiermede
zal dan tevens de vraag beantwoord zijn, in hoeverre deze wetsontwerpen een betere organisatie van ons onderwijs beloven.
Voor wij er ons toe zetten, het rapport der inschakelings-commissie
te bespreken, mag hier een woord van hulde niet ontbreken aan den
steller van dit rapport. Vooral waar wij, zooals uit het vervolg blijken
zal, in verschillend opzicht met hem van meening moeten verschillen,
is het ons een behoefte onzen diepen eerbied uit te spreken voor het
machtige werk, dat hij hierin heeft geleverd en bieden wij hem hiervoor thans onze welgemeende hulde. (Applaus)
De ineenschakelings-commissie stelt voor een nieuwe inrichting in
'het leven te roepen, het Lyceum genaamd, 't welk in de plaats zal
treden van de hoogere burgerschool 5-jarigen cursus en het gymnasium. Het Lyceum zal in een 6-jarigen cursus de voorbereiding geven
voor het hooger onderwijs. Het zal bestaan uit een onder- en een
bovenbouw. De onderbouw zal twee, de bovenbouw vier leerjaren
tellen. In de eerste twee leerjaren zal voor alle leerlingen het onderwijs gelijk zijn. Doch de bovenbouw zal zich splitsen in drie afdeelingen, A, B en C met verschillend onderwijs. Afdeeling A is bestemd
voor de theologen, litteratoren, en juristen ; B voor de medici en de
natuurphilosofen en mede evenals A voor de juristen en C voor de
ingenieurs.
Naast het Lyceum zal een middelbare school staan met 3-jarigen
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cursus, welke voorbereiding geven zal voor de middelbare vakscholen,
als : kweekscholen voor zeevaart, voor ónderwijzers, voor technici,
landbouw- en handelsscholen. Tevens zal deze school eindonderwijs
geven. Op welke wijze komt nu de ineenschakelings-commissie door
deze beide ontwerpen aan de genoemde grieven tegemoet ?
Het Lyceum zal, doordat het onderwijs in de eerste twee leerjaren
voor alle leerlingen hetzelfde zal zijn, uitstel bieden van de beslissing
over de toekomstige studie-loopbaan. Dit is een belangrijke verbetering. Of het zal zijn de literarische of de mathematische opleiding, dat zal twee jaar later dan thans beslist kunnen warden.
Jammer echter, dat tegenover deze schoone lichtzijde een donkere
schaduwzijde staat.
In den onderbouw is voor alle leerlingen het onderwijs in Latijn
voorgeschreven. Gevolg hiervan is, dat overgang van de middelbare
school naar het Lyceum is uitgesloten. Bedenken we nu wel, wat dit
inhoudt. Het Lyceum en de middelbare school ontvangen beide de
leerlingen, als zij -+ 12 jaar zijn. Wie op het Lyceum komt, wordt
voorbereid voor de Universiteit of de Technische Hoogeschool. Wie
de middelbare school volgt is van deze voorbereiding zoo goed als
uitgesloten. De hoofdbeslissing omtrent het toekomstig beroep valt
dus op denzelfden leeftijd als nu. Wat het Lyceum biedt is dan ook
niet uitstel van beroepskeuze, doch slechts uitstel van studierichting.
Terecht wijst de subcommissie voor middelbaar onderwijs er op en
wij willen dit woordelijk aanhalen : „dat de bezwaren der ouders echter
niet in de eerste plaats betrekking hebben op de vraag, of hunne kinderen voor de studie aan de Universiteit zullen opgeleid worden dan
wel voor een andere inrichting voor hooger onderwijs, maar veeleer
hierin bestaan, dat niemand op goede gronden, van een leerling van
12 of 13 jaar zeggen kan, of hij, na eenige jaren al of niet voor eenig
hooger onderwijs, hetzij in letterkundige, hetzij in wis- en natuurkundige
richting geschikt zal blijken." (Blz. 255 rapport deel II.)
Wij meenen, dat deze opmerking der subcommissie voor het
middelbaar onderwijs alleszins juist moet worden genoemd. Zij wordt
gestaafd door het feit, dat een belangrijk percentage der leerlingen,
zoowel van het gymnasium als van de hoogere burgerschool nooit aan
het eindexamen toekomt.
Het is bekend, dat van iedere honderd leerlingen, die in de 1 ste
klasse der hoogere burgerschool 5-jarigen cursus op school komen, er
ongeveer 18 a 20 het diploma behalen na het geregeld doorloopen
der klassen, terwijl hetzelfde bovendien nog gemiddeld aan een 12 of
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13 tal gelukt, ten koste van één of meer jaren langer studie. Als
maximum bereiken dus sléchts van de 100 leerlingen, die in de eerste
klasse komen 33 het einddiploma. Van de hoogere burgerschool bereikt
gemiddeld in het geheel 43°/° en van het gymnasium 58°/a het einddoel.
Uit deze cijfers blijkt voldoende, dat het verloop van leerlingen op
deze inrichtingen vrij sterk is.
Onder de leerlingen, die niet tot het einde de school doorloopen,
zullen er zeker zijn, die door omstandigheden, onafhankelijk van hun
aanleg, genoodzaakt worden een anderen weg in te slaan. Dit kan
echter niet het geval zijn met de overgroote meerderheid. Voor de
meesten van hen, die tusschentijds verdwijnen, ligt de oorzaak hierin,
dat zij voor het onderwijs ongeschikt blijken. Zij moeten herhaaldelijk
een klasse tweemaal doorgaan, worden te oud en — kiezen een andere
loopbaan.
Dit euvel nu wordt door de voorstellen der ineenschakelings-commissie niet weggenomen. De beroepskeuze wordt niet uitgesteld ;
het blijft bij het oude, op 12-jarigen leeftijd valt de beslissing : studeeren of niet studeeren. Zelfs draagt deze beslissing bij wat de
ineenschakelings-commissie voorstelt een nog finaler karakter dan thans.
't Is toch bekend, dat van de hoogere burgerschool 3-jarigen cursus
thans overgang mogelijk is naar de hoogere burgerschool 5-jarigen
cursus. Dat is met deze voorstellen ook uit. De middelbare school
van de ineenschakelings-commissie is wel niet een doodloopend slop,
maar ze biedt toch geen uitgang naar het Lyceum, zelfs niet naar de
afdeeling C, de tegenwoordige hoogere burgerschool 5-jarigen cursus.
De voornaamste grief tegen ons huidige onderwijsstelsel wordt dus
door de voorgestelde reorganisatie slechts zeer ten deele weggenomen.
Men wenschte : uitstel van beroepskeuze ; de voorgestelde reorganisatie
biedt : uitstel van studierichting. Dit achten wij geen oplossing, die
bevrediging schenken kan.
De tweede grief : gemis aan eenheid van leiding, gevaar voor intellectualisme en overlading, tengevolge van het vakleerarensysteem,
en het ontbreken van een paedagogische-methodische opleiding van
den toekomstigen docent heeft de ineenschakelings-commissie trachten
weg te nemen door tweeërlei middel. Ten eerste : door de benoembaarheid der leeraren voor de meeste vakken afhankelijk te stellen
van het bezit van meer dan één bevoegdheid, ten tweede door van
alle leeraren een getuigschrift te vragen, uit hetwelk blijkt, dat zij tot
het geven van schoolonderwijs, ook uit een paedagogisch oogpunt,
theoretisch en practisch voldoende zijn voorbereid.
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Door het eerste wordt het vakleerarensysteem eenigermate getemperd, door het tweede de paedagogische voorbereiding der leeraren,
welke thans veelal ontbreekt, gewaarborgd.
Bezien wij echter de wijze, waarop het eerste middel toegepast
wordt op de nieuwe middelbare school met 3-jarigen cursus, dan mogen
wij het ons niet ontveinzen, dat voor deze inrichting het vakleerarensysteem slechts weinig matiging ondergaat. De regeling der bevoegdheden voor deze school, welke het rapport voorstelt, is van dien
aard, dat inplaats van zeven leeraren, zooals thans, zes leeraren zullen
noodig zijn, ongerekend de leeraren voor gymnastiek en teekenen.
Wel geeft de Staatscommissie een voorbeeld, dat het geval zich zal
kunnen voordoen, dat men met vijf leeraren zal kunnen volstaan, doch
uit dit voorbeeld blijkt, zooals ik zal aantoonen, dat dit een hoogst
zelden voorkomend uitzonderingsgeval zal zijn. Dit geval zal zich
alleen dan voordoen, wanneer één der leeraren in het bezit is van de
hoofdakte en twee middelbare bevoegdheden en een ander van niet
minder dan maar even vier middelbare bevoegdheden. Zulke leeraren
zullen wel altijd met een kaarsje te zoeken zijn. Zelfs moet gezegd,
dat het aantal van zes leeraren eerst dan zal kunnen volstaan, wanneer de bevoegdheden in juist zulke combinaties voorkomen, dat zij
elkander aanvullen, een geval, dat zich door de wisselvallige factoren,
waarvan dit afhankelijk is, niet zoo gemakkelijk zal voordoen.
Gaan wij thans na, wat de ingediende wetsontwerpen ons bieden tot
wegneming van de genoemde grieven. Het eerste ontwerp, wij zeiden
het reeds in het begin, wil het Lyceum van de Staatscommissie realiseeren en stemt behalve op één belangrijk punt geheel overeen met het
iveenschakel i ngs-rapport.
Het punt, waarop wetsontwerp en ineenschakelings-rapport van
elkander afwijken, betreft den overgang van de middelbare school naar
het Lyceum. Deze overgang toch zal niet, zooals in het rapport, uitgesloten zijn. Integendeel — deze overgang wordt in zeker opzicht
gemakkelijk gemaakt. Leerlingen, die bevorderd zijn tot het derde
leerjaar der middelbare school zullen zonder toelatingsexamen kunnen
overgaan naar de laagste klasse van afdeeling C, terwijl zij met een
aanvullings-examen in de Latijnsche taal ook kunnen toegelaten worden
tot de laagste klasse van afdeeling A en B.
Hieruit blijkt, dat dit wetsontwerp de mogelijkheid van overgang
naar een hoogere onderwijsinrichting, welke thans bestaat wil handhaven. Ja, meer dan dat. Deze overgang zal niet alleen mogelijk
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zijn voor leerlingen der middelbare school, maar ook voor leerlingen,
die bevorderd zijn tot de hoogste klasse eener m. u. 1. o. school.
