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STUDIRN OVER HERBART.

Onder de groote mannen op paedagogisch gebied verdient
Herbart zonder twijfel met eere genoemd te worden. Herbart
toch is een man geweest van meer dan gewone beteekenis en
zijn invloed als paedagoog kan alleen vergeleken worden met
dien van de allergrootsten, met dien van een Comenius, een
Pestalozzi. Daarbij was Herbart wijsgeer van naam, universeel
en oorspronkelijk denker; vruchtbaar in geestesproducten als
weinigen ; te diepzinnig en te geleerd, om steeds door alien
begrepen te worden ; en toch ook weer duidelijk genoeg, om
tal van navolgers te verwerven. Als wijsgeer en als paedagoog
was Herbart de stichter eener school. De volledigheid en de
afronding van zijn stelsel brachten dit mede en hoewel er in
de laatste jaartientallen van verschillende zijden ernstige bedenkingen zijn geopperd tegen de theorie en de praktijk van Herbarts stelsel, toch telt dat stelsel nog talrijke aanhangers, zoowel bij onze Duitsche naburen, als elders. Geen opvoedkundig
stelsel voorzeker heeft zulk eene uitgebreide paedagogische litteratuur in het leven geroepen. En daarom is er geen grondig nadenken mogelijk op zielkundig of paedagogisch gebied,
of het moet als van zelf rekening houden met Herbarts
beginselen.
Daarom achten we het geen ontijdig of nutteloos bedrijf, na
te gaan, wie Herbart geweest is, welke beteekenis zijn werk
heeft gehad, welke vruchten het heeft gedragen, de moeite
waard om te worden ingeoogst; te overwegen, wat Herbart
heeft geleerd en wat er van hem te leeren valt ; welke blijvende waarde aan zijn arbeid mag toegekend worden.
Wij, christelijke onderwijzers in Nederland,. hebben nooit met
N. Paed. Bijdr. III.
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Herbart gedweept. Zijne denkbeelden aangaande zielkunde
werden bij ons niet zonder bedenking vernomen. Ook zijne
ethiek kon ons niet bevredigen en ook tegen zijn opvoedkundige grondgedachten en praktijken werd weer dan eens geprotesteerd. Toch valt niet te ontkennen — ja, het verdient ernstige overweging, dat sommigen onzer geestverwanten in het
groote Duitsche rijk er zich op beroemen, hem tot leermeester
gehad te hebben. Wij behoeven slechts te herinneren aan
een man van zooveel beteekenis als DOrpfeld. —
Wij willen daarom een overzicht geven van de g r on dslagen
en het systee m van Herbarts opvoedkunde. Wij zullen trachten dit zoo objectief mogelijk te doen, doch tevens dan ook die
grondsiagen, zoowel als het systeem zelve, aan eene beoordeeling
onderwerpen. Het laatste, hoe gewaagd het ook in veler oogen
schijne, m a g niet uitblij ven. Het geschiede niet nit eigenwaan of betweterij, doch als ernstig gemeende poging, om tegenover zulk een indrukwekkend en eerbiedwaardig geheel van
wijsgeerig en paedagogisch denken een eigen standpunt te
zoeken en voor ons zelven, en wellicht ook voor anderen, tot
klaarheid te brengen, w a t wij van dit alles mogen en moeten
aanvaarden en h o e wij het aanvaarde voor eigen nadenken
en arbeid in de school vruchtbaar kunnen toepassen.
Ten einde evenwel te weten, met wien wij te doen hebben,
ga een korte levensbeschrijving en karakterschets van Herbart
vooraf.
Leven en Karakter van Johann Friedrich Herbart.