Daardoor wordt ongetwijfeld eenigszins tegemoet gekomen aan het
bezwaar, dat wij hebben ingebracht, tegen de voorstellen der Staatscommissie. De middelbare school, zoowel als de m. u. 1. o. school
krijgen hierdoor een uitgang naar 'het Lyceum.
Is een leerling op de middelbare school geplaatst, of volgt hij debovenklassen eener m. u. 1. o. school, dan zal hij toch na twee jaar
zonder examen kunnen geplaatst worden in afdeeling C van het Lyceum. Dit achten wij inderdaad een groote verbetering.
Er staat echter tegenover, dat de leerlingen, die naar afdeeling A
of B van het Lyceum willen overgaan een aanvullingsexamen in Latijn
moeten doen.
Dit is een ernstig bezwaar. Het maakt, dat de ouders toch genoodzaakt worden den wissen voor den onwissen weg te kiezen, en maar
liever hun kinderen op 12-jarigen leeftijd naar het Lyceum te zenden,.
dan hen bloot te stellen aan de onzekere kansen van zulk een aanvullingsexamen.
Door dezen maatregel blijft toch voor de overgroote meerderheid
der leerlingen de beslissing omtrent de beroepskeuze gehandhaafd op
den leeftijd van 12 jaar. Op dien leeftijd zal moeten gekozen worden tusschen Lyceum eenerzijds en den bovenbouw van m. u. 1. o.school of middelbare school anderzijds.
De grief van te vroege beroepskeuze neemt dus ook het ingediende
wetsvoorstel niet weg.
De tweede grief : gemis aan eenheid van leiding tengevolge van
het vakleeraren-systeem trachten de ingediende wetsvoorstellen weg te
nemen op de wijze, als door de ineenschakelings-commissie werd
voorgesteld. Wij meenen echter, gelijk wij hebben opgemerkt, dat
dit voor de middelbare school niet ver genoeg gaat, dat met name de
voorgestelde regeling der bevoegdheden het vakleerarensysteem niet
noemenswaardig temperen zal. Doch er is meer.
De laatste twee wetsontwerpen beoogen de nieuwe middelbare
school der staatscommissie in het leven te roepen en tevens de
m. u. 1. o.-school te handhaven en hare wettelijke positie nader te bepalen.
De m. u. 1. o.-school wordt door het rapport uitgeschakeld uit
het onderwijsstelsel. Volgens de voorstellen der ineenschakelingscomissie zouden alleen de u. 1. o.-scholen bestaansrecht hebben, het
m. u. 1. o. zou moeten verdwijnen.
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In de memorie van toelichting, welke de 4 ingediende wetsontwerpen
vergezelt, leest men : „Volgens de denkbeelden (der staatscommissie),
zou eigenlijk, wat men thans m. u. 1. o. pleegt te noemen moeten
verdwijnen en alleen hetgeen tegenwoordig met den naam van u. 1. o.
wordt aangeduid zijn te handhaven.
„Te dezen aanzien meent echter de ondergeteekende (in casu oudminister Heemskerk) de commissie niet te moeten volgen. Het m. u.
1. o. is, niettegenstaande het tot voor eenige jaren geen bijzonderen
steun uit de staatskas ontving, ja zelfs eigenlijk door de wet niet was
erkend, tot hoogen trap van ontwikkeling gekomen. Wel een bewijs,
dat aan dit onderwijs behoefte wordt gevoeld."
Tot zoover deze aanhaling.
't Is hier de plaats de bezwaren onder 't oog te zien, welke door
de ineenschakelings-commissie tegen de 9-jarige m. u. 1. o.-school,
zijn geopperd.
Deze bezwaren zijn kort samengevat de volgende :
1. de leerlingen blijven te lang op één school ;
2. de school kan niet naar behooren door één hoofd worden bestuurd;
3. de onderwijzers zullen of voor één der drie hoogere Of voor
één der zes lagere klassen benoemd worden, zoodat de eenheid der
school toch teloor gaat.
Het is om deze redenen, dat de ineenschakelings-commissie den
bovenbouw van de m. u 1. o.-scholen wil afnemen, om die tot een
zelfstandige inrichting te hervormen en te schoeien op de leest der
middelbare school.
Wij achten het van belang de genoemde bezwaren van naderbij te zien..
1. De leerlingen blijven te lang op één school. De overgang van
een lagere naar een hoogere school, zoo wordt beweerd, is voor kinderen een gewenschte afwisseling, die de belangstelling verlevendigt.
Hiertegen moet tweeërlei aangevoerd, ten 1 ste, dat deze verlevendiging der belangstelling niet alleen ontstaat bij den overgang va n .
een lagere, naar een hoogere school, maar ook van een lagere naar
een hoogere klasse ; ten 2de, dat de werking hiervan slechts zoolang,
duurt, tot het nieuwtje er af is. Dan keeren de tragen tot hun traagheid, de verstrooiden tot hun verstrooidheid en de oppervlakkigen
tot hun oppervlakkigheid terug. Voor het levendtg houden der belangstelling zijn heel andere middelen noodig dan het overgaan naareen hoogere school. Men laat toch ook als regel niet de leerlingen.
overgaan naar een hoogere klasse op het motief, dat dit de belangstelling verlevendigen zal.
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Ten tweede. De school kan niet naar behooren door één hoofd
worden bestuurd, zijn toezicht, zoo meent het rapport, kan niet voldoende zijn ; hij kan zich niet naar behooren met de methoden van
onderwijs op de hoogte stellen ; hij kan geen tijd overhouden, om
zelf onderwijs te geven.
Wat het toezicht betreft, is de vraag gewettigd, of dit zooveel
zwaarder is op een negenklassige m. u. 1. o.-school, dan op een gewone
volksschool. De m. u. 1. o.-scholen tellen in den regel nauwelijks
de helft der leerlingen van een gewone volksschool. Bovendien hebben vele volksscholen halfjaarklassen of parallelklassen, waardoor het
aantal onderwijzers tot twaalf stijgt. Is het toezicht hierover zooveel
gemakkelijker ?
Dat het hoofd geen voldoende kennis zou kunnen nemen van de
methoden van onderwijs, kan niet worden toegegeven. Men verandert
toch niet ieder jaar weer van methode. Bovendien de mannen, die
hem terzijde staan, zijn toch ook der zake kundig. Een directeur van
een hoogere burgerschool of een rector van een Lyceum is evenmin
met alle vakken van onderwijs zóó op de hoogte, dat hij het advies
der leeraren omtrent de methoden voor de verschillende vakken wel
ontberen kan.
Ook de bewering, dat het hoofd geen tijd zou kunnen vinden
zelf onderwijs te geven, kan niet als juist worden erkend. Hij zal
niet zelf een klasse kunnen hebben, doch dat hij niet • in de hoogere
klassen het onderwijs in één of meer vakken op zich zou kunnen
nemen en tevens op het onderwijs in de geheele school toezicht zou
kunnen uitoefenen, is een bewering, die met de werkelijkheid in strijd is.
Ten derde. De onderwijzers zullen of voor één der drie hoogere
of voor één der zes lagere klassen benoemd worden, zoodat de eenheid der school toch te loor gaat.
Ook dit bezwaar strookt niet, met wat de ervaring leert. In den
regel klimmen de onderwijzers uit de middelklassen naar de bovenklassen op. Vaak ook geven onderwijzers uit de middelklassen in een
enkel vak, b.v. een vreemde taal of wiskunde les in een der bovenklassen. Dat dus de eenheid der school toch te loor zou gaan, is
een conclusie die niet gehandhaafd kan worden.
Wij meenen hiermede deze bezwaren te hebben weerlegd. Toch
mogen wij het niet hierbij laten. Er is een taal, die welsprekender
dan alle redeneering. Dat is de taal van het werkelijke leven.
Wat zegt ons dit ten aanzien van de m. u. 1. o. scholen ? Dit zegt ons,
dat de m. u. 1. o.-scholen gegroeid zijn, ondanks den druk. Het spreekt
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zijn „pro" uit, tegenover het „contra" der ineenschakelings-commissie.
Volgens het laatste Regeeringsverslag zijn er 77 openbare en 158
bijzondere m. u. 1. o. scholen. Men zegge niet, die 235 scholen zijn
geen volledige m. u. 1. o. scholen, daar zijn ook u. I. o. scholen bij,
want dat is zoo niet. Dit Regeeringsverslag noemt de u. 1. o. scholen
afzonderlijk. Hiervan zijn er 154 openbare en 160 bijzondere.
En wat zegt hiertegenover het maatschappelijk leven ten opzichte
van de middelbare school met 3-jarigen cursus. Het roept luide zijn
„contra" uit tegen het „pro" der ineenschakelings-commissie.
Er zijn een twintigtal openbare middelbare scholen in ons geheele
land ; bijzondere, voorzoover ons bekend, niet een. Moeten nu bij een
reorganisatie beide scholen naast elkaar blijven bestaan ? Neen, zegt
de ineenschakelings-commissie en wij meenen terecht. Doch als zij
dan de 235 m. u. 1. o. scholen wil schoeien op de leest van de 20
hoogere burgerscholen met 3-jarigen cursus, al wordt die leest een weinig vervormd, dan achten wij, dat dit is een gewelddadig ingrijpen in
den historischen gang van ons onderwijs. Ook wij meenen, dat het
geen zin heeft twee instellingen van onderwijs met zoo goed als volkomen gelijk leerplan en leerdoel, in twee afzonderlijke wetten te
regelen. Doch dan moet die inrichting die „tot hoogen trap van ontwikkeling gekomen is", en waarvan de behoefte is gebleken, gehandhaafd en verbeterd, en de andere hiernaar ingericht.
Het blijkt, dat de vorige regeering gehinkt heeft op twee gedachten.
Het m. u. 1. o. nekken, dat wilde zij niet. De nieuwe middelbare
school van de staatscommissie loslaten, dat wilde zij evenmin. Dus,
zoo besliste zij, dan moet de nieuwe middelbare school er komen en
moeten tevens de m. o. 1. o.-scholen gehandhaafd.
Wij meenen, dat het eerste een ijdel pogen zal zijn. De nieuwe
middelbare school der staatscommissie toch onderstelde, dat de bovenklassen van de m. u. 1. o.-scholen zouden afgenomen en omgezet
worden in middelbare scholen. De scholen, die zich niet alzoo zouden vermogen te splitsen, moesten teruggebracht worden tot u. 1. o.scholen. Deze zouden van alle concurrentie met de middelbare school
moeten afzien, want het zou haar verboden zijn meer dan twee vreemde
talen te onderwijzen.