werd den 4den Mei 4776 te Oldenburg geboren. Zijn grootvader, de zoon van een armen linnenwevers onderscheidde zich door voortreffelijke gaven van geest
en karakter en werkte zich omhoog tot Rector van het Oldenburgsche Gymnasium. Zijn vader, Thomas Gerhard Herbart,
die minder begaafd was, vervulde de betrek king van Secretaris
der Regeeringskanselarij met den titel van : „Ftirstlicher Kanzleirat", terwijl zijne moeder Lucie Margarete Schiitte, de dochter
van een geneesheer, ons beschreven wordt als eene dame, nitJOHANN FRIEDRICH HERBART
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muntende door mannelijke energie, sterke wilskracht, groote
vastberadenheid en levendige verbeelding. Zij oefende op de
karakter- en geestesontwikkeling van haar zoon een beslissenden
invloed uit. De verhouding tusschen het echtpaar Herbart liet,
helaas, veel te wenschen over. Later kwam het zelfs tot eene
scheiding, welke den jongen Herbart, wiens sympathieen voor
zijne moeder waren, veel leed berokkende.
De jonge Johann Friedrich bleek al spoedig met buitengewone
geestesgaven bedeeld te zijn. In weerwil van zijn ziekelijk
gestel en zijne slechte oogen maakte hij alras in verschillende
kundigheden en wetenschappen groote vorderingen. Zijn vader
bemoeide zich weinig met hem, zijne moeder des te meer. Het
huisonderwijs aan haar zoon werd onder haar bijzijn en toezicht
gegeven. Reeds als knaap gaf Herbart zich van het geleerde
op de nauwgezetste wijze rekenschap, door alles in zijne cahiers
nauwkeurig en in samenhang op te teekenen. En even als de
jonge Schiller klom hij somwijlen op de tafel, om zijnen
kameraden zijne denkbeelden voor te prediken. Op zijn veertiende jaar schreef hij reeds : „Iets over de leer van de menschelijke vrijheid", zoozeer nam het wijsgeerig denken hem
toen al in beslag. Even vroegtijdig ontstond in hem de liefde voor
de muziek, die hem zijn leven lang is bijgebleven. De moeder
nam zoolang mogelijk deel aan de studien van haar zoon ; om
zijnentwil leerde zij zelfs Grieksch. Doch in 1788 moest zij
hem aan het gymnasium afstaan en daar waren het vooral de
physica en de philosophic, welke hem aantrokken. Reeds vroeger
had hij met de logica kennis gemaakt. Hier leerde hij ook de
geschriften van Kant kennen, den grootmeester der Duitsche
wijsbegeerte. Met een paar mede-leerlingen sloot hij weldra
innige vriendschap en aan het disputeeren der jongelieden over
„de menschelijke vrijheid" en over menig physisch vraagstuk
kwam geen einde. In 1793 hield hij als een der verstgevorderde
leerlingen de toen gebruikelijke afscheidsrede tot de vertrekkenden, en het door hem gekozen onderwerp luidde : „Iets over
de meest algemeene oorzaken, welke in staten het toenemen
en het verval der zedelijkheid doen ontstaan."
In 1794 verlaat Herbart het gymnasium met eene Latijnsche
afscheidsrede, waarin hij Cicero's en Kants denkbeelden over
bet hoogste goed met elkander vergelijkt en als student aan
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de Universiteit te Jena is hij weldra een ijverig leerling en aanhanger van Fichte, die aldaar in hetzelfde jaar tot professor
in de wijsbegeerte benoemd was. Hij is er weldra de ziel van
een studenten-gezelschap, dat zich : „het letterkundig gezelschap" of „het gezelschap der vrije mannen" noemde. Deze
kring was zeer kieskeurig in het opnemen van nieuwe leden
en had weldra zulk een goeden naam verworven, dat zelfs
professoren het niet beneden hunne waardigheid achtten, aan
de besprekingen deel te nemen.
Herbarts vader had zijn zoon voor de rechtsgeleerdheid bestemd; doch vveldra gaf hij toe aan diens overwegende neiging
voor wijsgeerige studien en de wijsbegeerte bleef dan ook van
toen aan het middelpunt, waarop al zijn denken betrekking had.
In 1797, dus op 21-jarigen leeftijd, zien wij Herbart de
academie verlaten, om te Interlaken in Zwitserland als gouverneur de leiding en opvoeding der drie zonen van den heer Von
Steyger op zich te nemen, die aldaar het ambt van land voogd
bekleedde. Hij breekt zijn studentenloopbaan af, ten einde,
al onderwijzende, zelf onderwezen te worden. Kort te voren
had de lectuur van Homerus hem op het denkbeeld gebracht,
om de Odyssee tot eerste opvoedingsmiddel bij het onderwijs
der jeugd te gebruiken. Hij had thans gelegenheid, dat denkbeeld en andere van dien aard te gaan toepassen. Bovendien
stond het plan bij hem vast, zich later geheel aan de wetenschap te wijden en ten einde zich de daartoe noodige financieele
onafhankelijkheid te verschaffen, had hij reeds als student te
Jena zijne spaarpenningen op rente gezet.
Het verblijf bij de familie Von Steyger was voor Herbart
van zeer veel gewicht. Hij voelde er zich zeer op zijn gemak.
De drie zonen der familie werden aan zijne leiding toevertrouwd, namelijk de 44-jarige Ludwig, de 1O-jarige Karel en
de achtjarige Rudolf. Zij ontvingen van hem onderwijs in het
Grieksch en in het Latijn, later ook in het Fransch ; vervolgens in de natuurwetenschappen, de wiskunde, de aardrijkskunde, de muziek, de geschiedenis, de moraal en den godsdienst. Om de twee maanden moest hij den heel. Von Steyger
schriftelijk verslag doen van hunne vorderingen. Die verslagen leggen een gunstig getuigenis af van de wijze, waarop
Herbart zijne taak opvatte, en doen ons zien, hoe nauwgezet
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hij was en hoe nauwkeurig hij zich van alles rekenschap
trachtte te geven. „Het voornaamste voordeel bij het onderwijs," zoo schrijft hij aan den vader zijner leerlingen, „meen
ik niet te moeten zoeken in eene leermethode, die de dingen
op gekunstelde wijze gemakkelijk maakt en de moeilijkheden
ontwijkt ; zulk eene methode vormt geen waarachtig nadenken
en geene krachtige menschen. Veeleer meen ik, dat het voornaamste voordeel daarin bestaat, dat de belangstelling van den
onderwijzer zelven zoo dicht mogelijk verwijlt bij de onderwerpen, die hij heeft te onderwijzen. De zorgvuldige bepaling
zijner gedachten bij die onderwerpen, de levendigheid en
warmte, die daarmede onwillekeurig gepaard gaan, laten zich
bezwaarlijk door goeden wil vervangen. Daarom tracht ik mijn
eigen studie zooveel mogelijk derwijze in te richten, dat de
wetenschappen, die voor en na hoofdzakelijk door de leerlingen
beoefend worden, ook mij zelven bij voorkeur bezig houden.
Veel wat uwe zonen vooreerst nog niet noodig hebben, stel ik
ook voor mij zelven tot nader orde uit. Op de mogelijkheid
van zulk een samenhang in onze studien grondt zich voornarnelijk mijne hoop, dat ik bun gedurende eene lange reeks van
jaren van nut zal kunnen zijn. Wellicht is het van nog meer
nadeel voor den onderwijzer dan voor den leerling, wanneer zijne
opmerkzaamheid zich buiten de lesuren op geheel vreemde
dingen richt, en aldus telkens heen en weer geslingerd wordt.
De eischen, die ik aan mij zelven stel, zullen daarbij steeds
hooger worden, steeds aan hoogere voorwaarden moeten voldoen. Hoe meer eigen kracht zich met de jaren in de jonge
lieden ontvvikkelt, des te eer kunnen ze zich zelf onderwijzen,
des te eer evenwel ook uit de oneindige veelheid der voorwerpen van het weten eene ontijdige keuze doen, des te gemakkelijker, vender en betreurenswaardiger kan die kracht afdwalen, of zich in blind, onrustig om zich heengrijpen afmatten
en verteren ; des te gewichtiger wordt derhalve een verstandige
raad, een wenk, te rechter tijd gegeven. — Hoe meer de onderwijzer hun dagelijksche metgezel wordt, des te meer is er aan
gelegen, dat hij zich niet hebbe uitgeput, dat zijn omgang nog
altijd eene bron van nieuwe onderwijzing, van nieuwe versterking zijn kunne van al wat goed en schoon is ; in 6611
vvoord, dat de onderwijzer geen boek of compilatie van boeken,
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maar een beschaafd mensch zij. 1k geloof derhalve, dat de
tijd, dien ik voor mij zelven besteed, niet aan mijne leerlingen
onttrokken wordt."
Het is belangwekkend, te vernemen, hoe Herbart zijn onderwijs inrichtte. Het onderwijs in de Grieksche taal knoopte hij
vast aan de behandeling der Odyssee, die tegelijk het begin
der geschiedenis was ; dan zou met de Romeinsche geschiedenis
het Latijn en met de nieuwere geschiedenis het Fransch volgen. Aldus zou belangstelling gewekt en het onderwijs geconcentreerd worden. Groote waarde hechtte hij aan het lezen
van Robinson en aan de studie der natuurwetenschappen, met
welke hij, wat de physica betrof, de wiskunde trachtte te
verbinden. Het godsdienstonderwijs was hem eene heilige en
ernstige aangelegenheid ; hij trachtte het duidelijk en aanschouwelijk te geven.
Het doel van alle opvoedingswerkzaamheid was voor hem de
zedelijkheid. Als uitgangspunt gold hem de individualiteit van
het kind en rekening te houden met den natuurlijken aanleg
achtte hij een gewichtigen eisch. Het voornaamste middel der
opvoeding zag hij in goed onderwijs, dat de belangstelling van
het kind weet te verwerven en waaruit ijver en vrije zelfwerkzaamheid van zelf ontstaan.
We zien dus, hoe de grondgedachten van zijn opvoedingsleer
reeds vroegtijdig in de ziel van Herbart aanwezig waren. Ook
zocht hij toen reeds deze paedagogische grondgedachten een
zielkundigen en wijsgeerigen grondslag te geven. Zijn vriend
BOhlendorf, met wien hij vertrouwelijk omging, schrijft in dien
tijd over hem : „Herbart heeft zijn stelsel gevonden. Dat het
geen stelsel is als die van Reinhold, Kant, Fichte of Schelling, kan
u reeds de wijze leeren, waarop het ontstaan is. Fichte heeft
zijne „Wissenschaftslehre" 't allereerst in den droom gezien ;
daarentegen nadat Herbart zich eerst door de stelsels van
Fichte, Schelling en Kant heeft heengeworsteld, scheikunde, en
wiskunde als zware steenen langzaam voor zich uit heeft gewenteld, en met een krachtig zelfvertrouwen in de vvereld om
zich heen heeft gezien, daarna weder den blik in zijn eigen
hart heeft geslagen, is z ij n stelsel ontstaan in het vriendelijk
bosch van Engestein, bij HOchstetten, waar hij drie weken in
de eenzaamheid heeft doorgebracht."
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Het verblijf in Zwitserland bracht Herbart ook met Pestalozzi
in aanraking. In 1797 bezocht hij hem te Burgdorf. Herbart
zelf deelt de bijzonderheden van dat bezoek mede en zijn verslag
daarvan geeft een interessant genrestukje te zien. „Een dozijn
kinderen van vijf tot acht jaar", zoo verhaalt hij, „worden op
een ongewoon uur 's avonds naar school geroepen. Ik vreesde,
ze slecht geluimd te vinden en het experiment, dat voor mijne
oogen moest plaats hebben, te zien mislukken. Maar de kinderen kwamen, zonder ook maar een spoor van tegenzin te
toonen ; een levendig bezig zijn duurde tot het einde toe voort.
Ik hoorde het geruisch van het in koor spreken der geheele
school ; neen, niet het geruisch, het was een samenklinken van
woorden, hoogst verstaanbaar als van een koor, dat maatvast
is, en ook zoo krachtig als van een koor, zoo vast zich bindende,
zoo bepaald zich hechtende, aan datgene, wat oogenblikkelijk
geleerd werd, dat het mij bijna moeite kostte, in plaats van
waarnemer en toeschouwer, niet ook een der leerende kinderen
te worden. Ik liep achter hen om, ten einde te luisteren, of
niet misschien deze of gene zweeg of slordig sprak ; doch ik
vond er geen ! De uitspraak van die kinderen deed mijne ooren
weldadig aan, ofschoon hun meester zelf het onverstaanbaarste
orgaan van de wereld had ; door hunne Zwitsersche ouders kon
hunne uitspraak ook niet beschaafd zijn geworden. Doch de
verkiaring lag voor de hand ; het in de maat in-koor-spreken
leidt van zelf tot eene zuivere articulatie ; geen lettergreep kan
ingeslikt worden ; iedere letter vindt haar tijd ; en aldus vormt
het kind, dat met de natuurlijke kracht zijner stem voortdurend
luid spreekt, zijne uitspraak van zelf. De algemeene en voortdurende opmerkzaamheid bleef mij ook geen raadsel ; ieder
kind hield tegelijk mond en handen bezig; aan geen hunner
was werkeloosheid en stilzwijgen opgelegd ; de behoefte aan
verstrooiing bestond derhalve niet ; de natuurlijke levendigheid
verlangde geen uitweg, daar de stroom van het gemeenschappelijke leven er geen vergunde. Ik had schik in de vernuftige
aanwending van hoornen plaatjes met ingekraste letters, die
gedurende het uit bet hoofd leeren zich voortdurend in de
handen der kinderen bewogen en als een zwijgende, doch handige
schrijfmeester, hunne griffelkrassen onmiddellijk corrigeerden en
hen tot verbeteren opwekten. Thans nog, zoo dikwijls ik bij
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meetkundige constructies, figuren op het bord teeken, ben ik
boos op mijn hand, dat zij niet zulke vaste, rechte lijnen, zulke
onberispelijke loodlijnen, zulke nauwkeurig ronde cirkels kan
teekenen, als die zesjarige kinderen, en nog meer dan om de
door hen verkregen vaardigheid, acht ik ze gelukkig om de
energieke volharding des geestes, die zij verkrijgen, doordat zij
de voorstelling der ronding zoo lang zonder weifelen vasthouden,
tot het ingespannen oog en de gehoorzame hand, langzaam
maar zeker, in een on berispelij ken trek den cirkel voltooid hebben."
,,Doch waarom liet Pestalozzi zooveel van buiten leeren ?
Waarom scheen hij de stof van het onderwijs zoo weinig in te
richten naar de natuurlijke neigingen van het kind ? Waarom
liet hij ze altijd maar leeren en waarom onderhield hij zich
nooit met hen ? Waarom praatte, schertste, vertelde hij nooit ?
Waarom zagen zijne zinnen er zoo afgebroken, en zijne benamingen er zoo naakt uit? Waarom scheen hier alles versmaad te worden, wat zoo dikwijls in voorslag is gebracht,
om den ernst van de school te verzachten ? Hoe kon hij, de
anders op den eersten aanblik reeds zoo vriendelijke, liefderijke
man, die al het rnenschelijke zoo menschelijk bejegent, wiens
eerste woord tot ieder vreemdeling schijnt te zeggen : die een
hart verdient te vinden, vindt er hier een — hoe kon h ij er
toe komen, orn order de kinderen, met vvie zijne geheele ziel
vervuld is, niet meer vreugde uit te stollen, niet meer het
nuttige met het aangename te paren ?"
„Deze vragen brachten mij wel is waar niet zoozeer in de
war, als dit met anderen wel het geval was. Eenige ondervindingen en proeven hadden er mij op voorbereid, de geestelijke vermogens der kinderen veel hooger te schatten, dan
men gewoonlijk duet, en de oorzaken van lust en onlust bij
het onderwijs in heel wat anders te zoeken, dan in overtollige
spelerijen aan de eene, in de vermeende droogheid en moeilijkheid van zulke dingen, die ernst en opmerkzaamheid eischen,
aan de andere zijde. Wat men voor moeilijk, en wat men voor
gemakkelijk houdt, zoo had ik rneermalen bevonden, wordt
door kinderen juist omgekeerd beoordeeld. Het gevoel van
een helder bevatten hield ik reeds lang voor het eenige, echte
zout van het onderwijs. En eene volmaakte, op alle omstandigheden lettende regelmatigheid in de opeenvolging
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van het on d erwezene was voor mij het groote ideaal,
waarin ik het krachtdadige middel zag, om aan alle onderwijs
het gewenschte succes te verzekeren. Die opeenvolging, die
rangschikking en sa men voeging van 't geen t e g e 1 ij k en van
't geen n a el k a n d e r moet onderwezen worden, met j uistheid
op te sporen, dat was, naar ik vernam ook het voornaamste
streven van Pestalozzi. Aangenomen, dat die door mij gevonden was, of dat ik ten minste op den rechten weg was om ze
te vinden, dan moest ieder onwezenlijk toevoegsel, ieder hulpbetoon langs omwegen, als verstrooiing, als afdwaling des geestes van de hoofdzaak, nadeelig en verwerpelijk zijn. Heeft hij
die opeenvolging niet gevonden, dan moet zij nog gevonden
worden, of ten minste nog verbeterd en verder voortgezet
worden ; maar ook in dit geval reeds is zijne methode ten
minste in zoo verre juist, omdat zij de nadeelige toe voegselen
afsnijdt: hare lakon iek e k or theid is hare meest wezenlijke
verdienste. Geen onnut woord wordt in de school gehoord,
derhalve de werkzaamheid van het opnemen der leerstof niet
afgebroken. De onderwijzer spreekt steeds de kinderen voor;
de foutieve letter wordt dadelijk op de lei uitgewischt ; zoo
kan het kind nooit bij zijne fouten verwijlen. Het rechte spoor
wordt nimmer verlaten, en zoo heeft ieder onderdeel zijn
bestendigen voortgang,"
„Evenwel, het van buiten leeren van namen, van zinnen,
van bepalingen, en de schijnbare zorgeloosheid omtrent het
juiste verstaan, deed mij twijfelen en vragen. Pestalozzi's antwoord bestond in eene wedervraag, namelijk deze : „Zouden
de kinderen zoo vlug en opgewekt leeren, indien zij er niets
bij dachten ?" Deze opgewektheid had ik met eigen oogen
gezien ; ik kon er geen verklaring voor vinden, indien ik bij
hen geene innerlijke werkzaamheid des geestes onderstelde.
Toch berustte dit aannemen eer op geloof, dan op inzicht. In
den verderen loop van 't gesprek echter bracht Pestalozzi mij
op het denkbeeld, dat de inwendige verstaanbaarheid
van het onderwijs nog heel wat gewichtiger' was dan het
oogenblikkelijk verstaan. Het meeste van datgene, wat bier
van buiten geleerd werd, betrof voorwerpen der dagelijksche
aanschouwing ; het kind verliet de school, met zijne omschrijving in het hoofd, ontmoette (daar buiten) de aanschouwing
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en vatte nu eerst de rechte beteekenis der (ingeprente) woorden; maar het vatte die volkomener, dan wanneer de onderwijzer
zijne woorden door andere woorden had willen verklaren. Vallen
dan de gelukkige oogenblikken van 't begrijpen, en in 't
bijzonder die van het dieper nadenken, verbinden, doordenken, juist in bepaalde leeruren ? Het lesuur in de school geve
het b e g r i p m a t i g e en voege bij elkaar, wat b ij elkaar
be boort; en tijd en gelegenheid zullen later het begrip aanbrengen en het samengestelde in elkaar voegen en vasthechten."
„Daarbij rnogen we niet vergeten, dat hier slechts van k 1 e i n e
kind e r e n sprake was. Voor dezulken is een woord, een
naam, niet zooals voor ons, enkel maar het teeken eener zaak ;
voor hem is het woord zelf eene zaak ; hunne aandacht vertoeft bij den klank, en eerst nadat zij daarmede gemeenzaam
geworden zijn, leeren zij hem voor de zaak vergeten. Men
hoort dikwijls een kind uit louter genoegen een en 't zelfde
woord met allerlei wijzigingen uitspreken ; het speelt met den
klank ; het is geheel bezig met een toon, en met een anderen,
die op den eersten gelijkt. Zoo zal het ook bezig zijn, als het
Pestalozzi's alfabetisch naamregister leest, waar het eene woord
slechts langzaam in het andere overgaat. Dit is hetgeen ik
ten voordeele van deze alfabetische reeks weet aan te voeren,
welker gebruik ik overigens toch tot de eerste voorloopige
kennismaking met de named zou willen beperken."
Dit oordeel van den eenentwintigjarigen Herbart over den
arbeid en den persoon van den eenenvijftigjarigen Pestalozzi
vonden wij te kenschetsend voor beiden om het niet mede te
deelen. Het treft ons vooral wegens de moeite, die Herbart
zich geeft, om den beroemden Zwitserschen paedagoog in zijn
werken en streven te verstaan en te waardeeren. — Het getuigt
van zijn bijzonder groot talent, om de verschijnselen, die zich
aan zijn geest voordoen, te ontleden en voor den samen hang
der verkregen elementen eene aannemelijke verklaring te vinden. Uit dit oogpunt beschouwd, is deze beoordeeling zeer
kenmerkend voor de richting, waarin zich Herbarts nadenken
steeds in hoofdzaak bewoog.
In het jaar '1800 gaat Herbart Zwitserland verlaten en wij
treffen hem weldra, na een kort verblijf te Jena en Oldenburg,
in Bremen aan, waar hij een jongen man voor de academie
.
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voorbereidt, paedagogische voordrachten houdt en in een kring
van zeer bevriende mannen en vrouwen een paar gelukkige
jaren doorbrengt.
In 1802 verhuist hij naar GOttingen, om er zijne academische
werkzaamheid als privaat-docent te beginnen en weldra ziet
zijn eerste geschrift het licht, getiteld : „Pestalozzi's denkbeeld
van een A. B. C. der aanschouvving, als een cursus van vooroefeningen in het opnemen der vormen, wetenschappelijk uitgevoerd." In 1805 wordt hij er vervolgens tot. buitengewoon
Hoogleeraar benoemd, orn weldra tegen Paschen van '1809 aan
een beroep tot gewoon Hoogleeraar in de philosophie en paedagogiek aan de universiteit te Koningsbergen gehoor te geven
en aldaar de opvolger te worden van Kant. Voile 24 jaar is
hij er gebleven ; het is het tijdperk van zijne vruchtbaarste
werkzaamheid als denker en als paedagoog. In 1806 was reeds
zijn eerste hoofdwerk, zijne: „A lgemeene paedagogiek"
verschenen, in 4808 volgde : „A lgemeene practische ph ilosophi e" en thans gaf hij te Koningsbergen aclitereenvolgens zijn „Leerboek tot inleiding in de philosophie" ; zijne beide
hoofdwerken over zielkunde „Leerboek der psychologie" en :
„Psychologie als wetenschap, opnieuw gegrond op ervaring,
metaphysica en wiskunde" ; eindelijk zijne : „Algemeene metaphysica, benevens de beginselen der philosophische natuurleer." Toch bleef hij ook aan de paedagogiek getrouw.
„Onder mijne verschillende werkzaamheden gaat mij de behandeling der opvoedingsleer bijzonder ter harte. — Doch die wil
Diet enkel onderwezen zijn ; er moet ook aangetoond en geoefend worden. Bovendien wensch ik de reeks mijner bijna tienjarige ondervindingen in dit vak voort te zetten. Daarom hield
mij reeds vroeger het denkbeeld bezig, een klein aantal uitgelezen knapen een uur zelf les te geven in tegenwoordigheid
van eenige jonge mannen, die met mijne paedagogiek bekend
waren, en die dan van lieverlede zelf beproeven zouden om in
mijne plaats en onder mijne oogen het door mij begonnen
werk voort te zetten. Langzamerhand zouden dan op deze
wijze onderwijzers gevormd worden, wier methode door wederzijdsche waarneming en gedachtenwisseling verbeterd kon worden. Daar een leerplan niets beteekent zonder onderwijzers,
en dat wel onderwijzers, die van den geest van dit leerplan
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zijn doordrongen en het in de toepassing der methode tot eene
zekere vaardigheid gebracht hebben, zoo zou wellicht zulk eene
kleine oefenschool, gelijk ik mij die voorstel, de meest doelmatige voorbereidirig zijn your toekomstige inrichtingen van
grooteren omvang. „ „Eerst oefenscholen, dan normaalscholeu,"
is een woord van Kant." —
Herbarts denkbeeld viel bij de Pruisische regeering in goede
aarde en reeds in '1810 werd hem de oprichting van een
Paedagogisch Seminarie opgedragen, dat aan de Universiteit
verbonden zou zijn. De oefenschool was een jongensschool,
waarin de leerlingen aanvankelijk door de Seminaristen, later
door twee onderwijzers, zestien uren per week onderwezen
worden. Het onderwijs in de wiskunde gaf Herbart zelf. Zijne
bedoeling was, het openba•e onderwijs te hervormen en daarom
was de school slechts een proefstation, dat Been vasten vorm
aannam.
Nadat hij in '1811 met eene Engelsche dame, Marie Drake,
eene koopmansdochter uit Bremen, in het huwelijk getreden was,
nam hij zelf leerlingen in zijn huis op, ten einde ze door zijne
hoogst beschaafde vrouw en eenige seminaristen te laten onderwijzen. Zoo zou de proef genomen worden met zijn denkbeeld
om het onderwijs bij het familieleven te doen aansluiten.
In 1811 werd Herbart door de regeering tot „Schulrat" en
„Director der kOniglichen Prfifungscommission" benoemd. Dit
stelde hem ruimschoots in de gelegenheid, om het schoolwezen
te leeren kennen en hervormingsplannen op dit gebied voor te
bereiden.
Prof. Hartenstein, de bekende geleerde uitgever van Kants
en Herbarts werken laat zich omtrent Herbarts karakter en
werkzaamheid als hoogleeraar aldus hooren :
„Dat Herbart tot de uitstekendste leeraren der Universiteit
behoorde ; dat zijne onderzoekingen den stempel eener zelfstandigheid, diepte en nauwkeurigheid dragen, die de vergelijking
met de grootste voorgangers op het gebied van 't wijsgeerig
onderzoek niet behoeft te schuwen ; dat eene zeldzame vereeniging van veelomvattende kundigheden, voornamelijk in
mathesis en natuurwetenschappen, aan zijne vvijsbegeerte het
verband verzekeren met de voornaamste vertakkingen van het
menschelijk weten op eene wijze, die sedert Kants dagen tot
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de uitzonderingen begon te behooren ; en dat deze op het gebied
des geestes in alle opzichten uitstekende persoonlijkheid zich
tot een karakter gevormd had, dat, iedere aanraking met het
alledaagsche vermijdende, achting inboezemde, ook waar het
zich streng in zich zelven afsloot ; — daarvan was men in
Koningsbergen algemeen overtuigd. — Daarom was ook Herbarts
huis het middelpunt eener edele, op de hoogere belangen van
het persoonlijk verkeer, gevestigde gezelligheid en de liefde en
aanhankelijkheid der studenten sprak zich meer dan eens op
de ondu bbelzinnigste wij ze uit."
Intusschen verliet Herbart Koningsbergen in 1833 en nam
een beroep naar Gottingen aan. Heftige tegenwerking schijnt
daarvan de oorzaak geweest te zijn. Na zijn vertrek uit Koningsbergen werd het door hem gestichte seminarie opgeheven. Vele
ambtgenooten en studenten beschouwden zijn heengaan als een
onherstelbaar verlies. Na een achtjarige, vruchtbare werkzaamheid te Gottingen maakte de dood een plotseling einde aan de
aardsche loopbaan van dezen werkzamen en rijken geest. —
Drie dagen vOOr zijn dood had hij nog zijne gewone colleges gegeven, hoewel onder een stellig voorgevoel van zijn naderend einde.
Laat ons nogmaals luisteren naar Prof. Hartenstein, die
Herbart persoonlijk gekend heeft en in de navolgende woorden
het beeld van zijn meester tracht weer te geven.
„Herbart was van slechts middelbare grootte; de romp was
naar evenredigheid grooter dan de beenen, zoodat hij zittende
den indruk maakte van grooter te zijn, dan wanneer hij stond.
Zijn lichaamsbouw was stevig, gedrongen en gespierd ; zijne
bewegingen waren tot in zijne laatste levensdagen, snel, krachtig,
zeker en beslist. Zijn uiterlijk voorkomen was voornaam en
deftig, tegenover onbekenden afgemeten, door voorkomende
beleefd heid achting afd wingende, rustig, ernstig en gelij k matig.
Hij vergat zichzelven nooit, noch in houding, noch in gedrag
jegens anderen, noch in woord of gesprek. Hij sprak natuurlijk,
maar uiterst gekuischt, juist zooals hij schreef; en zeide weinig
of niets, wanneer het onderwerp hem geen belang inboezemde.
Was zulks echter wel het geval, dan zag men het hem duidelijk
aan, dat hem meer geclachten toestroomden, dan hij vermocht
uit te spreken. Zijne groote, diepblauwe oogen straalden dan
net verhoogden glans en bevvogen zich met groote levendig-
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heid ; en evenals hij zich bij zijne onderzoekingen in de stof,
die hem bezighield zoo geheel verdiepte, dat eene storing in
zijne opmerkzaamheid hem eene soort van geestelijke pijn veroorzaakte, zoo wijdde hij zich ook aan het onderwerp van
mondeling gesprek met de onverdeelde energie van zijnen geest,
tot hij het onderwerp somtijds plotseling afbrak, omdat hij eene
disharmonie in de grondbeginselen ontdekte, of omdat hij meende,
dat het uitgeput was. Louter individueele meeningen, halfrijpe
gedachten, fragmentarische invallen sprak hij zelf bijna nooit
uit en evenmin Wilde hij ze van anderen gaarne aanhooren ;
daarom ging hij niet in op losse bedenkingen, algemeene en
onbepaalde tegenwerpingen, tegen leerstellingen van zijn systeem
geopperd ; doch eene stelselmatig voorgedragen weerlegging was
te meer in staat om zijne belangstelling op te wekken. Hierdoor
mag hij wellicht op menigeen den indruk gemaakt hebben
van stug en onhandelbaar te zijn ; en dat was hij ook inderdaad, op de manier, waarop elke in zich zelf afgeronde persoonlijkheid dat wezen mag ; bovendien had juist hij maar al
te dikwijls in zijn leven ondervonden, hoe weinig met subjectieve
meeningen, met zoogenaamde opvattingen, standpunten, enz.,
te beginnen is, dat men hem wel kon vergeven, wanneer hij
zich niet genegen betoonde, om iedereen naar welgevallen te
woord te staan."
„De meest sprekende trek in zijn wetenschappelijk karakter
was zijne diepe, de tijnste vezelen van zijn geestelijk bestaan
doordringende eerbied voor de w a a r h e i d, die elken valschen
schijn, alle diktatorische grootspraak, alle holle, bombastische
phrasenmakerij, alle wetenschappelijke pocherij en opgeblazenheid in zijne oogen verachtelijk maakte. Maar die eerbied voor
de waarheid zou niet als een trek van zijn karakter kunnen
beschouvvd worden, wanneer hij lien niet in zijn willen en dat
wel bepaaldelijk in de strengheid en nauwgezetheid van zijn
eigen onderzoek had betoond. Dat nu Herbart boven alles een
man van karakter was, dat zijn willen een duidelijk gestempelden vorm had aangenomen, evenzeer gekenmerkt door hetgeen het insloot, als door hetgeen het uitsloot, daartoe is ternauwernood eene persoonlijke kennismaking noodig ; daartoe zou
het voldoende mogen heeten, op de omschrijving te wijzen, die
hij zelf als jonge man van het begrip : karakter gaf. Wie geen
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karakter heeft, zal bezwaarlijk hetgeen daartoe behoort met
zoo scherp belijnde omtrekken kunnen teekenen, als Herbart
het toen reeds heeft gedaan. Doch zijn karakter was niet slechts
de uitdrukking van een gelukkigen natuurlijken aanleg; het
was het resultaat van een arbeid van zich zelven, van zelfbeheersching en nauwgezet acht geven op eigen doen en laten.
Wat hij als waarheid had ingezien, had voor hem, voor zooverre
dit bij zulk inzicht mogelijk is, tevens eene practische beteekenis
en evenals hij met betrekking tot de zuivere theorie datgene,
wat hij als het resultaat van consequent nadenken had verkregen, met onwankelbare overtuiging vasthield, zoo onderwierp
hij ook in zedelijk opzicht zijn willen aan die ideale voorbeelden,
waarin hij den maatstaf voor de waarde van iedere wilsuiting
gevonden had. Dat evenwel dit zedelijk gehalte van zijn
karakter een indivicluèelen stempel had aangenomen, ligt van
zelve in den aard van alle geestelijke ontwikkeling opgesloten.
Bovendien had juist hij, die vroegtijdig genoodzaakt was op eigen
beenen te staan, de steunpunten van zijn willen in zich zelven
moeten zoeken ; en daar hem reeds van nature alle neiging ontbrak
voor liefhebberijen, die de levensrichting wel niet mogen bepalen, dock die het leven in menig opzicht kunnen sieren en
verhelderen, zoo wilde hij dan ook in eigen doen en denken
volstrekt niets van het toeval laten afhangen. Dientengevolge
beroofde hem dan ook een planmatig verkeer met zich zelven
van de opgeruimde bewegelijkheid, die zich op den stroom des
levens zorgeloos laat voortdrijven ; de afzondering, in welke hij
het grootste deel zijns levens aan zijne onderzoekingen wijdde,
liet hem met uitwendige toestanden grootendeels onbekend
blij yen, en .zoodoende kon een oppervlakkig toeschouwer hem
soms eene zonderlinge, onbegrijpelijke verschijning vinden. Zoo
was hem vooral eene overwegende voorzichtigheid en gestrengheid eigen in alles, wat aan de ideeen van recht en billijkheid
herinnert ; eene voorzichtigheid, die zich dikwijls in eene negatieve gedragslijn verried, daar hij huiverde, ook maar eenigermate buiten den kring van zijne eigenlijke of vermeende rechten te gaan en zich in vreemde aangelegenheden te mengen,
waarin hij niet rechtstreeks betrokken was. Wanneer hij eater
't een of ander werkelijk als zijn plicht had ingezien, dan was
hij nauwgezet tot angstvalligheid toe ; en juist omdat hij dat
.
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was, placht hij bij ingewikkelde omstandigheden niet zoo snel
en beslist te handelen, als men het van een man van zijne
besliste overtuiging, doch van minder voorzichtigheid, had
kunnen verwachten. Zoo getuigde zijn gedrag jegens anderen
in hooge mate van berekening en kon den- oppervlakkigen
toeschouwer zelfs wel koud en afgemeten toeschijnen. En toch
was er in de diepte van zijn gemoed een schat van weiwillendheid, deelneming en goedheid verborgen, die zich dikwijls
in de onbeduidendste handelingen op verrassende wijze verraadde. Wie in staat was, het weefsel zijner gewaarwordingen
zoo duidelijk te doorzien, als zijne geschriften het weefsel
zijner gedachten te doorzien geven, die vond weldra in dezen
man het weekste, zachtste, vriendelijkste gemoed ter wereld ;
veel stroefs, veel terugstootends begreep men dan als een product van omstandigheden en invloeden van buiten, die tusschen
de uitingen van dit karakter en zijn innerlijk wezen eene
voortdurende verwijdering hadden doen ontslaan."
Dat is het beeld van Herbart, geteekend in den wijsgeerigen, professoralen stij1 van zijn vriend en vereerder Hartenstein. Plechtig en breed wikkelen de magistrale volzinnen zich
of en in het Neerduitsche kleed laat zich bun inhoud slechts
met rnoeite plooien ; — en toch is deze hulde naar inhoud en
vorm den man waardig, wien ze wordt toegebracht. — Want
streng en verheven was het wijsgeerig ideaal, dat Herbart zocht
te bereiken. Zijn geest rustte niet, alvorens hij al wat zijn
hoofd en hart bewoog uit de verwardheid der empirische
kennis en de duistere onbepaaldheid der gevoels-aandoeningen
en gemoulsbewegingen tot de lichte sfeer van zuiver denken
en begripmatig onderscheiden had opgeheven. En even streng
en verheven was zijn ethisch ideaal. — Van den tot man
gerijpten Goethe heet het, dat het zijn hoogste streven was,
een levers te leiden van de volmaaktste aesthetische evenredigheid, van de hoogste s c hoop hei d. Bij Herbart daarentegen
werd alles in denkvormen omgezet en in denkvormen gesysthematiseerd. Zijn leven zou een leven zijn van volkornen
doordacht handelen, door onwrikbare grondbeginselen geleid, met
het leidend gesternte der zedelijke idealen tot gids ; eene
practische philosophie, omgezet in daden. — Geen
wonder, dat zulk een geest niet rusten kon, alvorens hij het
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geheele zielsbestaan in al zijne uitingen zou hebben herleid tot
in de beweging der eenvoudigste denkelementen gegronde beginselen. Doch laat ons niet ontijdig in beschouwingen en waardeeringen treden, die onwillekeurig tot eene kritiek van Herbarts stelsel zouden leiden, waar het in de eerste plaats onze
taak zal zijn, dit stelsel zelve in zijne hoofdlijnen weer te geven. 1 )
W. JANSEN.

HET BEGINSEL DER WEERLOOSHEID EN DE
VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS.

Toen ik mij zette tot de behandeling van dit onderwerp, had
ik dienzelfden dag niet zonder een glimlach „De Nederlander,
Nederl. Dagbl. tot verbreiding van Chr. Nat. beginselen", na
lezing toegevouwen. In de vorige nummers was een kort debat
gevoerd over het al of niet gewettigde van de zoogenaamde
zelfopoffering van Van Speyk en nu kwam „eene trouwe lezeres"
den redacteur verklaren : „Heerlijk vond ik uw terugkomen op
het geestdriftdoodende schrijven (over Van Speyk). Wat zou
er overblijven van zoo veel, wat wij nu als groot en edel eeren,
als we er zulk een beschouwing op na hielden." — In een
blad tot verbreiding van Chr. Nat. beginselen spreekt zich eene
dame z(56 uit, en wij zijn geneigd haar toe te juichen.
Wij denken ons terug in de eerste maanden na 10 Oct. 4899,
toen de teerling geworpen was en Boer en Brit elkander te lijf
gingen. Hoe vergaten wij alien bij het lezen der groote getallen
gesneuvelden aan Engelsche zijde, hoe vergaten vvij den vreeselijken achtergrond van die berichten. Ik herinner mij een predikant
te hebben hooren bidden : „Heer, sla de Engelschen, sla de
Engelschen, tot ze pijn voelen," — en wij baden mede, hoewel
niet zonder huivering.
1) De biographische bijzonderheden zijn ontleend aan : „Eduard Wieszner, Herbarts
Paedagogik. Bernburg, J. Bacmeister" en : ,,Dr. Ernst Wagner : Vollstandige Darstellung
der Lehre Herbarts. Langensalza. F. G. L. Greszler 1891." • (Band I van de serie, getiteld : „Die Kiassiker der Paedagogik.")
2
N. Paed. Bijdr. III.
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Na het gebruik der vreeselijke moordtuigen van den modernen
oorlog, na met kalme berekening „Engelse" te hebben „geskiet",
zat de Boer 's avonds in zijn tent en zong een Psalm en las
het Evangelie naast den Vloekpsalm, als hij zich niet langer
tegen zijn vijanden kan verdedigen, beschikt Van Speyk over
zijn eigen leven en dat zijner onderhoorigen en doet tal van
vijanden met zich in de lucht springen. En ons Christenvolk
juicht hem toe, onze Christelijke vrouwen kunnen niet „zwijgen
in de vergadering", wanneer hiertegen bezwaar wordt gemaakt.
De geschiedenis nu i s voor een goed deel een lange reeks van
oorlogen, eene eindelooze herhaling van worstelingen als van
Boer tegen Brit, waarbij ook daden als van den beroemdsten
der Amsterdamsche weesjongens geene zeldzaamheid zijn, al
komen ze niet altijd zoo op den voorgrond. Ook onze Vad.
Geschiedenis. En op onze behandeling daarvan moet noodwendig invloed hebben de wijze, waarop wij zelf deze dingen
beschouwen, waarom wij het niet ondienstig vinden, te trachten
tot goede helderheid te komen op dit punt.
Be kwestie van of cultuurgeschiedenis of histoire de bataille
laten wij voor 't oogenblik rusten. Vragen wij echter eens:
Waarvan genieten de leerlingen ? wanneer vinden ze de geschiedenis heerlijk ? — Als van Haarlems wallen de brandende
projectielen op de koppen der Spanjaarden neerkomen; als de
Engeischen henendruipen zonder moed
Door een zee van Engelsch bloed ;