De staatscommissie nam echter aan, dat er uit den bovenbouw der
m. u. 1. o.-scholen heel wat nieuwe middelbare scholen zouden ontstaan. Voor deze en voor de bestaande hoogere burgerschool 3-jarigen
cursus zou de nieuwe wet op het middelbaar onderwijs gelden. In
'den gedachtengang van de staatscommissie had deze wet dus alle reden
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van bestaan ; ze zou het onderwijs voor een vrij aanzienlijke groep
van scholen regelen. De minister echter wil beide inrichtingen naast
elkaar in stand houden. Voor welke scholen zal dan de nieuwe wet
op het middelbare onderwijs dienen ? Niet voor den bovenbouw der
m. u. 1. o.-scholen. Deze scholen blijven ongesplitst. Dus zal zij alleen
gelden voor de bestaande en eventueel nieuw op te richten hoogere
burgerscholen 3-jarigen cursus.
Nu komt het ons voor, dat er aan een afdoende regeling van het
m. u. 1. o. met zijn 235 scholen veel meer behoefte bestaat, dan aan
een nieuwe wettelijke regeling der hoogere burgerschool 3-jarigen cursus.
Het ingediende wetsontwerp voor het m. u. 1. o. brengt dit onderwijs wel vooruit, doch geeft geen afdoende regeling. Wat het geeft
is 't volgende : De namen u. 1. o. en m. u. 1. o. worden in de wet
ingevoerd en de omvang van het onderwijs aan beide scholen nader
omschreven ; de leervakken voor het m. u. 1. o. worden uitgebreid,
zoodat in dit opzicht middelbare school en m. u. 1. o. school zich geheel dekken. Ook verkrijgt het m. u. 1. o. gelijke rechten met het
middelbare onderwijs doch van een regeling der bevoegdheden voor
het m. u. 1. o. is geen sprake, het eindexamen m. u. 1. o. wordt niet
wettelijk erkend, hoogere subsidie niet in uitzicht gesteld. Dit wetsontwerp levert dus maar half werk. Half werk ook, achten wij het, dat
het Latijn gehandhaafd wordt in den onderbouw van het Lyceum.
De memorie van toelichting bevat over de opneming van Latijn
onder de leervakken van den onderbouw de volgende sobere woorden:
„De gemeenschappelijke onderbouw zal, gelijk de staatscommissie
bij meerderheid van stemmen besliste, in elke der beide klassen een
zestal uren per week aan het Latijn wijden, terwijl overigens de verdeeling der vakken aldus is gekozen, dat, zooveel doenlijk, een behoorlijke vooropleiding voor elk der afdeelingen A en B wordt verkregen.
De vele strijdvragen, welke het plan der staatscommissie, zoowel in
haar midden als daarbuiten deden rijzen, meent de ondergeteekende in
dit stadium der zaak stilzwijgend te moeten voorbijgaan. Niets zal
hem aangenamer zijn, dan te zijnertijd desverlangd rekenschap af te
leggen, waarom ook hij in hoofdzaak met de meerderheid der staatscommissie een lijn trekt."
Het vervult ons met leedwezen dat de politieke tegenwind het schip
van ons Ministerie heeft uiteengeslagen en de steller der Memorie
ergens beland is, waar hij de in uitzicht gestelde rekenschap niet meer
zal kunnen afleggen. Wij moeten ons dus bepalen tot de motieven,
die de staatscommissie zelf aanvoert.
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Vraagt men, of het wel noodig is op deze quaestie : wel Latijn of
,niet Latijn in den onderbouw van het Lyceum nader in te gaan, dan antwoorden wij : deze quaestie is het kernput der ineenschakeling. Wij toonden reeds aan, dat door het opnemen van het Latijn in den onderbouw
de voornaamste grief tegen ons huidige onderwijsstelsel : te vroege beslissing over het toekomstig beroep, niet wordt weggenomen. Het eenige,
wat bereikt wordt is : uitstel van studierichting ; niet van beroepskeuze. Nu
is door de mogelijkheid van overgang van de middelbare en de m. u. 1. o.school naar het Lyceum wel het fi nale karakter van deze beslissing
eenigermate getemperd, doch de beslissing zelf blijft gehandhaafd op
-den leeftijd van 12 jaar.
Dus dient gevraagd, of de voordeelen, aan het onderwijs van Latijn
in den onderbouw van het Lyceum verbonden van dien aard zijn, dat
hiervoor uitstel van beroepskeuze moet worden prijsgegeven.
De motieven, welke de staatscommissie geleid hebben tot hare beslissing : wel Latijn in den onderbouw zijn de volgende.
a. Het Latijn heeft invloed uitgeoefend op de geheele wetenschap,
zoodat men niet tot de eerste bronnen kan doordringen zonder grondige
kennis van Latijn, want tot in het begin der 19e eeuw werd het Latijn
in de wetenschappelijke wereld als algemeene taal gebruikt.
b. Op wetenschappelijk en litterarisch gebied treft men overal
citaten, uitdrukkingen en woorden aan, die zonder eenige kennis van
het Latijn niet verstaan worden.
c. Door het opnemen van het Latijn in den onderbouw wordt de mogelijkheid geboren de beroepskeuze (lees hier : studierichting) uit te stellen.
.d. Men kan het Latijn voor de afdeelingen A en B niet concentreeren op de laatste vier jaren, in. welke er voor de afdeeling A nog
Grieksch (en Engelsch) bijkomt, omdat men dan 18 uren in de week
alleen aan de beide oude talen zou moeten besteden, zoodat er voor
.alle andere vakken slechts 12 uren zouden overblijven.
Andere motieven dan deze hebben wij niet gevonden in het Rapport.
Daar er geene onder zijp, ontleend aan de Christelijke levensbeschouwing, mogen wij aannemen, dat de quaestie : wel Latijn of niet
Latijn in den onderbouw ligt in de neutrale zone. Zullen wij nu
tegenover de meening der staatscommissie omtrent de beteekenis en
-de studie van het Latijn onze persoonlijke meening stellen ? Wij
denken er niet aan. Wat iemand niet kent, daar moet hij van zwijgen.
Doch er is iets anders, dat ons wel geoorloofd is. Bovengenoemde
motieven zijn aangevoerd door de kleinst mogelijke meerderheid der
-staatscommissie. De grootst mogelijke minderheid was tegen het op-
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nemen van Latijn en heeft hare bezwaren ontwikkeld in een afzonderlijke nota. Bij de meerderheid van vier waren twee hoogleeraren, bij
de minderheid van drie eveneens twee hoogleeraren. Wat ons nu wel
geoorloofd toeschijnt, dat is de motieven van beide zijden hooren,
tegenover het voor het tegen vernemen, de lichtzijde en de schaduwzijde tegenover elkander stellen en oordeelen, aan welke zijde de
zwaarste tinten vallen.
Wat heeft de minderheid in te brengen tegen het eerste motief, dat
handelt over de beteekenis van het Latijn voor de wetenschappelijke
studie ? Niets. Zij betwist deze beteekenis volstrekt niet. Zij komt
alleen op tegen de bewering, dat wetenschappelijke studie zonder
kennis van Latijn, laat staan grondige kennis, onmogelijk zou . zijn.
Zij zegt : „de rijpheid van geest, noodig voor hoogere studie, kan
blijkens de ervaring ook zonder de beoefening van Latijn verkregen
worden." Dit „blijkens de ervaring", doelt klaarblijkelijk op de tal van
wetenschappelijke mannen, die hun vooropleiding gehad hebben op
de hoogere burgerschool 5-jarigen cursus. Ook mag gevraagd, of
grondige kennis van Latijn, die toegang verschaft tot de eerste bronnen
van wetenschap in twee jaar kan verkregen worden ? Dit toch zou
voor de leerlingen, die naar afdeeling C overgaan, waarin het Latijn
niet verder onderwezen wordt, het geval moeten zijn. Hierop antwoordt de minderheid : „Het is aan ernstigen twijfel onderhevig, of een
tweejarig onderwijs in de Latijnsche taal, dat in den bovenbouw van het
Lyceum niet verder voortgezet wordt, nut van beteekenis zal stichten."
Op het tweede motief, dat handelt over het verstaan van citaten,
uitdrukkingen en vreemde woorden, zegt de minderheid : „Het is zeer
twijfelachtig, dat een tweejarig onderwijs in de Latijnsche taal, niet
voortgezet op rijperen leeftijd, in staat zal stellen tot het goed verstaan
van dikwijls lang niet eenvoudige vreemde woorden en kunsttermen."
Het derde motief, dat door het opnemen van Latijn in den onderbouw de mogelijkheid wordt geboren de studierichting uit te stellen,
is niet duidelijk. Bij het niet opnemen van Latijn verkrijgt men immers
eveneens gemeenschappelijk onderwijs voor alle leerlingen en dus uitstel der differentiëering van het leerplan. Dit motief kan alleen gelden,
zoo het vierde vooropgaat ; n.l. dat het onmogelijk is het Latijn voor
de afdeelingen A en B te concentreeren op den bovenbouw. Is dit
zoo, dan is ook uitstel van studierichting alleen te verkrijgen, door
het Latijn op te nemen in den onderbouw en verplicht te stellen voor
alle leerlingen. Stelde men de leerlingen van afdeeling C vrij, dan
bleef alles, zooals het was en behield men gymnasium en hoogere burger-
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school ; het eenige verschil zou dan zijn, dat de laatste een 6-jarigen{
cursus zou omvatten. Het vierde bezwaar is dus het meest gewichtige.
De minderheid meent, dat het Latijn voor de afdeelingen A en B.
wel kan geconcentreerd worden op den bovenbouw. Zij wijst er op,
dat de zes uren in de beide benedenklassen aan het Latijn besteedt,
gewijd kunnen worden aan de moderne talen, en meent, dat 'v an dit
onderwijs meer opvoedende kracht zal uitgaan, dan van het onderwijs
in Latijn, omdat het door alle leerlingen in den bovenbouw zal worden
voortgezet. Blijkbaar vreest zij, dat die leerlingen, welke bij de verdere
studie het Latijn na twee jaar niet meer noodig hebben, weinig belangstelling er voor zullen koesteren en dat dit verslappend werken
zal op het geheel. Voorts oordeelen deze heeren, dat voor de leerlingen van afdeeling B, die geen onderwijs in Grieksch ontvangen,
een onderwijs in Latijn gedurende vier jaren, wanneer daaraan voldoend'
aantal lesuren gewijd wordt, in elk geval ruimschoots voldoende mag
worden genoemd, zoodat dus het bezwaar alleen zou gelden voor de
leerlingen, die later over gaan naar afdeeling A, waarin ook Grieksch
onderwezen wordt. Deze leerlingen vormen echter de minderheid.