als op Waterloo's velden Blucher verschijnt en de Franschen
moeten vluchten en de Garde sterft. Toch, wij merken het
terloops op, is er zeer merkbaar in dat laatste feit iets, dat
zelfs het vurigst vaderlandsch gezind hart treft op eene wijze,
die min of meer verkoelend werkt op de geestdrift voor de
overwinning. Wij hebben misschien gelegenheid hierop straks
terug te komen.
Zeker, de cultuurgeschiedenis kan zoo worden verteld, dat
ze de leerlingen interesseert, maar wilt ge hen laten gloeien,
wilt ge warmte, geestdrift, wilt ge de oogen zien schitteren,
dan moet ge uwe stof kiezen uit de kronieken der machtige
worstelingen tusschen Nederland en de volken, en ge kunt
zeker zijn van uw succes. Deze dingen zijn onwedersprekelijk
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en wij vinden ze alleszins natuurlijk, zOOzeer natuurlijk, dat
wij gevoelen ze niet los te k u n n e n laten, ook al worden ons
misschien in onze dagen zeer categorisch eene reeks van vragen
gesteld, die ons zouden doen twijfelen, of we misschien ook
op den verkeerden weg zijn en steeds geweest zijn. En die
vragen worden gesteld, sours op eene lastige wijze, en de vrager
beroept zich bij voorkeur op de H. S., waarvoor wij meenen
vooral niet minder eerbied te hebben dan hij, zoodat we in een
moeilijk parket geraken. Is dan onze geschiedenis en de geschiedenis der volkeren eene reeks van vergrijpen tegen Gods
ordeningen ; is dan het roemen in der Vaderen worstelstrijd op
zich zelf een roemen in de misdaad? Ik heb mij zelven afgevraagd, of het nuttig kon zijn, die moeilijkheid in verband met
de behandeling der Vaderlandsche Geschiedenis op onze scholen,
— de Vad. Gesch. moet immers een sterk opvoedend element
leveren eens onder de oogen te zien, en verschillende uitingen,
die ik van tijd tot tijd opving, gaven mij een drang in positieve
richting. Komen onze kinderen niet direct met de groote
stroomingen van omen tijd in aanraking, onderwijzers, die levee,
en zulke hebben we het liefst, d i e wel, en zij dienen zich
rekenschap te kunnen geven van hun doen en laten ook in
dezen. Ik stel mij geenszins voor, alle bezwaren te kunnen
weerleggen, maar heb mij gewaagd aan eene eerste poging,
opdat ook anderer meening worden gehoord. 't Spreekt ook
van zelf, dat ik niet dan enkele trekken kan geven en niet in
bijzonderheden kan afdalen.
Om de kwestie scherp te stellen nog eene illustratie aan de
historie van den dag ontleend.
Wie onzer herinnert zich niet de rede van Ds. Talma '16
Dec. 11. in de Tweede Kamer iiitgesproken bij de behandeling
van Hoofdstuk Oorlog der Staatsbegrooting? Maar wie ziet ook
niet voor zich de plaat van Braakensiek behoorende bij de
„Groene Amsterdammer" van 22 Dec. d. a. v. ? Van der Zwaag
houdt den Bijbel hoog, Melchers het kruis, Talma heeft met
zijn zwaard dien Bijbel doorstoken en treft bijna het kruis,
Kuyper roept uit : „Wat ziet er dat gek uit . . ..! Toch Talma
heeft gelijk . . . al zou de Bij bel bier den mensch geen schut
meer zijn."
Deze plaat wijst op een strijd van opvattingen, die tot in de
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vergaderzalen onzer Hoogmogenden doordrong. De socialist zegt :
Bijbel en Kruis leeren mij den oorlog te paten ; de anti-re volutionnair aanvaardt de tegenstelling niet tusschen de Bergrede
en de millioenen eener oorlogsbegrooting, tusschen het Kruis en
het bevechten zijner vijanden. En een blad, tot in de uithoeken
van ons land bekend om de pikante en vaak juiste wijze van afbeelding der feiten van den dag, stelt het voor, als ware de
H. S. door den predikant doorstoken, door den meest-antirevolutionnairen minister desnoods prijs gegeven voor de aanneming van het budget van oorlog.
Deze dingen staan niet op zichzelf. Wij weten ook wel, dat
ze niet uitsluitend uitvinding van onzen tijd, van on ze maatschappij of godsdienst zijn. Maar toch, onder bijzonder tastbaren
vorm, ingrijpende in de oogenblikkelijke praktijk van het gewone
publieke leven, treden ze op en d r i n g e n zich op. Terwijl het
aantal aanhangers van het Boeddhisme in de landen toeneemt,
die sedert eeuwen gekerstend heeten, is er eene opvatting van
den eisch van vrede tot elken prijs, die zich beroept op de
Engelenzang, is er een stellen van den eisch der weerloosheid, dat zich beroept op de Bergrede, alles onder een' vorm,
die allermoeilijkst te rijmen schijnt met wat de geschiedenis
voor ons en onze kinderen zoo aantrekkelijk maakt. De groote
apostel van Rusland telt zijne volgelingen overal, en 't zijn
niet enkel weerloozen met het woord, maar er bevinden zich
onder hen weerloozen van de daad. En ze dringen door met
hunne denkbeelden in alle kringen der maatschappij. Aan de
eene zijde zien wij het gebruik der heftigste middelen ; 't zij in
den oorlog door de gewettigde macht, 't zij in den socialen strijd
door het wetteloos anarchisme ; aan de andere zijde het wegwerpen der wapenen, het levers zonder verweer. Bij deze laatsten
zijn personen, die dogmatisch, zoomin als de kluizenaar van
Jasiija Poljana, tot de belijders naar de Schrift kunnen gerekend worden. En toch beroepen zij zich op de Schrift, doen
zij w a t ze doen op grond van het Evangelie. En onder de eersten
is eene categorie, die Gods woord in geheel zijn omvang aanvaardt : de Christelijke regeeringen der Christen-nation belijden
het Kruis, Talma is van on verdachte kleur.
Er worden bedestonden gehouden om zegen over de wapenen
te vragen, de vaandels worden godsdienstig gewijd. Met gebed
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en gezang wordt de strijd begonnen : Gustaaf Adolf bij het betreden
van Duitschlands bodem de knieen buigende, om zegen te vragen
over den oorlog, dien hij komt voeren, is een der aantrekkelijkste figuren uit de geschiedenis. En nu is er geen tusschenweg. Sprekende over het TolstoIsme zegt Haspels in „Weerloosheid" : ,,Geen lapmiddelen dus ; niet een Tolstoiaan aanraden
hospitaalsoldaat te worden dan heipt hij evengoed de geweldmaatschappij in stand houden, als dat hij „schietsoldaat" is —
neen zijn dienstweigering zij absoluut." En dat is juist. Hier
is geen halve houding mogelijk. Heeft TolstoI, heeft Van der
Veer recht, dan staan wij voor moeilijke vragen, want dan is
alle oorlog onrecht, dan vallen de bladzijden, die wij als roernrijkste beschouwden, uit de landhistorie weg.
Onze vaderen grepen het zwaard voor vrijheid van geweten
en wij beroemen ons op dien machtigen worstelstrijd tegen
Spanje, begin van ons onafhankelijk volksbestaan. Hadden
zij niet als de eerste Christenen weerloos moeten zijn ?
Straks gold het de belangen van handel en visscherij. Moest
men dulden en verdragen, wat andere volken het onze in den
weg legden ? Of zijn recht handhaven met het zwaard in de
vuist ? Moeten wij aan Willem III gelijk geven, als hij
aan de stem van het Engelsche yolk gehoor geeft, of had
dat yolk met lijdelijk verzet moeten volstaan, zich weerloos
tegenover het geweld van Jacobus en Lodewijk moeten stellen ? Straks grijpt de grootste der nazaten van den Vader des
Vaderlands nog krachtiger in, als hij bij voorbaat maatregelen
neemt tegen het verbreken van het staatkundig evenwicht in
Europa, maatregelen, die van onwaarde moesten blijken, zoodra
ze werden genomen, indien men niet gereed stond ze desnoods met
het zwaard door te voeren. Had hij recht, of had hij moeten
afwachten, wat de kuiperijen van Frankrijks koning over Europa's
lot zouden beschikken?
En nu daartegenover : wiens zijde kiest ge : Willem V vrede
houdende op het Kelfkensbosch te Nijmegen, of zijne vrouw,
die zich bij Goejanverwellesluis door haar mannelijk optreden
aan gewapend verzet blootstelt, uitlokkende zoo de gewelddadige
tusschenkomst van haar broeder? Is het enkel medelijden, dat
ons bezielt, als Lodewijk XVI de Tuilerieen voor den Tempel
moet wisselen, als Willem V psalmen lezende naar Engeland
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scheep moet gaan? Immers in de hand van den God der
Eeuwen zijn ook die tijden geweest, maar wij zijn geneigd te
zeggen : ware de houding van Lodewijk, van Willem krachtiger
geweest, Frankrijk ware wellicht z u 1 k eene revolutie, Nederland z u 1 k een tijd van beproeving bespaard. Doch krachtiger
optreden eischte toen noodwendig het zwaard bloedvergieten
was onvermijdelijk. „Alles is verloren," zeide Marie Antoinette,
„de koning heeft geen geestkracht getoond ;" 't was op den
laatsten morgen, dien hij in zijn paleis doorbracht maar indien
niet in d i t bijzonder geval het laksche karakter van Lodewijk
Capet oorzaak van zijne houding ware geweest, waartoe zou
meer geestkracht noodig zijn geweest : om in dat hachelijk oogenblik den Zwitsers bevel tot den strijd te geven, of om, schijnbaar zich zelf offerende, het yolk een misdaad te doen plegen ?
En de nieuwere tijd ? Wij zullen kort zijn en alleen wijzen
op de eigenaardige uitlating van Da Costa :
„'t Was vrede, wat &troop sinds tweemaal negen jaren
„(zij 't moog'lijk blozend soms !) zich voornam te bewaren,
,,als waar 't een talisman en waarborg van behoud,
,,geroemd, gevierd, gekust, — toch ! in 't geheim mistrouwd.
„'t Was vrede, maar die vrede een waggelend gevaarte,
„met elken nieuwen steen zijn storting nader bij !
„'t Was vrede! vrede, wien te storen of te schenden
.,geen Mogeudheden meer bestonden in dees tijd,
„maar onder wiens fluweel of donzig mostapijt
„de brandstof tot een kamp broedde in verborgen holen."