Zij achten het ongewenscht de belangen en behoeften der groote
meerderheid aan die van een minderheid op te offeren en kunnen zich
hierbij beroepen op het rapport zelf, deel I blz. 43 waar staat : „In
't algemeen moet het onderwijs aan iedere soort van scholen ingericht
worden naar de bestemming van de groote meerderheid der leerlingen."
Bovendien echter geven zij niet toe, dat ook voor de afdeeling A
het onderwijs in Latijn en Grieksch niet op voldoende wijze zo u .
kunnen gegeven worden in vier leerjaren. Zij beroepen zich hierbij;
op de Leidsche circulaire inzake „reorganisatie van het gymnasiaal
en middelbaar onderwijs," opgesteld door zeven deskundigen, onder
wie twee klassieke philologen, waarin betoogd wordt, dat dit niet
alleen •mogelijk is, maar dat aan deze verschuiving van de inspannende
studie der oude talen tot wat lateren leeftijd bepaalde voordeelen verbonden zijn.
Bovendien verwijzen zij naar het Deensche schoolstelsel, waar volgens de onderwijswet van 1903 het onderwijs in Grieksch in een driejarigen cursus, het onderwijs in Latijn in een 3- of 4-jarigen cursus
gegeven wordt.
Wat ons eigen land betreft, mag gewezen worden op het Haagsche
Lyceum, dat eveneens de oude talen uitsluitend in den bovenbouw
onderwijst. Al is de proefneming met dit Lyceum nog van te korten
duur, om de resultaten van het onderwijs aan deze inrichting als-
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bewijsmateriaal aan te voeren, toch zegt het wel iets, dat alle leerlingen dit jaar voor het einddiploma geslaagd zijn en er zich voor
den nieuwen cursus 70 nieuwe leerlingen hebben aangemeld. Uit deze
feiten blijkt in ieder geval niet, dat de proefneming mislukt is, eer
.het tegendeel.
Wij komen tot het slot van onze inleiding. Wij mogen echter niet
eindigen zonder de aandacht te hebben gevestigd op dé regeling van
het m. u. 1. o. in twee landen, die op het gebied van het onderwijs
geacht kunnen worden vooraan te staan, nl. Zweden en Pruisen.
Volgens de Onderwijswet van 1904 heeft Zweden een 9-klassige
:m. u. 1. o.-school. Bij het 8ste leerjaar van deze school sluit het
Gymnasium aan, met een vierjarigen cursus, gesplitst in twee afdee.lingen, een zoogenaamd Latijnsche en een moderne afdeeling. De
oude talen worden dus ook hier in een 4-jarigen cursus onderwezen.
De m. u. 1. o.-school sluit bij het 9 de leerjaar af met een eindexamen,
dat toegang geeft tot de vakscholen, o.a. de kweekscholen voor onder-wijzers.
Volgens de Onderwijswet van 1910 heeft Pruisen een 9-klassige
m. u. I. o.-school, hier geheeten middelbare school „Mittelschule".
Deze school toont dezelfde veelvormigheid als de m. u. 1. o.-school
in ons land. Zij kan een volledig klassenstelsel hebben en is dan
verdeeld in een onder-, middel- en bovenbouw. Het is echter niet
noodzakelijk, dat de school een volledig klassenstelsel heeft. De drie
benedenklassen, zelfs één of meer of alle drie de middelklassen, kunnen ontbreken, juist zooals dit in ons land voorkomt. Deze scholen
vallen onder de wet op het middelbaar onderwijs. De bevoegdheden
voor het personeel zijn zoo geregeld, dat de leeraren steeds ten minste
twee vakken kunnen onderwijzen, waarvoor bepaalde combinaties zijn
.aangewezen. Zelfs als geen enkel leeraar meer dan twee vakken
onderwijst, zijn toch steeds vijf leeraren voldoende voor al het onderwijs in de bovenklassen. Als regel zal met vier leeraren voor deze
klassen kunnen worden volstaan.
Eene regeling van het m. u. 1. o. als in Zweden en in Pruisen,
met inachtneming van den historischen ontwikkelingsgang van ons
onderwijs, wordt door onze stellingen beoogd.
Wij moeten eindigen. Op volledigheid maakt deze inleiding geen
aanspraak. De stof was te uitgebreid, om in den beperkten tijd alle
punten uitvoerig te behandelen. Wij hopen echter het voornaamste
voldoende op den voorgrond te hebben gebracht, om een vruchtbare
gedachtenwisseling mogelijk te maken.
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DE VOORZITTER dankt den inleider voor zijn referaat en opent de
gelegenheid voor gedachtenwisseling. Hiervan wórdt gebruik gemaakt
door de heeren MULLER, DE JONG en VAN NIEKERDEN.

De heer J. MARTIN MULLER, Amsterdam.
Spreker meent, dat de referent te breed over het Rapport der Comm.
tot Reorganisatie van het Onderwijs heeft gesproken, want alles wat
de heer SCHREUDER mededeelde, is reeds overbekend aan zeer velen.
't Fijne puntje waar 't op aan komt — spreker wil niet ingaan op de
vraag, wat de waarde is van het Latijn in den onderbouw der eventueele Lycea — is, dat de scholen voor M. U. L. 0. wenschen, de 2
jaren in kwestie voor zich te kunnen behouden en zoodoende gebruik
maken van de „beroepskeuze", met welk argument wel eens wat
wordt omgesprongen. Referent nu heeft wel veel gezegd, doch niet
medegedeeld, hoe hij zich dan de aansluiting aan den „bovenbouw"
der Lycea denkt. 't Is toch niet hetzelfde, of de vakken van onderwijs
op eene lagere school dan wel op een Lyceum worden onderwezen :
de essence, het wezen van het onderwijs, is in beide scholen geheel
verschillend en de samenvoeging van dat heterogene onderwijs heeft
iets weg van twee aan elkaar gesoldeerde stukken ; dat soldeersel
kraakt eenmaal af en wijst er op, dat er geen geheel was. Tegen de
meening van den referent, dat de school voor M. U. L. 0. evengoed
zou kunnen doen, wat de leeraren aan een Lyceum in den onderbouw
inzake de vakken buiten het Latijn kunnen, komt spreker op, en zegt,
dat de referent dwaalt in dezen en hij protesteert namens het Gymnasiaal Onderwijs — al spreekt hij niet namens de Gymnasia — tegen
de opvatting dat in 4 jaren — de zoogenaamde bovenbouw — best
te bereiken is op het gebied der Oude Talen, wat na 6 jaren wordt
verkregen. Zal er verder vruchtbaar debat zijn, dan dient referent
uiteen te zetten — zonder eenvoudig in een slotzin te uiten, dat
de stof te omvangrijk is — 1°. welke vakken . uit de in de wet
onder 1. m. n. p. genoemde en hoe de school voor M. U. L. 0. die
denkt te onderwijzen ; en 2°. aan te toonen, dat dit onderwijs gelijk
kan en zal staan met dat der Lycea.
Wat eindelijk 't beroep betreft op 't buitenland, dit is gevaarlijk ;
ons land heeft zijn eigen karakter en ons volk ook ; eveneens is de
uitspraak, dat de goede uitslag van het eindexamen aan het Haagsche
Lyceum tamelijk wel bewijst, dat de proef van condenseering der oude
talen tot 4 jaren onderwijs gelukt is, te gewaagd ; zulk een uitslag,
nog slechts eenmaal bereikt, waarvoor men natuurlijk zoo'n eerste maal
Nat. Chr. Schoolcongres
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alle krachten heeft ingespannen, kan niet dienen als bewijs ; daarvoor
is breeder tijdsverloop noodig.
De heer Dr. J. DE JONG, Groningen.
Spreker vraagt den inleider, op welke wijze hij zich indenkt, dat
de aansluiting kan geschieden tusschen voorbereidend hooger onderwijs en meer uitgebreid lager onderwijs.
Meer uitgebreid lager onderwijs levert eindonderwijs : voorbereidend
hooger onderwijs gaat door, moet voortbouwen op betrekkelijk minimale
kennis, vraagt meer naar een geest, die geschikt is gemaakt voor opnemen en grondig kent de hoofdvakken. Het meer uitgebreid lager
onderwijs levert veel te veel voor grondig fundament van verdere
studie, (getuige examenklassen bij vele meer uitgebreid lagere scholen
met inkrimping van vakken). Het karakter van eindonderwijs maakt,
dat alles, wat nuttig kan zijn moet worden onderwezen. Hierop stuurt
men reeds aan van het 4e leerjaar af, vandaar vaak minder resultaten
in de gewone vakken, dan vroeger met gewone lagere scholen met
bijzondere opleiding voor Fransch. Hier kan de noodige aandacht
gewijd aan een grondig onderwijs in hoofdvakken. Thans vaak niet.
De heer E. VAN NIEKERKEN, Amsterdam.
Vooraf ga de opmerking, dat de heer SCHREUDER pas bij zijn repliek
heeft duidelijk gemaakt, dat hij onder ons mulo-onderwijs niet verstaat
het Mulo-onderwijs, zooals wij dat in ons land kennen, maar een
mulo-onderwijs, dat hij zich voorstelt, dat in de toekomst in ons land
zou kunnen ontstaan.
Hierdoor was de mogelijkheid voor vruchtbaar debat afgesneden.
De oppositie ging tegen het mulo-onderwijs, zooals dat zich op den
huidigen dag bij ons heeft ingericht.
De inleider veroordeelt het vakleerarenstelsel. De kans echter dat
er voldoende mannen onder ons gevormd worden, ten volle bekwaam
om geheel alleen de intellectueele leiding onzer jongelingschap op zich
te nemen, is niet bijster groot. Waar echter de inleider de vakleeraren
bij het middelbaar, gymnasiaal en kweekschoolonderwijs uit den booze
acht, daar voert hij zelf weer vakleeraartjes bij het mulo-onderwijs in
en dat wel in den slechtsten vorm : onderwijzers uit de middelklassen
zullen in enkele vakken in hoogere klassen lesgeven. Vooral hierin
gaat vergelijking met het buitenland i.c. Pruisen geheel niet op. Daar
is de bevoegdheid tot lesgeven aan mittelschulen, die inleider met
onze mulo-scholen vergelijkt, aan heel wat zwaarder eischen gebonden
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dan bij ons mulo-onderwijs, waar we als vakleeraren ieder kunnen
aanstellen, die aan onze lager-onderwijs-examens met hun minimum
eischen heeft voldaan. Nog een ander punt van vergelijking ontvalt
den inleider, daar in Pruisen voor de Mittelschule zeker één moderne
taal minder behoeft onderwezen te worden, dan bij ons.