De vrede blozende bewaard, de vrede een waggelend gevaarte,
dat met elken toegevoegden steen nader bij den val komt —
de oorlog dits verplicht, gewenscht, dat is de conclusie.
Hoe staan wij tegenover deze dingen ? — De lijdensprediking is
voorbij en wij hebben het beeld van den duldenden Heiland
voor ons geteekend gezien, en dat beeld heeft ons meer dan
woorden gezegd. Op een der passie-zondagen zagen wij den
Heer door het geweld in den hof van Gethsemane vermeesterd,
en toch Hij, de gebondene, vrij tegenover Judas, tegenover de
overpriesters, de vrijen, die gebonden slaven waren. 't Geweld
verliest het, 't geweld eet zich den dood, zoo werd ons ten
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krachtigste voorgehouden en — na afloop der prediking had
de bevestiging van nieuwe lidmaten plaats, toevallig alien soldaten, die, met het zwaard op zij de, belijdenis aflegden, dat
zij den Heer zouden volgen, welke gezegd heeft : „Wie het zwaard
neemt, zal door het zwaard vergaan ;" den Heer, die nooit
geweld gebruikte en van Wien toch reeds eeuwen door het lied
weerklinkt :
,,Vlecht den Overwinnaar palmen !"
Wonderlijke tegenstelling en toch houd ik mij overtuigd, dat
zij maar weinigen is opgevallen ; 't is zoo natuurlijk, dat niemand
er zich aan stout.
Daarom te meer, waar in onzen tijd door woord en daad de
weerloosheid wordt gepredikt, weerloosheid in ieder opzicht,
daar mag gevraagd worden naar het standpunt, waarop wij
ons hebben te plaatsen. Ons antwoord moet beginnen met de
verzekering, dat het o. i. in den meest absoluten zin waar is :
de weerlooze wint het, het geweld moet verliezen.
Zie op Christus en de „groote" wereldveroveraars ; Die zich
tegen het geweld niet verzette, Die als Hij leed niet dreigde,
maar gaf het over Dien die rechtvaardig oordeelt, Hij heerscht
over millioenen reeds eeuwen lang ; wie met duizenden gewapenden zich onderdanen trachtten te verwerven, hun rijk is
met hen vergaan en niemand noemt zich naar hunnen maw.
Het zaad der martelaren is het zaad der kerk. Dat groote
woord heeft de kerk zelf dikwijls meer gezegd dan beleden,
doch de geschiedenis heeft het als echt gewaarmerkt. Zou ook
de vorrning van ons onafhankelijk volksbestaan niet minstens
evenzeer, zoo niet in grooter mate, vallen tusschen 1520 en '1560
dan tusschen 1560 en 1600?
Van Doopsgezinden en Quakers zegt Haspels, dat zij in hun
besten tijd eenigszins het ideaal verwezenlijkt hebben van een
maatschappij, waarin geen geweld of overheid meer noodig was,
en hij voegt er aan toe met eigen cursiveering : „V o o r zoo v e r r e
het hun gelukt is, dat ideaal te verwezenlijken, en
hun liefdemaatschappij te gronden, heeft die
liefdemaatschappij het gewonnen van de geweldmaatschappij."
Stel daarnaast den enkeling, door geweld aangerand. Wanneer hij door physieke kracht niets zal vermogen tegen
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de overmacht, dan zal de echt weerlooze houding hem nog
kunnen redden.
Doch men versta dit wel deze weerloosheid is geen lijdelijkheid in den slappen zin van het woord ; ze is geen zwakheid,
maar ze is kracht, edele en hooge kracht. De reddende en
behoudende weerloosheid is eene openbaring van oprecht
geloof, van volkomen vertrouwen. 't Kind, dat zich in de armen
des vaders werpt, is zeker weerloos tegenover het gevaar,
waardoor het bedreigd wordt ; ook hier geldt het : worden als
de kinderkens. Voor die forsche weerloosheid moet het geloof
krachtig ontwikkeld zijn ; otn haar aan te durven, haar toe te
passen, moet er hooger aanrakingspunt zijn ; wie onzer zal
Diet moeten vragen : kom mijne ongeloovigheid te hulp ! als hij
eigen rechter, eigen verdediger, eigen wreker wil zijn ?
Past de Bergrede toe. Indien iemand u op de rechterwang
slaat, keer hem de linker — wie wint het? Er i s maar een
antwoord mogelijk. Hebt uwe vijanden lief, doet wel, wie u
haten wie wint het? Als 't waarlijk lief hebben is, waarachtig
weldoen, dan i s er maar een antwoord mogelijk, en de meest
onbevooroordeelde, zelfs de man van ruwe physieke kracht
e r k e n t dat, hoewel hij die overwinning niet wit behalen :
hij neemt een lager standpunt in.
Een lager standpunt : wij leggen daarop den nadruk. Er
mag bij weerloosheid van laf heid geen sprake zijn, en eene
gezonde opvatting daarvan lijdt onmogelijk tot ziekelijkheid.
Een jongen, die met zich laat sollen, is niet het ideaal-beeld
der weerloosheid, maar de krachtige, die het aandurft, aandurft
zeg ik, niet in het vetsgelden zich met den booze op een lijn
te stellen, d i e is het.
Om gezond-weerloos te zijn moet men eene persoonlijkheid
zijn en een Christen met zulk een krachtig geloof, dat men
van te voren de meest volkomen_ zekerheid van de overwinning
heeft : dan is ook eene mislukking volkomen uitgesloten.
Zelfs al schijnt oogenblikkelijk het verlies aan den kant van
den weerlooze, nochtans is hij zoo zeker van zijne winst, dat
hij geen oogenblik weifelt den hoogsten inzet te wagen ; het
krachtigste en meest sprekende voorbeeld daarvan is de Christus
aan het kruis.
Maar — na dit zonder terughouding te hebben vooropgezet,
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na uit voile overtuiging, met schaamte over gebrek aan geloof
ter toepassing, na in den meest absoluten zin de weerloosheid
als overwinnares te hebben geproclameerd over het geweld,
moeten wij er op wijzen, dat wij niet alleert plichten hebben
tegenover ons zelf; wij levee in eene maatschappij, wij zijn
leden van een gezin, van een staat ; wij erkennen het gezag
der overheid over ons en over anderen, der overheid, waarvan
toch ook Gods woord zegt, „dat zij het zwaard niet tevergeefs
draagt ; wie zich tegen de macht stelt, wederstaat de verordefling van God ; en die ze wederstaan, zullen over zich zelven
een oordeel halen. Want zij is Gods dienares, u ten goede
want zij is Gods dienares, eene wreekster tot straf dengenen,
die kwaad doet."
Nu mag Tolstoi het gezag van Paulus ontkennen en van het
Evangelie alleen de Bergrede en wat daarmede volgens hem
overeensternt aannemen, daarmede is hij er niet af. Wij zullen
bier niet herhalen, wat elders genoeg is aangetoond, dat Jezus
zelf zich onderwerpt aan die geordende macht, nu niet in den zin
van weerloos zich tegenover haar zich stellende, maar als haar
erkennende in haar recht van optreden ook tegenover Hem.
Wij leggen liever op een ander terrein onze bewijsgronden,
mede omdat het meer onmiddellijk verband houdt met ons
onderwerp. Niet in den Bijbel in de eerste plaats, maar in de
historie, getoetst aan de H. S., willen wij trachten licht te
vinden. In het ontstaan, het bestaan van huisgezin en staat,
de laatste zoomin als het eerste, immers „lets abstracts, maar
eene aan tijd en plaats gebondene historische verschijning,"
in het ontstaan, het bestaan van huisgezin en staat ligt opgesloten de eisch van iets anders clan die weerloosheid, waartoe
ik voor mij als individu niet alleen gerechtigd ben, maar die
een t e e k e n is voor mij waarin alléén ik overwinnen zal. Het in hoc signo geldt ook bier en 't kruis is
juist het sterkst sprekende beeld van weerloosheid, maar Hij
die het droeg, wilde den Keizer 't zijne gegeven hebben, erkende
ook de macht van een Pilatus als van boven gegeven.
„Niet iets abstracts, maar eene aan tijd en plaats gebondene
historische verschijning", zoo qualificeerden wij met Haspels
den Staat ; „elke natie een eigen organisme, door een eigen
gedachte geleid, door een eigen hartebloed in spanning gezet,
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en van Godswege tot een eigen levenstaak geroepen,"zoo spreekt
„Ons Program."
„Wij streven er naar „ ,,eenlingen" " te worden," zegt Maurice
in de tweede zijner lezingen over den zedelijken grondslag der
maatschappij, ,,en toch kunnen wij (tit niet." Het individueele
is ons ingeschapen, maar nog stelliger, daar naast en dat individueele in zekeren zin bevestigende, bindt onze geboorte zelf
ons vast aan het gezin. Dat gezin ook is een organisch geheel, de
vader heeft gezag, het kind heeft te gehoorzamen, broeder en
zuster, ieder met eigen karakter en gegevens, broeders en zusters
met dikwijls zeer sterk botsende wenschen, de moeder met
liefdevolle band alien samenvattende, zoo staat het gezin als
een schoon geheel, schepping Gods, waaraan zonder schade
voor de andere geen deel kan ontbreken.
Uit dat gezin ontwikkelt zich het yolk, de natie ; de familie
is prototype van de maatschappij. Geen beter en duidelijker
voorbeeld van wording van yolk uit gezin dan de wording van
het Israelietische yolk. Geen sterker voorbeeld ook van het
zich ook individueel vertoonen als yolk, naast en tegenover
andere volken ; al willen wij de geheel eenige plaats, in de
geschiedenis door Israel ingenomen, niet voorbijzien, ook in den
door ons bedoelden zin is Israel type zooals in tal van andere
opzichten. Maar is nu de familie prototype van de maatschappij,
gezin staat naast gezin, zoo staat yolk naast yolk, en zooals gij
u lid weet van uw gezin, u daarvan niet vrijmaken kunt, indien
ge het wildet, u daarvan niet vrij maken moogt zonder als
ontaard te worden gebrandmerkt, zoo ook staat yolk naast yolk,
elk met eigen recht van bestaan, als schepping der historie en
van den God der historie, elk met zijn eigen wetten, taal en
regeering, betrekkelijk met eigen zeden, en ge kunt u niet
vrij maken van het feit tot uw yolk te behooren, al zoudt ge
het willen, ge moogt u daarvan niet vrij maken zonder een
vergrijp te plegen aan het beginsel van uw eigen bestaan.
't Is een merkwaardig verschijnsel: een yolk. Er is al heel
wat gedacht en geschreven over het ontstaan der volken en 't ligt
niet op onzen weg, daar nu op in te gaan. Wij kennen ten
naastenbij de wording onzer natie, de overgang van stam tot
yolk met nationaal leven, langzaam maar gewis, door onderdrukking en slavernij heen. Ongeveer dezelfde verschijnselen
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nemen wij waar bij het Israelietische yolk en, in bijzonderheden
moge het bij andere volken afwijken, het verloop van zaken is
steeds in hoofdlijnen hetzelfde. Uitzonderingen bevestigen hier zeer
sterk den regel ; waar de natuurlijke historische ontwikkeling
geweld is aangedaan, daar blijft het woelen en gisten zonder
einde, 't is niet eene natie, die zich als geheel krachtig gevoelt,
maar eene agglomeratie, wier toegevoegde deelen steeds tot
losmaking neigen. Voorbeelden behoeven bier niet genoemd
te worden, ieder onzer heeft ze voor zich in de historie van
den dag.
Hoe nu dat ontstaan der volken verklaard worde, voor ons,
die in de geschiedenis Gods leidende hand erkennen, is het
onwedersprekelijk, dat elk dier volken recht van bestaan heeft ;
zooals ieder als individu, zooals ieder gezin als zoodanig, eveneens is elk yolk een taak aangewezen in de afwikkeling van
het verloop der wereldgeschiedenis en wel elk yolk een eigen
taak. Vandaar dat het geene dwaasheid is, mij te beroemen
op m ij n yolk en land, maar evenmin dwaasheid, daarnaast te
erkennen het recht van den Duitscher om Duitschland, van den
Engelschman om Engeland lief te hebben.
En nu is het de vraag, of ik als lid, als vader van een gezin,
of ik als behoorende tot een yolk evenzoo sta, als wij terstond
erkenden, dat ieder individueel kan en mag staan tegenover het
geweld. Ds. Talma wees er op, dat een vader niet ongestraft
zijn kind mag laten slaan, en hij brengt die gedachte over op
de verplichting van den onderdaan. En inderdaad : voor m ij n
recht zal God zorgen, 't is in Zijne handen veiliger dan in de
mijne, maar Hij zelf heeft door de betrekking, die Hij schiep
tusschen mij en mijne kinderen, diezelfde verhouding tevens
geschapen tusschen hen en mij z ij mogen hun eigen wrekers
niet zijn, hun recht kan en moet ik beter handhaven dan zij
het kunnen; en nu behoeven wij geene valsche betoogen te
gebruiken, om te komen tot dezelfde verhouding tusschen overheid en onderdaan in het conflict met andere volken, maar
ook in bet conflict tusschen de onderdanen onderling.
Zoo werd de noodzakelijkheid eener wet "I geboren ; Israel
ontvangt de wet op den Sinai en niet te onrechte gedenkt het
nog die gebeurtenis, als het begin van zijn bestaan als yolk ;
ook schijnt mij 1579, hoe onvolkomen de Unie als staatsstuk
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moge zijn geweest, juister als eerste levensjaar van de Hollandsche natie, dan '1581.
De wet, dat is het gecodificeerde recht ; het recht vindt zijn
oorsprong in God; Israel ontving de wet door de bestelling der
engelen, en, al zijn er vele onrechtvaardige wetten gemaakt,
dat doet niets of van de beteekenis der wet.
Maurice werpt op die beteekenis een holder licht. „Ik bevind
mij order een wet," zoo zegt hij. Maar wat is een wet? 1k
was er aan gewoon, dat een vader mij zijn wil te kennen gaf,
en leerde mij in het gezag, dat hij over mij uitoefende, schikken
en dit van dierlijke kracht onderscheiden. Poogde hij mij door
zijne kracht te dwingen, dan kon ik wederstrevend zijn. Maar
zijn gezag was stellig van een teederder aard, want nimmer
wist ik heel nauwkeurig met welk wapen ik hem daarin zou
kunnen weerstaan. Doch hier is geen varier. Het is een bevel,
dat uitgaat, van ik weet niet wien. Hij, die het mij mededeelt,
hij, die mij dwingt er aan te gehoorzatnen, geeft niet voor, dat
hij zelf er de uitvinder van is. Integendeel ; hij verzekert mij,
dat zulks het geval niet is en dat hij er zichzelf evengoed aan
gebonden acht als mij. Hij kan het even gemakkelijk — en misschien nog wel gemakkelijker — overtreden; maar hij zegt, dat hij
het niet overtreden m o e t." Na op het voorbeeld te hebben
gewezen van Shylock, den vogelvrij verklaarde, doch die zich
veilig op de wetter! van hetzelfde yolk kon beroepen, dat hem
vogelvrij verklaard had, zegt hij : „Dit besef van de macht der
wet is inderdaad iets geheimzinnigs .... de s t a a t toonde
door zijn bestaan, dat de wet over 't geweld getriom fe e r d ha d." De wet als aardsche triomf over het geweld, — zoo beschouwd komen wij geheel in het verband met
ons onderwerp tot eisch voor ieder om zich aan de wetten te
onderwerpen, maar ook tot eene indirecte verklaring van de
omstandigheid, dat de handhaving slier wetten, de handhaving
van ons recht als yolk tegenover andere volken, ons in heilig
vuur kan doen ontbranden, dat misschien onheilige rook kan
verspreiden, maar niettemin in beginsel ontstoken is door onze
aanraking met het heilige recht Gods.
Mij dunkt, gij bemerkt, dat de weg, dien wij volgden, geen
omweg was, dat wij dien moesten volgen, om te doen gevoelen,
hoe geheel anders wij staan als individu, dan als lid der familie
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en als behoorende tot een yolk. Direct volgt hieruit, dat het
recht van verweer voor die gevallen niet hetzelfde is. „Zonder
twijfel draag ik een instinkt in mij om, dat mij er toe brengt,
een struikroover neer te slaan." Toch wordt die daad slechts
g e d u 1 d. „Stel, dat de benadeelde persoon verkozen had het
onrecht te verdragen — dat hij zichzelven lie ver had laten
dooden, dan eigenhandig wraak te nemen dan zou het ons
spijten, dat een misdadiger het ontkvvam en een rechtvaardig
man zijn slachtoffer werd doch wij moeten toegeven, dat de
wet in eere werd gehouden — al noemen wij zulk een in eere
houden ook nog zoo overdreven — door de weigering van het
slachtoffer, hare bestraffing vooruit te loopen. Hoe is het echter
mogelijk, ook voor de vooraf overwogen handelingen van een
georganiseerd yolk zulk een grond aan te nemen
Geen
natuurlijk instinkt, niets dan eene zedelijke verplichting kan
tot verontschuldiging dienen, wanneer het leven onzer burgers
in de weegschaal moet worden gesteld en dat van andere
menschen bedreigd .... Dit, maar ook dit alleen, maakt een
oorlog wettig, als het namelijk een strijd is voor wet tegen geweld, voor het leven van een yolk, zooals dit in zijn wetten,
taal en regeering uitgedrukt is, tegen elke poging, het eene wet,
taal of regeering op te dringen, die niet de zijne is.
Ik geloof, dat dit eene zeer gezonde gevolgtrekking is, die
zich aan hen opdringt, welke den sterksten natuurlijken afkeer van elken oorlog hebben, ieder beroep op de eerzucht of
de liefde van hun yolk voor roem met argwaan gadeslaan, en
geneigd zijn vanwege hun aard en opvoeding, meer met ieder
ander beroep op te hebben, dan met den krijgsdienst. Ik voor
mij denk, dat ondervindingen van allerlei aard, in zeer verschillende omstandigheden opgedaan, hen er wel toe verplichten
de holheid in te zien van de argumenten, die tot elken prijs
voor vrede pleiten, en die de zaak, tot wier steun zij worden
aangevoerd, meer geschaad dan gebaat hebben.
Wanneer deze argumenten zich op de bewering gronden,
dat Christus op de wereld is gekomen, om een vrederijk voor
alle volkeren te stichten, stem ik niet alleen met die leer
in, maar eisch ook, dat zij in haar meest juisten zin wordt
opgevat. Het is een koninkrijk voor alle v o 1 k ere n. Zoo er
Been volken, zich van elkander onderscheidende volken zijn,
?
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verliest dat rijk zijne ware beteekenis en wordt een wereldrijk."
Ik ben ruim geweest met mijne aanhaling, ik heb dat niet
geschroomd, want ik wist het niet beter te zeggen dan Maurice.
Met hem haal ik als besluit van bovenstaande redeneering aan
het opschrift bij Thermopylae : ,,Deze driehonderd stierven in
gehoorzaamheid aan de wetten," de ware opvatting van een
krijgsmansleven, zoowel in vroeger als in later tijd.
Nu zullen wij niet ontkennen, dat er vele onrechtvaardige
oorlogen zijn gevoerd en nog gevoerd worden, dat sours, wat
ons onrecht schijnt zelfs zegeviert over het recht. Wel gaan
wij volstrekt niet mede met iemand, die reeds bij den aanvang
van den oorlog . in Zuid-Afrika verklaarde, dat de Boeren
m oest en verliezen, omdat hier op aarde het recht het verliezen moest tegen het onrecht; ook hier is de eindzegepraal aan het recht ; wij bedoelen daarmede geene profetie in
zake Zuid-Afrika, maar wel in zake de geheele worsteling,
waarvan de wereld alom het tooneel was en is, tot eindelijk
geene ongerechtigheid meer zijn zal.
Wat betreft de behandeling onzer Vaderlandsche Geschiedenis
komen wij dus tot de volgende conclusie :
Wanneer voorop staat, dat het : „Wreekt u zelven niet, beminden" geene ijdele phrase mag zijn en de toepassing daarvan
geene slapheid maar hooge kracht vereischt, wanneer bovendien
vaststaat, dat er is eene dienaresse Gods, ons ten goede, geroepen tot handhaving van het recht onder en voor bare
onderdanen, dan behoeven wij ons volstrekt niet te ontzien de
histoire de bataille met de kinderen te behandelen. Zeker,
indien wij niet schromen deze in het rechte licht te plaatsen
en wij ook, wanneer wij meenen, dat door hen, die onze geschiedenis maakten, onrecht is gepleegd in naam van het recht,
ons niet ontzien dat te zeggen van onze vaderen, schoon het
onze vaderen zijn, dan zal de behandeling der Vad. Gesch.
ook in dezen tak er mede winnen. Wij hebben hierbij niet to
rekenen met hun al of niet oogenblikkelijk slagen, aangezien
dit niet altijd een bewijs is van recht. Maar toch, schoon de
tijden van het geloof aan een Middeneeuwsch Godsgericht
voorbij zijn, dat de Wereldgeschiedenis het Wereldgericht is
staat vast en zal bij steeds nauwkeuriger onderscheiding niet
dan to duidelijker kunnen blijken ; dit maakt eene nauwgezette

HET BEGINSEL DER WEERLOOSHEID ENZ.

31

behandeling niet gemakkelijker, maar wel meer vruchtbaar,
en niet om het gemak doch om de vrucht gaat het immers in
de eerste plaats.
Wij gelooven dus niet, dat het beginsel der weerloosheid
ons moeilijkheid behoeft te veroorzaken bij de behandeling der
Vaderlandsche Geschiedenis. Een oorlog voor het recht tegen
geweld moet niet alleen geoorloofd worden gerekend, maar
omdat wij gevoelen, dat eigenlijk het bij den strijd van yolk
tegen yolk daarom gaat of moet gaan, daarom schatten wij hoog
den krijgsman, die pal staat in den strijd en sterven kiest voor
wijken. Toen wij herinnerden aan het sterven der Garde,
wezen wij er reeds op : daar gevoelt men onwillekeurig, dat er
meer clan hoogopgedreven onverzettelijkheid in het spel is.
Daarom kunnen vijanden in den strijd elkander na het gevecht
de hand reiken, en kan dat niet meer indien de strijd in persoonlijke veete overgaat. Hoog staat De la Rey, die Methuen
zijne vrijheid hergeeft, hoog in zijne opvatting van den oorlog,
te hooger omdat zijne tegenpartij maar al te zeer verbeurd
heeft, zoo hoog te worden aangeslagen. D i e oorlog wordt
gevoerd op de meest menschelijke wijze, waar men van weersziklen meent het recht aan zijne zijde te hebben ; de partij,
die gevoelt in dit opzicht zwak te staan, zal moeilijk recht
doen en zij zal tot het nemen van revanche aanleiding geven,
waarin zoo menig onderdeel van den grooten strijd ontaardt.
Wij hebben bij de behandeling van onze Vaderlandsche
Geschiedenis niet te doen, alsof de cosmopoliet de beste christen
ware ; de gedachtenstroom oozes tijds voert zoo licht tot die
opvatting en er is iets sterk meesleepends in die icl6e en zij
ligt .op de lijn der weerloosheid ; toch loochenen wij dan het
individueele in ons zelf, in het huisgezin en den staat, nog
daar gelaten, dat wij voorbijzien de zegeningen door God in 't
bijzonder aan ons yolk geschonken. Aan ons yolk in 't bijzonder ?
— indien men dit vraagt, ziet men dan niet voorbij, dat wij
in het ontvangen van zegeningen door o n s ieder afzonderlijk
niets ongerijmds zien ?
Wij hebben bij de behandeling der Vad. Gesch. niet alles
goed te noemen, wat onze vaderen deden ook in de verdediging
hunner belangen tegenover andere volken. Echter moeten wij
bij de beoordeeling wel in het oog houden, dat wij de feiten
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nu juister kunnen beoordeelen, dan toen ze voorvielen. Wat
ons onrecht schijnt, kan voor den tijdgenoot met het volste
recht in overeenstemming hebben geschenen. Geene wisseling
van recht met tijden en gelegenheden stel ik hiermede voor,
men versta mij wel, maar wel eene verschillende opvatting en
op het oogenblik van de daad en daarna, meestal v e 1 e jaren
daarna eerst. Is 't weer niet met ons persoonlijk levee even
't zelfde ? Hoe staan wij tegenover sommige onzer daden van
voor twintig jaar, van gisteren misschien ?
Echter — onverbiddelijk mogen ook bier lage motieven laag
genoemd worden de oorlog is niet rechtvaardig uit zich zelf,
integendeel, indien iets zich heeft te verdedigen dan is het de
oorlog. Doch daar staat tegenover, dat ook het n i e t-oorlogvoeren menigmaal verdediging eischt; waar een heilig recht is
te handhaven tegenover gevveld, daar wordt een der attributen
Gods aangerand en het instrument, door God tot handhaving
daarvan aangewezen, doet zich onrecht en oneer aan, indien
het werkeloos blijft, indien het onverschillig daar tegenover
blijft staan.
Persoonlijke daden van opperbevelhebbers worden voor kinderen behandeld vaak meer dan de daden van de massa, en
terecht. Hoe verschillend ze beoordeeld worden, zagen we
reeds bij den aanvang. Ik meen ook bier als beginsel te moeten
vooropstellen, dat, waar de wettige handhaver van recht tegenover geweld dat recht ziet aangerand, hij niet mag beoordeeld
worden als het individu, dat uit zelfverweer handelt. Zijne
handelwijze zonder meer goed of of te keuren uit zedelijk oogpunt valt m. i. niet onder onze competentie wij kunnen niet
volkomen de omstandigheden en motieven beoordeelen. Ik
kan mij denken, dat van Speyk handelde in eene soort van
strijdroes, maar ik kan mij ook zeer goed voorstellen, dat het
weloverwogen landsbelang hem heeft doen handelen, landsbelang genomen in den boven aangegeven zin.
't Komt mij voor, dat door onze Vad. Gesch. en de Gesch.
der volkeren te behandelen, van uit dit oogpunt gezien, wij
niet alleen niet in conflict komen met Gods woord, maar er
geheel mede in overeenstemming en handelen aan die Geschiedenis
een sterk opvoedend karakter verleenen. Zelfverloochening
naast de handhaving van heilig recht, dat is de roeping van
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ieder burger, van ieder Christen ; aan ons om door historiestudie mede te werken tot eene juiste ontwikkeling van het
begrip van zelfverloochening naast rechtsverweer ; aan ons om
door onze wijze van voorstellen aan te toonen de leiding Gods
in de geschiedenis.
En de toepassing op het heden ? ,Zeg niet: wat is er, dat
de vorige dagen beter geweest zijn dan dew, want gij zoudt
naar zulks niet nit wijsheid vragen," — dat woord van den
Prediker is maar al te zeer waar in onzen tijd. Die hooge
opvatting van recht en roeping der volken, wij zouden in onze
dagen vaak geneigd zijn te vragen, of zij een hersenschim is.
Mij weed voor eenigen tijd de opmerking gemaakt : Wij smalen
wel over de lakschheid der regeeringen, (lie uit een oogpunt
van utiliteit, van zelfbehoud, zelfs geen woord durven zeggen,
dat het machtige Albion kan nopen of te zien van de voortzetting van het gepleegde onrecht, maar indien de geest der
volkeren zelf anders ware, zouden dan de regeeringen die
houding blijvend kunnen bewaren ? In die opnierking ligt een kern
van waarheid en de oorzaak is niet enkel in de toongevende
kringen te zoeken. 't Is waar, daar verneemt men uitingen als :
„de Boeren moesten 't nu maar eens opgeven; verliezen moeten
ze 't immers toch en de handel wordt zoo geschaad" ; maar
is niet mede door 't neutrale in ons chr istel ij k onderw ij s
't gevoel verloren gegaan, ook under de massa, van de r o e pi n g
van een yolk? Er gloeit wel in veler hart nog jets, dat gevoel
voor gepleegd onrecht aanwijst, maar bij hoevelen is niet de
wensch ten gunste van de Boeren enkel eene citing van
rassenhaat.
En onze Geschiedenis, en die van onze stamverwanten
in Zuid-Afrika zijn uitnemend geschikt om de worsteling van
recht tegen geweld te doen zien ; die worsteling kan ling Buren,
ook van de zijde van het recht kan die met veel zonde en
gebrekkigheid worden gevoerd, maar de eindoverwinning zal
blijven aan het recht.
De bespreking van het beginsel der vveerloosheid en der Vad.
Gesch. kwam voor een goed deel neer op de bespreking van
het goed recht van bestaan van den oorlog. Ik wil dat niet
ontkennen. Zelfs niet, dat ik misschien te weinig speciaal de
Vaderlandsche Geschiedenis op het oog had. Tech meende ik,
-
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juist zoo het hart van de zaak te treffen de toepassing make
ieder voor zich.
Echter wil ik niet eindigen, zonder de opmerking, dat de
bedeeling, waarvan ook de Geschiedenis van ons Vaderland
een deel is, eene voorbijgaande is. N u is het nog zoo niet,
maar de tijd zal komen, waarin de volken de zwaarden zullen
slaan tot spaden, en hunne spiesen tot sikkelen, het eene yolk
zal tegen het andere yolk geen zwaard opheffen, en zij zullen
geen oorlog meer leeren.
Laten wij in het oog houden, dat de toestanden en verhoudingen in Vaderland, Geschiedenis en Maatschappij moeten
bezien worden steeds weder in het licht der eeuwigheid. „Het
woord der ware weerloosheid wij halen Haspels aan — „het
woord der ware weerloosheid is : Jenseitigkeit. (Alles te verichten)
uit het standpnnt der eeuwigheid, natuurlijk dit brengt in onze
zondige wereld strijd en kruis mede. Onze verkeerde wereld
van geweld wil dat niet. De man, die wel zoo wil werken, zal
lijden, zal vervolgd worden, zal min of meer martelaar zijn,
maar hij zal dan ook den vrede Gods in zijne ziel hebben, dat hij
werkt voor de komst van het Koninkrijk Gods. Soms zal dit
het kruis van zijn kruis zijn, dat het hem vaak is alsof God hem
heeft verlaten, maar hij zal ook ervaren, dat het geweld en de
spot machteloos zijn tegenover zijn weerloosheid, en in zijn
weerloosheid zal hij zich weten „meer dan overwinnaar," en
medearbeider Gods, die zijn Koninkrijk doet komen met macht,
ook in onze verwarde dagen." En zoo ook daartegenover zijn
de rechtsverhoudingen dezer wereld van tijdelijken aard ook
zij moeten worden bezien in het licht der eeuwigheid. Dat zal
schroomvallig maken in het oordeelen en veroordeelen aan U
het oordeel, Heer ! Dat zal ons voorzichtig maken ook in onze
hand having van het recht, wanneer wij daartoe geroepen worden.
't Moet uitloopen op een rijk van vrede en liefde, en door die
gedachte bezield moet zelfs ons strijdvoeren zijn.
„De mensch is die hij zal zijn,' die hij zal zijn in de eeuwigheid, met dit woord van den weerlooze onder de kerkvaders,
Tertullianus, kunnen wij besluiten. Nu leeft hij nog in een
wereld van geweld, en geen extase, geen Buddhisme, geen
klooster redt hem van die wereld. 's Menschen gang is en
moet zijn over de wereld. Hij moet gebruik maken van geweld.
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En toch dorst hij naar liefde, naar een eenheid van vrede!
Deugd en liefde bereikt hij niet met zijn gevoel, maar met
zijn hart, en dat hart beaamt Gods rechtvaardige wet : na
strijd vrede, door lijden overwinning. Deugd is geordende
liefde, heeft Augustinus zoo schoon gezegd. Liefde, die niet
luistert 'mar de wet, is geen liefde, deugd, die niet ontspruit
uit liefde, is geen deugd. Een leven van toewijding en plichtsbetrachting, dat niet gedragen wordt door de ware liefde, die
is de liefde tot God, is geen waar menschelijk leven. Maar
het leven 't vvelk is een leven van geordende liefde, dat brengt
zegen. Die zoo leeft, ook al moet hij rechtspreken en veroordeelen, strijden en doodschieten, geld verdienen en geld verliezen, die zoo leeft is een mensch van liefde, een mensch van
vrede, miens vrede is een strijd om to realiseeren de bede des
vredes : Uw Koninkrijk kome."
Maart 1902. J. HOBMA.

Sprokkeling.

Vrij zijn is : „zich zelf zijn." Doch : „zich zelf zijn" wil zeggen:
Zijn, zooals men werkelijk moet zijn. Men zegt wel eens : „ik
ben buiten mij zelf van drift, van smart," d. w. z. de drift,
de smart heeft zoo de overhand over mij, dat mijn denken, mijn
spreken, mijn willen niet van mij zelf zijn, zooals ik in gewonen
toestand ben, maar van mij, zooals die drift, die smart mij
doet zijn.
De vraag is nu, of wij werkelijk zijn, zooals wij wezen moeten.
Dan is de mensch, zooals hij wezen moet, wanneer hij yolk omen
beantwoordt aan de idee van God, zooals Deze wilde, dat hij
zijn zou. De Godsidee is dus de grondwet van het ware zichzelf zijn." Als ons willen nu niet overeenkomt met die idee,
is het niet de wil van ons zelf zijn," en al is hij nu onze wil
en niet die van een ander, die wil is nochtans niet reêel vrij,
hij is een uitvloeisel wel van ons werkelijk zijn, niet van ons
ware zijn, die wil is alleen formeel vrij.
J. J. KUIJPER.