Prof. Dr. J. WOLTJER neemt aan het debat niet deel, wijl hij meer
principiëel op het onderwerp zou moeten ingaan en de tijd hiertoe
ontbreekt.
De heer J. TH. R. SCHREUDER, de verschillende sprekers beantwoordende, zegt :
De heer MULLER had liever gezien, dat spreker minder over het
rapport der commissie tot reorganisatie van het onderwijs had gesproken. Dit zou echter, zijns inziens, van zeer weinig inzicht in zijn
taak hebben getuigd. Het rapport toch handelt grootendeels over hetzelfde onderwerp, namelijk, de ineenschakeling der verschillende deelen
van het onderwijs. Een actueele behandeling van het onderwerp eischte,
dat aan het regeeringsrapport en aan de regeeringsontwerpen over dezelfde materie de volle aandacht geschonken werd. Ook kan hij het
den geachten opponent niet toegeven, dat hij mede over de leerstof
had moeten handelen, met name over de verdeeling der leerstof voor
de beide laagste leerjaren van den bovenbouw der meer uitgebreid
lagere school, in vergelijking met de overeenkomstige leerjaren in
den onderbouw van het Lyceum. Het onderwerp was op zich zelf
reeds uitgebreid genoeg. Men bedenke, dat het regeeringsrapport circa
900 bladzijden beslaat. Trekt men hiervan circa 300 bladzijden af
voor het vakonderwijs, zoo blijft toch nog 600 bladzijden over, terwijl
spreker een inleiding over dezelfde stof had te geven, die in 3/4 uur
gelezen kon worden. Dat echter zeer goed een verdeeling van leerstof
te maken is, zooals de opponent . die wenscht, bewijst het Haagsche
Lyceum. Dit heeft geen onderwijs in Latijn in den onderbouw, zoodat leerlingen van M. U. L. 0. scholen en van H. B. S. onmiddellijk,
bij voldoend examen, kunnen geplaatst worden in de derde klasse van
dit Lyceum.
De opmerking over het verschillend karakter van het onderwijs in
overeenkomstige leerjaren van meer uitgebreid lagere school en Lyceum
acht spreker juist. 't Is een der redenen, waarom hij deze leerjaren
bij het meer uitgebreid lager onderwijs wenscht ondergebracht te
zien. Zijns inziens moeten kinderen van 12-14 jaar geen weten-
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schappelijk onderwijs hebben, zooals dit thans op de gymnasia en
hoogere burgerschool 5-jarige cursus gegeven wordt. Voor dien leeftijd past beter een soort onderwijs, dat meer het karakter van het lager,
dan van het hooger onderwijs nabij komt.
Zoo de geachte opponent meent, dat spreker in dezen dwaalt, heeft
hij tegen dit argument niet anders aan te voeren, dan dat naar zijne
meening de heer MULLER dwaalt.
Tegenover de bewering, dat een beroep op het buitenland niet gerechtvaardigd is, moet hij er op wijzen, dat ook het Regeeringsrapport
voor zijne zienswijze een beroep doet op het buitenland. Hiertegen
kan ook geen redelijk bezwaar worden aangevoerd, zoo slechts de
historische ontwikkelingsgang van ons onderwijs in het oog gehouden
wordt. Spreker meent hierin in zijne inleiding niet te kort geschoten
te zijn. Wat de opmerking van den heer MULHER over het Haagsche
Lyceum betreft, moet spreker antwoorden, dat hij alleen heeft beweerd,
dat de goede uitslag van het eindexamen en het toenemend aantal
leerlingen geen bewijs zijn, dat deze proefneming mislukt is, doch eer
het tegendeel bewijzen. Daarin meent hij toch waarlijk niets te veel
te hebben gezegd.
Aan den heer DE JONG antwoordt spreker, dat de overlading, waarvan opponent gewaagd, tengevolge waarvan bij het meer uitgebreid lager
onderwijs geen grondig onderwijs in de hoofdvakken gegeven wordt,
een ernstige aanklacht inhoudt tegen het meer uitgebreid lager onderwijs, welke hij niet kan aanvaarden. Zoo de heer DE JONG ervaringen dienomtrent heeft opgedaan, betreurt spreker dit. Hij acht het
echter verkeerd, zoo men uit persoonlijke ervaringen algemeene conclusies trekt.
De bewering, dat het karakter van eindonderwijs meebrengt, dat
alles wat nuttig is, moet worden onderwezen, acht spreker onhoudbaar.
Het zou alle eindonderwijs veroordeelen.
Voorts meent spreker, dat het meer uitgebreid lager onderwijs in
de toekomst niet in de eerste plaats het karakter van eindonderwijs
dragen moet, gelijk uit zijn stellingen en inleiding gebleken is, aangezien hij bij het 9de leerjaar wil laten aansluiten : de middelbare
vakscholen en bij het einde van het 8ste leerjaar : de scholen voor
voorbereidend hooger onderwijs.
De heer VAN NIEKERKEN opent zijn schriftelijk ingezonden résumé
met een voorafgaande opmerking. Dit doet eenigszins vreemd aan.
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Hem werd verzocht een résumé te geven van hetgeen door hem gesproken werd, doch hij begint met iets op te merken, dat niet door
hem gesproken kan zijn, wijl zijne opmerking de repliek betreft, en
na de repliek niemand meer het woord heeft gevoerd.
Dit noodzaakt mij, hierop iets te antwoorden, hoewel opmerking en
antwoord eigenlijk buiten het verslag vallen.
Ik zou dan eerst bij de repliek hebben duidelijk gemaakt, dat ik
onder het meer uitgebreid lager onderwijs versta, een meer uitgebreid
lager onderwijs, zooals dit in de toekomst in ons land zou kunnen ontstaan, terwijl de oppositie zich kantte tegen het meer uitgebreid lager
onderwijs, zooals dit zich op den huidigen dag bij ons heeft ingericht.
Hiertegenover sta de verklaring, dat ik uitdrukkelijk in mijn referaat
er op heb aangedrongen, dat er voor het meer uitgebreid lager onderwijs bij de onderwijs-reorganisatie moet komen : a. een nieuwe regeling van bevoegdheden, b. een eindexamen. Dat ik gewezen heb op
de regeling der bevoegdheden in Pruisen, waar vier leeraren al het
onderwijs in den bovenbouw der Mittelschule kunnen geven en nog
aan het slot deze woorden gesproken heb : „Een regeling van het
meer uitgebreid lager onderwijs, als in Zweden en Pruisen met inachtneming van • den historischen ontwikkelingsgang van ons onderwijs,
wordt door onze stellingen beoogd."
De voorafgaande opmerking van den heer VAN NIEKERKEN acht ik
van allen redelijken grond ontbloot. Ook hetgeen deze opponent op
het Congres sprak berust op misverstand. Spreker heeft in zijn inleiding het vakleerarenstelsel bestreden, zooals het thans bestaat, en
met name, zooals het thans bestaat ook voor kinderen van 12-14 jaar.
Niet de vakleeraren heeft hij aangevallen ; doch het stelsel, dat voor
ieder vak een afzonderlijk leeraar moet worden benoemd. Aanbevolen
heeft hij daartegenover een regeling der bevoegdheden als in Pruisen,
waarbij ieder leeraar bevoegd moet zijn voor het geven van onderwijs in tenminste twee vakken, waardoor het mogelijk wordt, dat vier
leeraren al het onderwijs geven in den bovenbouw der meer uitgebreid lagere school. De bewering, dat de vergelijking met Pruisen
niet opgaat, omdat de bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan
de „Mittelschule" aan heel wat zwaarder eischen gebonden is dan bij
ons voor het meer uitgebreid lager onderwijs, bewijst opnieuw, dat
de opponent bij zijn bestrijding van de onjuiste praemisse is uitgegaan,
dat spreker het meer uitgebreid lager onderwijs bij de toekomstige
reorganisatie ongewijzigd wenscht te laten. Een verwijzing naar wat
te dien aanzien reeds gezegd is, mag hier volstaan.
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De opmerking, dat in Pruisen in de „Miitelschule" één moderne
taal minder onderwezen wordt dan op de meer uitgebreid lagere
school bij ons is juist. Er staat echter tegenover, dat de Mittelschule, die voorbereidt voor een hoogere onderwijsinrichting ook Latijn
heeft te onderwijzen. Alleen, wie reeds bevoegdheid heeft tot het
geven van onderwijs in tenminste twee vakken, kan bevoegdheid
verwerven voor het geven van onderwijs in Latijn. De vergelijking
blijft dus ten aanzien van deze soort „Mittelschulen" ten volle gehandhaafd. Op een regeling der bevoegdhe.den als in Pruisen moet
ook bij ons worden aangestuurd.
De VOORZITTER dankt nogmaals den inleider en de debaters, sluit
de vergadering en noodigt Prof. Dr. H. BAVINCK uit voor te gaan in
dankgebed.

Laatste Algemeene Vergadering op Zaterdag 10 October
's middags 2 ure.

De Voorzitter Dr. DE VRIES opent de vergadering door het laten
zingen van „Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen," en gebed.
Aan de orde zijn de vraagpunten :
I. Is het wenschelijk, over drie jaar weer een Nationaal
Christelijk Schoolcongres te houden ?
Zoo ja, op welke wijze kunnen de voor dit Congres samenwerkende organisaties met elkander in contact blijven ter
voorbereiding van een volgend congres.
De heer J. TH. R. SCHREUDER van Amsterdam vindt het niet noodig
een inleiding op deze vraagpunten te geven. De uitslag van dit congres zal wel voldoende motief zijn van een bevestigend antwoord.
Het eerste deel van dit vraagpunt wordt, met enthousiasme bevestigend beantwoord door de vergadering.
Het tweede deel wordt door de vergadering aldus beantwoord :
De zittende leden van het Comité worden diligent verklaard en
brengen de vraag over bij de vereenigingen die zij vertegenwoordigen.