BOEKWERKEN, TUDSCHRIFTEN ENZ.

Doel en Method.) van het Teekenonderwijs.

Toen onze paedagogiek nog in het teeken van het intellectualisme stond,
scheen het onstotrelijke van den mensch niets anders te wezen dan zijn
verstand. Op den onderwijzer rustle dus keen andere taak dan de ontwikkeling daarvan.
De resultaten Bier opvoeding, met hun topzwaar hoofd wel wat gelijkende
op een „Pluizer" in „De kleine Johannes", bevredigden natuurlijk niet;
bovendien, de behoeften van het hart kunnen wel voor een poos geignoreerd
worden ; het re6ele wordt daardoor niet imaginair, het herneemt zijn
rechten. Wat doel was, were middel ; zedelijke opvoeding werd doel ; helaas
nog maar al te dikwijls eene zedelijkheid zonder godsdienstige bazis. Voorzeker, een belangrijke stap voorwaarts. Maar meer was het niet. Het
onderwijs had wel is waar zijn eenzijdig karakter verloren, maar beoogde
daarom volstrekt nog niet: alzijdige ontwikkeling van 's menschen aanleg.
Nog steeds bleven kostelijke krachten ongeliruikt.
Verblijdend is het, dat dit in de laatste jaren, zoo hier te lande als bij
onze naburen, wordt ingezien. De a esthetische vorining van het kind
trekt meer en meer de aandacht, wordt allengs meer voorwerp van studie,
begint mede het ideaal te vormen van den praktischen paedagoog. En toch
ondanks menage voortreffelijke bijdrage in binnen- en buitenlandsche periodieken tot oplossing der kwestie : „hoe zal het gevoel voor het schoone
gewekt ?" „hoe de aesthetische aanleg van het kind ontwikkeld worden ?"
blijkt het ook hier weer, hoe slechts langzamerhand de verschillende vakken
van uit dit gezichtspunt worden beschouwd, en opnieuw wordt ervaren, dat
tusschen theorie en praktijk meer dan een schrede ligt.
Verbazing mag het b.v. wekken, dat het t e e k e n e n, h e t vak voor de
aesthetische vorming, jaren lang beschouwd werd als een zekere „v a a rd i g h e i d" ; oefening van oog en hand stelde zich het onderwijs in dat vak
ten doel, niets meer; en dat doel beheerschte natuurlijk de methode. Angst-
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vallig splitste men de moeilijkheden, langs „lijnen van geleidelijkheid" moest
het gaan. Of het yak, op deze wijze behandeld, belangstelling wekken kon,
of het kind in zijn vrije uren ook rechte lijnen, regelrnatige rechtlijnige en
kromlijnige tiguren teekende of zulke lijnen ook spraken tot zijn gevoel,
zijne verbeelding, deze vragen schenen zich niet op te dringen bij de
paedagogen.
Met dankbaarheid mag echter geconstateerd, dat ook in de paedagogische
beschouwing van dit yak kentering is waar te nemen. De overtuiging wint
veld: het teekenen is meer dan een vaardigheid, het is een
krachtig middel tot de ontwikkeling van den aesthetischen
aanleg van het kind; het kind moet een kunstprodukt, in
relatieven zin natuurlijk, leeren begrijpen en genieten, het
moet ook, en nu in zeer betrekkelijken zin, een kunstwerk
leeren produceeren.
Hoe nu dit doel kan worden bereikt, is in hoofdzaak ten minste uiteengezet op de laatste Decembervergadering „des Vereins fur Herbartische
Piidagogik in Rheinland and Westfalen" door H. H. DOpp en Lotz, onderwijzers in Elberfeld De eerste naar aanleiding der vraag: „Zeichenunterricht oder Unterricht in der darstellenden Kunst?" de laatste hield zich
meet. in I bijzonder bezig met de methodiek van het teekenen in de drie
eerste jaren der lagere school.
Voor beiden is het teekenonderwijs, onderwijs in kuns t. Aanleg voor
kunst beteekent bij de meesten : geschiktheid om kunstgenot te smaken.
Veel minder algerneen is de gave : een kunstprodukt te scheppen. Taak der
school is derhalve vooral: ontwikkeling van de eerste.
Waarmede zal het onderwijs aanvangen ? Antwoord met een wedervraag:
Welke aanknoopingspunten zijn er voor dat yak bij het kind aanwezig ?
Hoezeer verschillende resultaten van de experimenteele paedagogiek verre
van vast staan, (lit is dan toch gebleken, dat circa 45 0 / der teekeningen
van kinderen onder de 10 a 11 jaar de menschelijke gestalte moeten voorstellen, dat kinderen van 5 jaar gewoonlijk slechts den grondvortn weergeven,
die van 8 jaar en onder ook details, dat nooit een deel, altijd het geheel
geteekend wordt, dat niet de grootte, noch de schoonheid van den mensch
den jeugdigen teekenaar belang inboezernen maar wel, vat de mensch doet
en waar m e d e hij iets doet.
Daar hebt ge de stof voor het eerste teekenonderwijs. Voorwerpen en
gereedschappen nit onze omgeving.
In welke volgorde?
Niet de klimmende moeilijkheid der teekening: het „Gesinnungsunterricht"
zal de volgorde bepalen. En waarom? Het kind moet iets bepaalds denken
0
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en gevoelen bij zijne teekening, dan eerst wordt ze interessant, clan eerst
gaat de doode lijn Leven, de abstractie wordt concreet. Er ontstaat sterke
associatie tusschen beeld en zaak, het smaken van aesthetisch genot is
mogel ijk gemaakt.
De stof voor het „Gesinnungsunterricht" ontleenen wij aan Bij b. Gesch.,
Sprookjes, Robinson, Sagen. Het teekenen van voorwerpen, waarover in de
vertelling gesproken is, is daarom zulk eene geliefde bezigheid, omdat het
kind als teekenaar actief optreedt tegenover de passieve rol, die het bij het
luisteren vervulde, en bovenal, omdat de teekening hem met behulp zijner
phantasie in staat stelt zich de afwezige Bingen voor te stellen.
Er mag niet naar de natuur geteekend. 't Zou te moeilijk zijn. Daarbij
komt, we willen stof geven aan de phantasie, en die krijgt het kind te
weinig, indien het voorwerp „en details" voor hem staat. Eerst slechts de
grondvorrn dan eenige kenmerkende trekken er bij. 1)
Veronderstel, dat het voorwerp op 't zwarte bord staat afgebeeld, moet
dan onmiddellijk die teekening worden gereproduceerd door het kind?
De overgang zou te groot zijn. Eerst laten we de staafjes van FrObel
hunne voortrellelijke diensten bewijzen. Met behulp van deze moet de reproductie plaats hebben.
Ook tusschen deze oefening en de teekening in het schrijfboek liggen
nog verscheidene schreden. De juiste houding der hand, het gebruik van
het potlood, de richting der lijnen. Al te maal moeilijkheden. Zullen dan
de horizontals en de vertikale hulplijnen ons dienst doen ? Liever niet. Aan
zulk een leiband leert het kind niet zelfstandig arbeiden. Zulk een net van
lijnen verzwakt bovendien den indruk der teekening en belemmert de
associatie. Geen hulplijnen, maar hulppunten, die vanzelf langzamerhand
verder van elkaar komen te staan.
1) Een enkele greep ter toelichting. Naar aanleiding van bet verhaal van Roodkapje
teekenen we o. a. het volgende:
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Zoo ongeveer behoort ons teekenonderwijs te wezen in het eerste drietal
klassen der Lagere School.
En in de volgende?
Waarneming, bestudeering van het kunstwerk, dan reproductie. De omgeving Levert gebouwen, onderdeelen daarvan, die op zich zelf weer een
geheel vormen, verschillende voorwerpen, die aan aesthetische eischen voldoen.
Welnu, deze worden aandachtig beschouwd, en daarna in teekening gebracht.
Is er „in natura" niets aanwezig, dat tot model kan dienen, dan stelle men
zich met afbeeldingen tevreden. De natuur biedt bovendien ook voor de
school, denk slechts aan den bladvorm, leerstof aan, die den jeugdigen
teekenaar being inboezemt.
Niet alleen moet van een kunstprodukt uitgegaan, er moet ook een kunstwerk geleverd worden. In relatieven zin natuurlijk. Geen model mag gevergd.
Ook niet slechts een copie. Zell' moet de leerling het geheel vinden, nadat
heldere kennis der deelen aangebracht is, en na voldoende oefening in de
sarnenstelling der details.
Veel is er in dezen gedachtengang, dat ons ongemeen aantrekt. De nauwe
samenhang tusschen het „Gesinnungsunterricht" en het teekenen rnaakt het
laatste niet weinig belangwekkend, legt de stof van het eerste des te vaster.
Is de omgeving de bron, waaruit ook voor het teekenonderwijs geput wordt,
dan wordt deze nog uit ander oogpunt beschouwd (Ian in de „Heimatkunde,"
wordt daardoor nog dichter gebracht bij het kind, wekt nog meer zijne
belangstelling en vormt nog steviger fondament voor het gebouw van kennis,
dat daarop in de latere schooljaren zal worden opgetrokken.
Met gespannen verwachting zien we dan ook uit naar eene methode, die
de gedachten der geachte referenten zal verwerkelijken. Deze is natuurlijk
noodzakelijk. 't Zou te veel gevraagd zijn van den doorsnede-onderwijzer,
zoo hij zelf met de zorg daarvoor word belast. Al behoeft men zich niet
zoo angstvallig als totnogtoe gebruikelijk was, of te vragen : is dit wellicht
iets moeilijker dan dat? met den eisch der geleidelijkheid dient rekening
gehouden ; at is het dan in de tweede plaats. Het komt ons voor, dat ter
voldoening aan beide voorwaarden een meer dan gewoon talent noodig
is. Worde dit spoedig in de gelederen der binnen- of buitenlandsche collega's
0 evonden !
b
P. A. VERSLUYS.
BREDA,
.
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Aan Moeders Schoot en van Moeders Lippen, door MARY WOOD
ALLEN. — Uitgave van H. J. DEN BOER te Baarn.

Vele ouders zijn overtuigd, dat ze hunne kinderen tijdig moeten inlichten
omtrent het geheim der geboorte. Ze gevoelen, dat deze teedere zaak teen
behandeld rnoet worden en ze zullen er niet licht toe overgaan haarfijn te
beschrijven met welke woorden en onder welke omstandigheden ze hunne
inlichtingen hebben gegeven, want dat zijn ook geheimen — geheimen
tusschen moeder en dochter, tusschen vader en zoon.
Als een moeder durfde publiceeren, wat zij in dezen tot haar kind had
gezegd, dan zouden wij vreezen, dat ze in het algemeen, waar het geldt de
behandeling van kiesche Bingen, van weinig tact blijken zou geven en dus
zouden we haar daarin niet als leidsvrouw erkennen.
Bovenstaand werkje is echter niet van een moeder, maar van een
vrouwelijke-geneeskundige, die in vergaderingen als raadgeefster van moeders
is opgetreden en volgens haar eigen mededeelingen na alloop van die bijeenkomsten trelfende dankbetuigingen van moeders heeft ontvangen. We kunnen
ons de dankbaarheid van sommige moeders, die niet Nvisten, hoe ze deze
zaak moesten aanvatten, zeer goed begrijpen. Van de plant tot het Bier en
van het dier tot den tnensch, 't is alles zeer geleidelijk en het klinkt in
de keurige vertaling waarschijnlijk niet veel minder schoon dan in het
oorspronkelijke.
Men bedenke echter, dat het geboren-worden minder aanleiding tot slechte
gedachten geeft dan de ontvangenis en dat joist in het bespreken of aanduiden van deze laatste de grootste moeilijkheid ligt. Deze moeilijkheid
kan men met Been stuillneel overwinnen. L. A. J.

Rekenonderwijs, eon stel rekenboekjes, ten dienste van lagere
scholen door D. BOSWIJK en J. G. ZIJLSTRA.

Sinds eenige jaren is men in gaan zien, dat het beredeneerd oplossen
van vraagstukken, eene noodzakelijke reactie tegen het mechanisch gecijfer,
Loch ook zijn tegen had. Men eischte, dat de kinderen eenigermate verstandelijk konden lezen, eenigermate verstandelijk konden schrijven, vOOr
ze met het schriftelijk rekenen een aanvang mochten maken. Het beginsel
der zelfwerkzaarnheid vraagt echter, dat de leerlingen er vroeger mee beginnen. In deze serie, eerste leerjaar, getallen van 1 —20 tweede leerjaar,
hoeveelheden tot 100, begrip en schrijfwijze der getallen tot 1000, in verband met de eenvoudigste zaken van het Metriek Stelsel, halven en vierden,
waarvoor per week 4 a 5 uur reken-onderwijs wordt vereischt — hebben
de schrijvers bij het aanvankelijke reken-onderwijs het „beredeneerd op-
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schijnbaar weten en blijkbaar napraten en voor wat trouwe
lossen"
geheugens weinig minder machinaal clan het eindelooze gecijfer — tot een
minimum terug gebracht. Deze serie verdient kennismaking en invoering.
De uitgave is van de Firma Wolters.
P. 0.
.

Spreekoefeningen, ten gebruike bij het onderwijs in spreken on
zingen door BRANCO VAN DANTZIG. Uitgave van
J. B. WOLTERS, Groningen.

Dezelfde schrijfster, die het vorige jaar bij denzelfden uitgever eene
phonetische woordenlijst der Nederlandsche taal uitgal, heeft zich thans
„door het meer en meer populair worden van het spreekonderwijs" gedrongen
gevoeld, eene handleiding te geven, „berekend voor de bevatting van leerlingen van ongeveer veertienjarigen leeftijd." Met haar wenscli ik, dat aan
het boekje eene goede ontvangst te beurt valle, en voor het verdwijnen van
allerlei beschaafd en on beschaafd dialect — „de vijand van het hygi6nisch
spreken," zegt de schrijfster — en uit een sanitair oogpunt, „wat al keellijden wordt er veroorzaakt door verkeerd en daardoor onduidelijk articuleeren, te hoog spreken, enz." en met het oog op ons taalonderwijs, dat
van minder slordig spreken goede vruchten zou oogsten.
P. 0.