II. Is het gewenscht eene permanente vertegenwoordiger te
vormen van alle organisaties, die werkzaam zijn op het terrein
van het Christelijk Onderwijs, ter bespreking en behartiging
van die onderwijs-belangen,
waarbij alle betrokken zijn en
aan welke tevens ' het verzamelen van statistische gegevens
betreffende het Christelijk Onderwijs in zijn geheelen omvang
zou kunnen opgedragen worden?
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De heer BRANTS acht ook voor dit vraagpunt geen inleiding noodig.
De vergadering besluite het comité de opdracht te verstrekken ook dit
punt bij de vereenigingen aanhangig te maken.
III. Wat kan er gedaan worden ter bevordering van de
wetenschappelijke beoefening der Christelijke paedagogiek?

Deze vraag wordt ingeleid door Prof. WOLTJER.
Spreker wijst op het groote belang, dat aan een wetenschappelijke
opleiding van de paedagogiek voor leeraren aan kweekscholen, enz.
verbonden is. Zulke wetenschappelijk opgeleide leeraren kunnen de
beteekenis doen gevoelen van de paedagogische beginselen. Zij kunnen
als gidsen werkzaam zijn. Liefst zou spreker dit wetenschappelijk
onderwijs doen geven aan Universiteit of Seminarie. Het is volgens
spreker wenschelijk, dat aan elke Universiteit een leerstoel wordt opgericht in de paedagogiek en dat leeraren aan H. B. S. en Gymnasia
in dit leervak ook examen hebben af te leggen. In dien geest zou men
bij de regeering kunnen aandringen.
Aan de discussie over dit punt wordt deelgenomen door de heeren
VAN WIJLEN, JONKMAN en WOUTERS.
De heer VAN WIJLEN verklaart zich dankbaar voor de voorstellen
van het Comité bij monde van Prof. WOLTJER.
Hier worden ons groote zaken toegezegd.
Toch vraagt hij zich; af, of die groote zaken niet te lang op zich
zullen laten wachten.
En of het niet wenschelijk is, intusschen met kleinere te beginnen.
B. v. het geven van vacantie-cursussen.
Hij beveelt die gedachte aan het Hoofdcomité aan.
De heer JONKMAN, Amsterdam, zegt :
Mijnheer de Voorzitter. Gaarne zou ik een goed woord willen spreken
over nog een andere zaak. We hebben voor jaren in Utrecht een
Paedagogische Vereeniging gehad, die helaas gestorven is aan gemis
aan belangstelling. Zij was ook wel wat eenzijdig, maar dat lag niet
aan degenen, die er kwamen, maar aan hen, die wegbleven. Wie er
kwamen, denken nog altijd met aangenaamheid aan die Christelijke
Paedagogische Vereeniging. Er bestaat nog wel een neutrale, maar wij
— Christelijke onderwijzers — zijn er thans zonder. Zou nu niet een
stoot van het Congres-bestuur kunnen uitgaan, dat we 't volgend jaar
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hier komen tot de oprichting van zoo'n vereeniging voor Christelijke
paedagogiek. Er moet een tijd komen, dat men niet meer zegt, wat
men thans telkens hoort, dat de Christelijke school in de methoden
nog altijd de neutrale navolgt. Dat behoeft immers niet en dat mag
niet. Ik verzoek het Congres-bestuur aan deze zaak zijn bijzondere
aandacht te wijden.
De heer WOUTERS, Soest, vraagt onverkorte opname van de referaten in het Congresverslag.
De Voorzitter Dr. DE VISSER deelt namens het Bestuur mede, dat
met de uitgesproken wenschen rekening zal worden gehouden.
Daarna houdt de Voorzitter Dr. DE VISSER de slotrede.
Het zal, naar ik vertrouw, velen als mij gegaan zijn. Wij hadden
de plannen voor het bijeenroepen van dit congres met groote instemming begroet en met blijde verwachting trokken wij naar Utrecht, dat
langzamerhand in de geschiedenis van tal van geestesstroomingen en
associaties een bijzondere vermaardheid verkrijgt. Wij zijn niet teleurgesteld. Beurtelings genoten wij dezer dagen van het samenspreken
en samenzijn met mannen en vrouwen, die éénzelfde wit bedoelen, en
waarin zulk een geheimzinnige kracht tot opbeuring ligt opgesloten ;
beurtelings werd onze kennis vermeerderd, onze blik gescherpt, onze
gezichtseinder verruimd door wat velen ons als proeve van hunne
studie en ervaring deden hooren. En als wij nu aan het slot al wat
wij voor hoofd en hart hebben ontvangen, nog eens stil de revue
laten passeeren en pogen te verwerken tot een eindindruk, dan rijst
uit ons hart de dank tot God voor de eenheid des geestes, waarin
wij hier samen waren en de kracht, die daardoor van dit samenzijn
moet uitgaan. Temeer verblijdt ons dit, waar ons protestantsch geloof aan zoo nameloos veel versplintering lijdt en deswege de positie tegenover gemeenschappelijke tegenstanders aanmerkelijk wordt
verzwakt. Hier zijn echter eendrachtig zaden uitgestrooid, die op vrucht
voor het Godsrijk doen hopen.
Dit kan echter slechts onder ééne voorwaarde geschieden en het is
daarvoor dat ik een wijle uw aandacht vraag. En die voorwaarde is,
dat elk de eische p, die hij bij opvoeding en onderwijs aan anderen,
en ook aan de kinderen stelt, allereerst op zichzelf van toepassing verklaart. Van het vereenigingsleven en van het onderwijsgebied keeren
wij dus aan het eind van ons congres tot het individueele, van de
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peripherie tot het middelpunt terug. Ik volg daarbij de onderdeelen
van het program en geef ze u, door mij in een afzonderlijk bandje
gebonden, onder het motto : „de christelijke persoonlijkheid en het
onderwijs" mede.
Niemand kan zich opmaken tot karaktervorming, tenzij hij zelf aanvankelijk man of vrouw van karakter is geworden en dagelijks zich
oefent in die beeldhouwkunst. Doch die kunst is er niet ééne, die
slechts de deelen, los van het geheel, bestudeert, en nu eens de inborst
afbeitelt, dan het humeur hervormt, eindelijk allerlei hoedanigheden
en verlangens, neigingen en strevingen in den weg treedt ; maar het
is er evenmin ééne, die haar werk tracht te voltooien, door uitsluitend
in dienst te staan van de abstractie „de zonde", die moet worden
verzaakt en de abstractie „de volmaaktheid", die moet worden nagejaagd. Neen, de kunst der persoonlijke karaktervorming eischt vrij
wat meerder en gaat veel dieper. Zij vangt aan met het onderzoek
niet van wat ik aan goede en kwade hoedanigheden en gaven heb, maar
van wie ik ben. Een stoute poging wordt gewaagd om zich innerlijk
los te maken van levensverhoudingen en levenservaringen ; van denkbeelden en stelsels van welken aard ; van temperamenten passiedwang,
om den blik, de visie te winnen op het merk, dat de Schepper op mij, in
afwijking van alle andere menschen, hee' ft gedrukt. Ik delf naar mijn
eigen wezen. Gods „ik" in mij. Van uit dit persoonlijk zièlsbestaan
worden alle gedachten en daden bestudeerd en gecontroleerd, en omgekeerd door dit laatste wordt het eerstgenoemde eerst recht gepeild.
Een licht gaat op over onzen eigenlijken aard, oorspronkelijken aanleg,
natuurlijke gesteldheid. De zelf-photographie komt gereed.
Spannen wij ons tot dit werk in ! Zonder deze zelfkennis worden
wij nimmer menschen van karakter ; blijven wij karakter-loos.
Maar o ! welk een reuzentaak 'is het dan, op onzen' aard als grondslag ons karakter op te bouwen. Want daartoe moeten de in ons
innerlijk levensweefsel verkeerd loopende draden gezien en uitgetrokken
of in eene goede richting geleid worden ; daartoe moet eene zedelijkgeestelijke kracht worden verworven, die in staat is alle stormen van
het in- en uitwendig leven weerstand te bieden ; daartoe behoort
vooral eene zelfverloochening, die niets ziet en niets wil zien dan wat
haar naar plicht en geweten wordt voorgeschreven. En dit alles reeds
op zichzelf zoo moeilijk, wordt te zwaarder, nu wij menschelijke sterkte
zóó licht verwarren met geestelijke kracht ; aan aangeboren talent zóó
gemakkelijk een vrijbrief ontleenen voor buitensporigheden ; schoone
daden zóó ras tot voertuig maken voor eene onedele gezindheid ; en
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zelfs warm voor de waarheid kunnen ijveren zonder uit de waarheid te zijn. Die reuzentaak van eigen karaktervorming is dan ook
alleen uitvoerbaar, wanneer wij dagelijks ons eigenlijk wezen door de
hoogste zedelijke en godsdienstige beginselen laten verlichten en bewerken. Ieder krijgt dan een geweldigen, maar ook een bijzonderen
strijd. De trekken op het gelaat dezer geestelijke beeldhouwers zullen
even goed verschillen als de plooien van hun gewaad. Maar allen
worden onophoudelijk bezield en bekrachtigd tot verwezenlijking van
het schoone levensdoel : te beantwoorden aan het model, dat God zich
van elk hunner, in onderscheiding van den ander, heeft gemaakt, en dat
beteekent zichzelf te zijn in den hoogsten zin des woords. ZoO worden karakters gevormd, die elk voor zich weten wat zij moeten doen
en wie zij moeten zijn ; en die niet anders kunnen doen dan zooals
zij het doen, en die niet anders kunnen zijn dan zooals zij zijn.
Het zal goed zijn als wij dagelijks op de schoolbanken gaan zitten
om tot de vervulling van deze taak bekwaam gemaakt te worden.
Doch volgen ook wij, schoolbesturen en onderwijzers, daarbij de
methode van het aanschouwelijk onderwijs. Het meest onfeilbare middel om te leeren kennen is het zien. Deze waarheid geldt zoo goed
voor het gebied der geestelijke als der stoffelijke dingen. Op beide
moet men uit eigen oogen leeren zien. Men mag niet . tevreden zijn
met het zien door eens anders oogen. Dit is een les zoo wel voor
den onderwijzer tegenover het kind als voor den schoolbestuurder
tegenover den onderwijzer. Ja, vooral de onderwijzer, die karakters
heeft te vormen, moet geheel zichzelf zijn en dus zijn eigene visie op
de geestelijke wereld hebben en behouden. Want geen grooter schade
wordt aan zijn eigen persoon en ook aan de hem toevertrouwde kinderen gedaan, dan wanneer hij de hoogere dingen beredeneert zonder
ze zelf te zien. Dan verwijdert hij zich hoe langer zoo meer van zichzelf -- en de jeugd wordt gevoed met steenen voor brood. De ware
paedagoog heeft zelf aanschouwd ; hij heeft zich aan het voorwerp
zijner aanschouwing overgegeven ; hij is er één mede geworden, en
als hij nu spreekt of handelt, onderwijst of vermaant, laat hij op zijn
beurt zijne kinderen het door hem waargenomene zien. Het werk van
zijn karakter, van zijn persoonlijkheid drukt hij op anderen over.
Dat alles geldt echter onder het voorbehoud dat de hoogste zedelijke
en godsdienstige beginselen het voorwerp zijner aanschouwing waren.
Karakter in den waren zin toch bestaat alléén daar, waar het absolute,
het volmaakte al het lagere opzuigt en verteert, en lust voor plicht, wil
voor geweten, het ,,ik" voor God wijkt.
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De zon van het hoogste objectieve moet dus de plant van het subjectieve zich naar haren aard doen ontwikkelen en vrucht dragen. Aan
dit godsdienstonderwijs moet — als ik het zoo noemen mag — de
onderwijzer zich dagelijks onderwerpen. En hij doe dit te ernstiger,
naarmate de experimenteele of empirische psychologie er meer op uitgaat
om elke deur in ons binnenste voor het supranatureele te sluiten. In
de nieuwere leer van het „onderbewuste" viert de consequentie van
dit eenzijdigst subjectivisme haar triomf. Na eerst elken hoogeren invloed op 's menschen wezen te hebben geloochend, worden nu alle
geheimenissen, die de persoon des menschen in zich draagt, verlegd
naar die donkere, onpeilbare diepten in zijn wezen, die niemand en die
hij ook zelf niet kent. Dáár liggen de engelen en de slangen, die in
bovenzinnelijke wereld niet mochten bestaan, naast elkaar ; dáár wortelen de heiligste zielservaringen en woekeren de boosaardigste hartstochten, stil, diep, verborgen, onbewust — totdat zij eensklaps als
weerlicht te voorschijn schieten uit een stik donkeren hemel. De geheimzinnige God en de boosaardige duivel zijn verplaatst uit de wereld
buiten ons naar de wereld in ons. Gelijk de theosophie is de meest
logische consequentie der evolutieleer, toegepast op de geestelijke
dingen, zóó is de experimenteele psychologie, gelijk zij b.v. in JAMES'
pragmatisme werd belichaamd, de uiterste consequentie van een subjectivisme, dat tot ware karaktervorming onbekwaam maakt.
Want neen, de angst voor die geheimzinnige diepten in eigen
wezen staalt niet, veredelt niet, kweekt geen helden. Dit vermag
alleen — de ervaring heeft het bewezen en bewijst het nog steeds —
de gedurige visie op eene wereld, die deze aarde draagt en waartoe
deze ons opleidt ; de onderworpenheid aan eene zedelijke wereldorde,
die naar Gods wil, in Zijn Woord geopenbaard, onder de menschheid
moet heerschen ; de stille aanbidding van en vereeniging met Hem,
het complex van al het wijze en schoone en goede, en dus den Verlosser van eiken mensch. 0 ! hoe meer wij dit alles zien en het
ziende er ons in verliezen ; hoe inniger en vaster het, als wij er ons
in verliezen, in ons wordt opgenomen en één met onze geheele persoonlijkheid wordt, des te krachtiger en des te meerder zal het zich
in geheel ons optreden kenbaar maken. Doen wij dit niet of doen wij
het ten halve, dan doen wij ons karakter geweld aan en kwetsen wij
het heiligste, dat wij bezitten. Het is dan ook de fout en de zonde
van het openbare schoolsysteem, dat het een onderwijzer in die volle
ontplooiïng zijner persoonlijkheid belemmeren kan en somwijlen belemmeren moet. En het is de zwarte kant van het stelsel van het
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stille getuigen, dat het een karakter rijgt in een keurslijf, waarin het,
naar zedelijken eisch, niet geregen mag worden. Ook uit het oogpunt van
eerbied voor het karakter van den onderwijzer ijveren wij dus voor het
bijzonder onderwijs en danken wij God dat reeds zoovele scholen, waar
het tot zijn volste recht kan komen, werden opgericht. Wij strijden
daarmede een schoonen strijd. Toonen wij allen ons daarbij mannen,
die in hun karakter leesbare brieven van Christus zijn !
Wie deze zedelijk-godsdienstige beginselen in zich heeft opgenomen
en verwerkt, moet uiteraard eene andere paedagogiek bezitten dan hij
die daaraan vreemd is. Hij ziet den mensch anders en bejegent hem
dan ook anders. Wèl kan en wil de christen-paetdagoog veel leeren
van de fijnere psychologie, van de nieuwere logica, van de huidige
aesthetica, en versmaadt hij zelfs de kiem van waarheid niet, die de
socialistische paedagogiek bevat, maar geen enkel dezer stelsels brengt
het in zijne werkplaats verder dan tot de beteekenis van bouwmateriaal,
dat de uitvoering van zijn bouwplan moet dienen. Niet één van deze
wordt grondslag zijner opvoedkunde ; aan niet één van deze wordt het
bestek voor zijn geestelijk huis ontleend. Onvoorwaardelijk doet hiervoor uitsluitend de overtuiging dienst, dat het hart onzer persoonlijkheid
aan God verwant is en daarom Zijne trekken moet vertoonen. Geschiedt
dit niet, dan vindt dat in het bedroevend feit zijn oorzaak, dat de
magneetnaald van 's menschen eigenlijk „ik" in de stormen en in den
maalstroom van het leven zijne richting naar het Noorden, naar Boven,
heeft verloren. Maar daarom trilt zij dan ook onrustig heen en weder,
als wachtte zij hunkerend op een hand, die haar den vasten koers her;
geeft. Welnu, die hand is de hand des opvoeders ; zij moet den leerling
vastheid en degelijkheid van karakter pogen te schenken, door zijn
persoon tot God te keeren. Zijne paedagogiek rekent dus vóór alles
met een kinderziel, waarin het eeuwige is nedergelegd, en die zoowel
van Gods liefde moet leeren genieten als Gods heilige geboden moet
leeren opvolgen ;' een kinderziel, die voor het aardsche leven moet
worden gevormd als noodwendige schakel in de keten eener eeuwige
ontwikkeling ; een kinderziel, die niet bestemd is om een exemplaar
van een soort, maar een bijzondere persoonlijkheid, een eigen type van
een kind Gods te midden der menschheid te zijn.
Maar juist dit laatste roept tot groote behoedzaamheid. Want het
gaat er bij deze soort van opvoeding niet om, op het kind het cachet
van den opvoeder te drukken of het in zijne vormen te kneden, maar
de eigen persoonlijkheid van den leerling los te wikkelen uit al hare
onnatuurlijke en zwarte windselen en tot haar goddelijk recht te doen
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komen. Daartoe is leiding noodig, die niet forceert ; invloed, die onzichtbaar werkt ; een mede- en inleven, dat machtige zelfverloochening vraagt.
Maar tot die zelfverloochening maakt immers de Christus hem bekwaam, in wiens dienst hij staat en die van Zijne dienstknechten het
volgen van het spoor Zijner zelfverloochening eischt. En hij vraagt dit
met nadruk in onzen tijd, waarin letterlijk van allerlei zijden protest
wordt aangeteekend tegen de nivelleerende richting der revolutionaire
theorieën, der materialistische geestesrichting, der intellectialistische
illusies. Er vaart een algemeene geest van eerbiediging der persoonlijkheid door onze maatschappij. De tegenzin tegen de afgoderij met
het getal wordt grooter. De menschkunde wordt mededingster van de
wiskunde. Men begint te spotten met het heilig huis der conventie.
De maatschappij wil niet geregen zijn in het keurslijf der grauwe
theorie. De hartstocht voor de individualiteit is stijgende. Laat ons,
ook als christelijke paedagogen, hiermede rekening houden en ook in
dit opzicht kinderen van onzen tijd zijn ! Meer dan ooit dient in zulke
omstandigheden de aard van den leerling te worden bestudeerd, ontzien en met eerbied te worden bejegend ; krachtiger dan ooit moet
thans worden gestreden en gebeden om de goddelijke bedoelingen met
elk kind op zichzelf te leeren verstaan en te verwezenlijken. 0, geve
onze God u, onderwijzers, wijsheid en geduld om in dit opzicht
niet alleen mannen bij de gratie Gods, maar ook kinderen van uw
tijd te zijn !
Is het waar dat onder den invloed der hoogste zedelijk-godsdienstige
Ieginselen alleen karakters kunnen worden gevormd en deze culmineeren in den Christus Gods, dan moet ook voor Hem overal plaats
gemaakt worden. Niet maar voor enkele deugden, die geacht worden
aan Hem het aanzijn te danken ; niet maar voor enkele zijner uitspraken, die ons streelen, maar voor Hem volkomen, als den drager
van alle beginselen, die den mensch stot waarlijk mensch kunnen
maken. Onze leus zij daarom de volle Christus de opvoeder van
onze geheele Nederlandsche jeugd, opdat werkelijk persoonlijkheden
worden gevormd. Wil dit zeggen dat bij de opvoeding het onderwijs
zou mogen achterstaan ? Beteekent dit, dat wij vergeten zouden kinderen van onzen tijd te zijn ? . Allerminst. Wij zijn niet zoo overgeestelijk, dat is ongeestelijk, dat wij niet dankbaar van de betere
hygiénische inzichten van onzen tijd ter versterking van de kracht, de
gezondheid en ook van de persoonlijkheid der kinderen zouden gebruik maken. Alleen vergeten wij niet, dat de eigenlijke mensch onsterfelijk en zijn lichaam sterfelijk is. Evenmin onttrekken wij ons aan
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het ernstig onderzoek van nieuwe schoolstelsels, ook al komen zij niet
uit der geestverwanten hoek. Wij achten het onze roeping, de beste
leermethoden voor de gespecialiseerde scholen op te sporen. Het
vraagstuk der coëducatie wordt ook in onze kringen ernstig overwogen.
Zelfs sluiten wij het probleem der vereenvoudigde spelling niet buiten
de deur. Ja, zoo weinig weigeren wij kinderen van onzen tijd te zijn,
dat wij de kwestie der schoolvergaderingen niet met een dik woord
van tafel schuiven, maar haar stempelen tot een punt van broederlijk
overleg. En wij doen dit alles en wij dienen dit alles nog veel meer
te doen, omdat het christelijk onderwijs moet blijken in alles het beste
onderwijs, en de christelijke onderwijzer in alles moet toonen de beste
onderwijzer te zijn. Niet alleen wanneer het de hoogere dingen, maar
ook als het meest alledaagsche zaken geldt. Eisch is het daarom
voor eiken man van karakter, voor iedere christelijke persoonlijkheid om
alle geestesstroomingen, alle stelsels, alle ontdekkingen, voorzoover
zij zijn werk kunnen dienen, nauwlettend na te gaan, te verwerken en
conscientieus te zuiveren van wat er verkeerds aan kleeft. Zelfs moet
de aandrang daartoe bij hem sterker zijn dan bij iemand anders, omdat de Christusdrager iemand „uit de waarheid" is.
Het is daarbij de vraag niet of wij ooit het juiste verband tusschen
„oud" en „nieuw" ontdekken. Ons ideaal mag nu eenmaal niet lager
staan. Dat verbiedt ons ons geloof in Christus en in wat Christus
voor den mensch is ; dat verbiedt ons de eer van onzen Koning.
Gode zij dank ! wordt dit in onze christelijk-onderwijskringen levendig
gevoeld. Steeds breeder wordt de kring van hen, die Hem den
leilenden geest in de lagere school willen doen zijn. Op ons uitgebreid lager onderwijs drukt Hij steeds meer Zijn stempel. Hier
en daar werd een school voor middelbaar onderwijs, een gymnasium
geopend, waar Zijn geest de onderwijzers beheerscht en het onderwijs
bezielt. Men is onder de christenen in deze richting op allerlei manier
werkzaam. De lijnen worden doorgetrokken. Ja,'hiermede niet tevreden,
richt men christelijke scholen op voor schippers- en kramerskinderen, verwaarloosden en jeugdige misdadigers, voor zwakzinnigen en blinden. De
Christelijke liefde trekt geen cirkels noch weet van beperkingen ; men weet,
dat de eer van onzen Heiland nooit genoeg wordt verhoogd. Zelfs daarmede nog niet voldaan, wordt de openbare school eveneens binnen dezen
kring van de christelijke actie getrokken en aangestuurd op eene staatkunde, die deze school haar christelijk karakter hergeeft. Ook voor dit
streven past het ons eerbied te hebben, voor zoover zich daarin de
drang openbaart om de kinderen van ons volk aan de hand van den
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Christus op te voeden en te onderwijzen. Alleen stuit ik nog steeds
op het raadsel dat degenen, die de christianiseering van de openbare
school op ' den voorgrond plaatsen, zoo traag zijn in het oprichten
van christelijke kweekscholen, waar mannen en vrouwen worden gevormd, die als christen-onderwijzers en onderwijzeressen op de openbare
school werkzaam kunnen zijn. Want dit zal wel het eerst noodige zijn,
dat men zich verzekert van een keurcorps, dat aldaar kan dienst doen.
Doch terwijl wij met inspanning van alle krachten onze scholen van
behoorlijk opgeleid onderwijzend personeel trachten te voorzien, door
middel onzer kweekscholen en normaallessen, moet nog het uur
slaan, waarop de christianiseerders in de practijk aan het werk gaan.
Ik herhaal mijn eerbied voor hun streven, zelfs geloof ik dat als de
bedoelde personen dit werk begonnen, wij hen zouden moeten steunen.
Maar mijn grief is, dat men het practisch schoolgebied niet betreedt
en van die zijde niet waakt tegen het voortvretend ongodisme bij de
onderwijzers der openbare school. Zóó laat men voor het ongeloof de
baan vrij — en houdt men inmiddels de vrienden van het Christelijk
onderwijs op, of liever — en dit is veel erger -- belemmert men den
voortgang van Gods koninkrijk.
Ik ben hier op een punt gekomen, waarbij ik niet nalaten kan mijn
smart er over uit te spreken, dat door de wisseling van ministerie die
voortgang ernstig is belemmerd geworden. En dat betreur ik te meer,
naarmate in de groote steden aan die christianisatie in de practijk
minder wordt gedaan en de bouw van christelijke scholen er, behoudens een enkele uitzondering, meer ophoudt. De predikanten klagen,
dat de catechisaties steeds slechter bezocht worden ; ouderlingen zuchten
bij de aanneming over de geringe bijbelkennis der leerlingen ; regenten
van diaconiescholen wanhopen aan voldoende verplaatsing en uitbreiding dezer onderwijs-inrichtingen. Het particulier initiatief toont kennelijk, dat het grenzen heeft. Wat moet er bij dit alles worden van
het opkomend geslacht, dat opgroeit buiten God en Zijn Woord ? En
die vraag klemt te meer, naar mate de socialistische geest breeder
omvang beschrijft en steeds meerderen betoovert. Ik zie slechts één
redmiddel : de bouw van christelijke of kerkelijke scholen, liefst met
de kerk er naast, waar de kinderen reeds vroeg in de Schrift worden
onderwezen, de herhalingslessen met de catechisaties worden verbonden, en de jongemenschen wegwijs naar de kerk worden gemaakt.
Zóó zouden wij tal van arbeiders- en middenstandskinderen kunnen
opvangen in het net van het Evangelie en kunnen brengen aan de
voeten van onzen Heer. Het ministerie, dat heenging, zou ons dit
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grootsche werk, vooral in de groote steden, hebben vergemakkelijkt
en daarmede een onschatbaren steun hebben gegeven voor den
bloei van Gods koninkrijk. Zwaar is de verantwoordelijkheid van
de Christus belijders, die dit hebben verhinderd. Doch dit is hun
zaak. De onze is het niet te vertragen ; gemoedigd den tegenspoed
te lijden, en na ernstig zelfonderzoek en persoonlijke loutering, met
nieuwe kracht te kampen voor de verwezenlijking van ons schoone
ideaal.
Dat ideaal bestaat in de verovering van het recht voor alle ouders in
Nederland om door den staat gelijkelijk te worden bejegend, waar het
het onderwijs en de opvoeding hunner kinderen geldt.
Dat ideaal bestaat in het nastreven der sociale rechtvaardigheid, die
de armsten niet langer noopt, van wege hun geldnood, eene school
voor hunne kinderen te zoeken, waar hun Doopbelofte niet in vervulling kan gaan.
Dat ideaal bestaat in het opeischen van de eereplaats als opvoeder
onzer kinderen voor den vollen, rijken Christus, zooals de Schriften
van Hem getuigen en de kerk van 18 eeuwen Hem belijdt.
Mij dunkt voor zulk een ideaal te strijden, is een heerlijke levenstaak.
Maar zoodanig een kamp wordt niet gevoerd, zonder wonden, zonder
pijn ; wie Christus volgen wil, moet altijd door raadselachtige diepten
heen. Maar juist in die diepten zet het geloof zich te vaster en rijst
de liefde voor het ideaal. Dat hebben de pioniers van ons Christelijk
onderwijs bewezen. Ook in dit opzicht spreekt GROEN, nadat hij gestorven is. Hoeveel te meer betaamt dat ons, die reeds zoovele overwinningen hebben beleefd en genoten, en die geen eenzame strijders zijn,
maar ons van alle zijden door krijgsmakkers omringd zien. Ja, meer nog.
Wij mochten gedurende deze dagen als zoodanig den broederband
versterken en daardoor werd het gevoel van saamhoorigheid heerlijk
vernieuwd. Wij mochten nieuwe wapens mede krijgen in de verheldering
onzer inzichten, in het beter begrijpen van elkander, in het streven
naar verhooging van het peil van het Christelijk onderwijs. Voorwaar,
wij hadden, wij hebben het goed. Nieuwe geestdrift doortintelt onze
borst ; met bezieling scharen wij ons opnieuw in het gelid ; vroolijk
schalt ons oude krijgslied door de lucht ; moedig en hoopvol volgen
wij onze kruisbanier — en van onzer aller lippen klinkt de belofte niet te rusten, voordat de laatste tegenstand is gebroken
tegen de heerschappij in de school van die beginselen, die alleen
in staat zijn de jeugd te vormen tot menschen van karakter, tot
kinderen Gods.
Nat. Chr. Schoolcongres
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Een daverend applaus volgde op dit van gloed tintelende slotwoord.
Bij de rondvraag vraagt de heer MARMELSTEIN uit Amsterdam of er
niet meer contact had gezocht kunnen worden tusschen het congres
en de pers?
De heer J. TH. R. SCHREUDER zet uiteen, wat er al zoo voor de
publiciteit is gedaan. Voor een volgend congres zal met den wensch
van den heer MARMELSTEIN zeker rekening gehouden worden.
De heer Hovv, lid van de Eerste Kamer te Amsterdam zegt dank
voor alles, wat er nu verricht is en wenscht het Bestuur Gods zegen toe.
Dr. DE VISSER, zegt hem voor die sympathieke woorden dank en
huldigt hem voor zijne tegenwoordigheid op de vergaderingen.
De heer DE BLAUW, bestuurder van Effatha te Dordrecht, verzoekt
het Bestuur er voor te zorgen, dat het verslag algemeen verkrijgbaar
worde gesteld.
Het Bestuur zegt dit toe.
Daarna gaat Ds. J. L. PIERSON van Groningen voor in gebed.
Na het zingen van
„Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen"
gaat de vergadering uiteen.
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Is sanitair toezicht op de Christelijke School voor lager,
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. 223-250
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. . . .
. 251-268
MR. V. H. RUTGERS. . .
. 268-285
De vergadering van het schoolpersoneel. G. Ipema .
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voorbereidend hooger onderwijs. J. TH. R. SCHREUDER 302-326
LAATSTE ALGEMEENE VERGADERING.
.
Behandeling van vraagpunten
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UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN
DR. J. WOLTJER,

Wat is het doel wan het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 7
TWEEDE HERZIENE DRUK
Prijs, gebonden

f 125

„Wat is het doel van het christelijk nationaal onderwijs ?" Prof. J. Woltjer geeft daarop zulk
een helder en klaar, ineenvoudig-lijkende, maar juiste taal geschreven antwoord, dat men
meent te gaan langs een heldere vliet, die zich kalm en glad en spiegelrein en effen voortbeweegt. Die rust behaagt, en de lectuur doet op elke bladzij gevoelen dat men hier over de
school een » meester" hoort. Gaarne bevelen we velen dit voortreffelijke boek aan, waa rv an
de tweede herziene druk ons ter aankondiging werd toegezonden.
Ons Tijdschrift.
UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN
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