W. WALS, Rondschrift, No. 1-3. Uitgave van J. B. WOLTERS
to Groningen.

Wie in de hoogste klasse zijner school of ook in een handelsklasse behoefte heeft aan een cursus voor rondschrift, vindt in het bovenstaande
iets van zijne gading. De lettervormen zijn eenvoudig en sierlijk.
***

Dr. MINDER. Ons lichaam aanschouwelijk voorgesteld. Uitgave
van W. B. MORANSARD to Amsterdam. f 0.60.

Door een drietal beweegbare, gekleurde platen wordt de onderlinge ligging
der lichaamsdeelen voorgesteld. Wie niet in de gelegenheid is om het
menschelijk lichaarn te bestudeeren met de meer kostbare hulpmiddelen van
papier mache vervaardigd, vindt in deze goedkoope uitgave een geschikt
hulpmiddel.
***
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C. OTTER en J. POLEE Az., Tam en Wild. 3 deeltjes.
Uitgave van A. AKKERINGA te Amsterdam.

De schrijvers kondigen hun werk aan als een leer-leesboek. Ze meenen
dat slit genre zijn plaats na a st het levende woord heroverd heeft. Al verschillen we in meening met genoemde heeren, toch achten we het gebruik
dezer boekjes zeer gepast, maar dan n a het levende woord van den onderwijzer. We stellen ons voor, dat de onderwijzer van den inhoud der les
op de hoogte is, in een mondelinge voordracht, het onderwerp behandelt en
eenigen tijd later de les met zijne leerlingen leest. Dat de schetsen hoofdzakelijk de leefwijze van het diet. geven en in verband daarmee de woonplaats, het voedsel en de bijzondere eigenschappen, achten we om de belangstelling
der leerlingen op te wekken, zeer juist gezien. Van harte deelen we hunne
meening, dat de bouw der inwendige lichaamsdeelen Been leerstof voor de
school is. Jammer dat in de rijk geillustreerde boekjes de dierenwereld
bijna uitsluitend als een voorwerp van onderzoek worth voorgesteld en er
zoo weinig plaats voor bewondering over blijft.
***

JAN LIGTHART. Letterkundige Studien. I. — „De kleine
Johannes door F. VAN EEDEN."
Uitgave van J. B. WOLTERS to Groningen.

Doze studio, „door liefde en bewondering in de pen gegeven", is eene
uitneniende bijdrage tot de kennis van „De kleine Johannes". De schrijver
is bijzonder gelukkig geweest in de keuze van zijn onderwerp, als eersteling eener
serie letterkundige studia. Zijne openhartigheid zal zijn lezers voor hem innemen. We ontmoeten, jammer genoeg! in onze omgeving weinig menschen, die
zich zoo laten zien. Als de geachte schrijver zich in het private leven ook
zoo weinig op een afstand houdt als in deze studie, moet hij wel eon aangenaam mensch zijn. 1k zou deze nitnemende verklaring voor jonge onderwijzers bestemmen als inleiding tot de studie der nieuwere literatuur, maar
hun tevens aanraden over dezelfde onderwerpen ook met anderen eons to
spreken. Er gaat van dozen schrijver een eigenaardige bekoring uit, waardoor zijne lezers zoo worden geboeid, dat ze meenen, dat de vragen hun
door den schrijver op de lippen gelegd, bij henzelf zijn opgekomen, dat
de schrijver met zeker gezag is bekleed, waardoor ze onbewust zijne volgelingen worden en toch, hij brengt ons niet verder dan „zwervend in het
groote wereldwoud zoeken wij alien". Merkwaardig is in deze studie de
vereenzelving van den Schrijver en den Richter. We moeten ons telkens
rekenschap geven, wie er aan het woord is. Van harte den Schrijver lust
en kracht toegewenscht deze eerstelinge door velen te laten volgen.

***
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Plantensehat. — Inleiding tot de kennis der Flora van Nederland,
door F. J. VAN UILDRIKS en Dr. VITUS BRUINSMA.
2e herziene druk. — Uitgave van P. NOORDHOFF te Groningen.

In overeenstemming met den titel „Plantenschat" wordt de Flora van
Nederland niet beschouwd als stof ter determineering, maar als voorwerp
van bewondering. Het is op bijna elke bladzijde te bemerken, dat deze
levendige schetsen niet met herbarium-exernplaren maar met de rijke bloeiende
plant zelf voor zich, zijn gesehreven. Tegenover elke bladzijde tekst staat
de afbeelding der beschreven plant. Die tekst tracht den indruk weer te
geven, dien de plant op een ontvankelijk, met liefde voor de natuur bezield,
gemoed maakt. Laat de leerling de plant zelf zoeken en bewonderen en
dan deze schetsen bestudeeren, die voor een groot deel aan het leven der
plant gewijd zijn, er komt dan vanzelf voldoende kennis van algemeene
plantk unde.
Als proeve van behandeling volgt hier de inleiding I)ij : Witte ganzebloem.
Chrysanthemum leueanthemum. „In Juni kunnen de landen wit zien van
haar groote bloemhoofdjes, zoo wit als stond het land vol wollegras, maar
naderbij komend, ziet ge, dat het zonnetje midden in de bloem zich doet
gelden, en ge herkent de heerlijk mooie ganzebloem, de Marguerite der
Franschen, mooi als een vergroot maar niet vergrofd madeliefje. Haar
bladeren nemen een zeer bescheiden plaats in. Daarom zegt Florentijn,
denkend aan de prachtige Chrysanthemums door kweeking uit deze eenvoudige wilde bloem en de Japansche soorten ontstaan, dat die kinderen
van een rijke Mikadodochter en een armzaligen bedelaar van hun moeder
de prachtige garderobe erfden en van hun vader, naast het taaie leven, het
schriele, poovere lichaam." Zulk een inleiding rnoet pakken.
De hoop der samenstellers om door dit werkje veler studie van het in
hun oog meest aantrekkelijk deel der natuurwetenschap te veraangenamen
is reeds ten deele vervuld, daarvan is de spoedige hcrdruk het bewijs.
***
Ons zangboekje door G. C. F. VAN DER LAAN.
Uitgave van J. B. WOLTERS te Groningen.

N°. 3 en 4 van dezen leergang bevatten een aantal trefoefeningen, die
volgens den samensteller „bij uitstek geschikt zijn voor alleen zingen".
Voorts vindt men er vele leeroefeningen, die niet worden gezongen en ook
nog liederen, voor 't meerendeel zonder woorden.
Op noten, zonder woorden, wenscht de sehrijver te laten zingen : Lofzang
van Ritter (4847), Groote God ! wij loven U. N°. 270, N°. 7 en N°. 199
uit onzen evangelischen gezangbundel. — Er ruischt langs de wolken.
Heilige nacht, stille nacht.
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„Het zingen op woorden," zoo meent de deskundige samensteller, „schenkt
te spoedig toegestaan, een bevrediging, die nog been recht van bestaan !welt
en nadeelig werkt op verdere inspanning "
„De liederen kunnen echter door leder voorzien worden van de woorden,
die hij de meest geschikte acht. Ook de koralen."
De schrijver noemt dit „van zijn standpunt een groote concessie."
Wij onderstellen, dat menigeen van deze concessie been gebruik zal
maken en naar een leergang zal zoeken, die wbord en wijs niet van elkaarscheurt.
L. A. J.

J. L. Ph. DUYSER en G. A. C. v. GOOR Kleine Bloemlezing uit
de werken van schrijvers der zeventiende en achttiende eeuw.
G. J. LIGTHART en H. SCHEEPSTRA De wereld in!
be St. 3e druk.
J. G. ZIJLSTRA. Taalkundig allerlei. A. Steloefeningen.

't Eerste van deze werkjes (alle uitgegeven bij J. B. Wolters te Groningen)
behoeft Beene aanbeveling. 't Is het zoo gunstig bekende „Letterkundig leesbock I' in beknopten vorin. De bedoeling der schrijvers, is het bezwaar
te ondervangen, dat „voor scholen van voorigezet lager onderwijs en hoogere
burgerscholen met 3-jarigen cursus dat leesboek wel wat te omvangrijk
bleek". Wij wenschen hun een goed succes. Hunne keuze van stukken
is zeer gelukkig. Aileen bij eene enkele aanteekening aan den voet der
bladzijde zetten wij een vraagteeken.
Na de hespreking der serie leesboeken „De wereld in !" in ons tiidschrift
kunnen wij met de aankondiging van den 3en druk van het be stukje volstaan. Ons zou het nog peter bevallen, indien de dominê dokter werd, of
notaris, of advocaat: een zoo neutralen domin6 als dezen voeren wij voor onze
kinderen liefst niet ten tooneele.
Het derde der bovengenoemde werkjes kan naast Den Hertog en Lohr
e. d. goede diensten bewijzen. De hier behandelde zaken zullen wij, zooals
ook de schrijver (zie het voorbericht), liefst naar aanleiding van het
leesboek behandelen, maar wij zullen niet ontkennen, dat opzettelijke
groepeering der verschijnselen van alleiding, samenstelling, figuurlijke laal
enz. van groot nut kan zijn voor het „zesde leerjaar en herhalingsscholen".
Wij hopen ter gelegener tijd van den arbeid des schrijvers te proliteeren.
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Nederlandsche Klasaieken. Gulden-editie. Uitgave van H. BECKERING VINCKERS. H. J. VAN DE GARDE & Co. to Zaltbommel.

„Het Pascha" van Vondel vorrnt de eerste afl. van deze nieuwe uitgave.
In seriên van 24 all. (elke all. a 25 ct.) bedoelt de uitgever den inteekenaren
te verschatlen „een kleine bibliotheek van Nederl. klassieken". Deze eersteling
ziet er goed uit en is goedkoop (ruim 400 pag.) De aanteekeningen zijn
aanmerkelijk belangrijker dan die in de uitgave van Van Vloten. Toch bled
bier en daar eene haast onmisbare opmerking achterwege (we zouden b.v.
wijzen op het vrouwelijk rijm in de verzen 295 en 296, op de beteekenis
van „moglien" in vs. 367 e. d. m.)
Gaarne hadden wij eene opgave ontvangen van wat er verder zal verschijnen. Juist waar „het Pascha" is gekozen, door den sclirijver zelf niet
hood aangeslagen, is men geneigd tegenover de inteekening eene arwachtende houding aan te nemen, hoewel overigens eene uitgave, als die voor
ons ligt, aanbeveling verdient.

Van het Kinderleven. Nieuwe liedjes voor de jeugd, met begeleiding
van piano. Muziek van G. F. DE PAUW. — Woorden van MARIE
KOENEN. — Uitgave van J. B. WOLTERS
to Groningen 1902

De componist toont door dit dozijn liedjes, dat hij den vorm weet te
beheerschen ; in tegenstelling met veel, wat ons in de laatste jaren werd
geleverd, getuigt de begeleiding van groote kennis en goeden smaak, ze
past uitnemend hij den eenvoudigen, kinderlijken tekst. Voor het huisgezin
en voor die bevoorrechte scholen waar men over een klavier kan beschikken
is deze keurige uitgave (in de laatste maat van bladz. 40 komt iets te kort)
een aanwinst. L. A. J.
Phrases detachOes sur 1'Emploi de la Preposition par ALF. ZELLER.
Prix f 0.40. Uitgave van J. H. DE BUSSY. 1902, to Amsterdam.

Fen verkeerd gebruikt voorzetsel geeft vooral in het Fransch vaak een
belachelijke of dubbelzinnige uitdrukking.
De moeilijkheden op dit terrein \Norden in dit werkje met zorg gegroepeerd, komen door de vette letter duidelijk nit en zijn nauwkeurig in het
Hollandsch vertaald. Schrijver en uitgever hebben een nuttig werk verricht,
dat den gevorderden leerling ten goede kan komen.
L. A. J.
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Als een jongen man wordt, door Dr. MARY WOOD ALLEN.
Uitgave van H. J. DEN BOER to Baarn.

In een gesprek tusschen een vrouwelijke arts en een aankomenden jongen,
die dubbelzinnige briefjes aan een meisje heeft geschreven, wordt de verhouding tusschen man en vrouw op kiesche wijze ontvouwd en wordt met
ernst betoogd, dat niet alleen een meisje, maar ook een jongen een rein
!even behoort te leiden.
Dit gesprek wordt gevolgd door een korte verhandeling over de erfelijkheid
van slechte en goede eigenschappen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de
verantwoordelijkheid, die het levende geslacht draagt voor het welzijn van
het toekomstige. Wij zouden gaarne zien, dat de uitgever naast deze keurige
uitgave een eenvoudiger in den handel bracht, zoodat dit werkje ook gelezen
wend door hen, die gewoon zijn minder dan dertien stuivers te geven voor
een boekje, kleiner dan een manshand en half zoo dik als een pink.
L. A. J.
Het leven van eenige merkwaardige on schadelijke insecten.
Met vele illustraties door R. A. POLAK.

In het Handelsblad zijn eenige prettig geschreven schetsen verschenen,
waarin over de leefwijze van sommige insecten wordt gehandeld, die direct
of indirect den A msterdammer last of schade veroorzaken. Deze schetsen
tot een bundel vereenigd, geven tal van bijzonderheden, waaruit, de onderwijzer ook voor zijn leerlingen veel wetenswaardigs kan putten.
L. A. J.
J. L. Ph. DUYSER. Overzicht van de Gesch. der Ned. Letterkunde
en van hare hoofdvormen in proza on poezie. 5e druk.
Uitgave van J. B. WOLTERS, to Groningen.

In '97 verscheen de 3e, in 1900 de 4e en nu reeds de be druk van dit
werkje. Reeds daaruit blijkt, dat het zich een goeden naam verwierf en
druk gebruikt wordt. Wij kunnen het dan ook zonder voorbehoud aanbevelen. 't Geeft niet meer dan 1 belooft, een overziclit, dat houde de studeerende in het oog; maar die belofte wordt op uitnemende wijze vervuld.
't Is tot op den laatsten tijd bijgewerkt. Ons bevreemdde het ('t is slechts
eene opmerking, die de schrijver zou kunnen beantwoorden met: men kan
niet a 1 les geven), ons bevreemdde het, niet te zien genoemd Couperus'
„Psyche", reiner dan menig andere pennenvrucht van dezen schrijver en
schitterend van woordenpracht ; evenmin Van Eedens „Lioba" o. i. uit meer
dan een oogpunt opmerkenswaard.
Wij bevelen dit studieboekje met gerustheid en warmte aan.

BOEKWERBEN, TIJDSCHRIFTEN ENZ.

47

E. NIJLAND. Japan en de Japanneezen.
Uitgave van G. F. CALLENBACH to Nijkerk.
Prijs f 1— ingenaaid, f 1.40 gebonden, (zijnde deel 4 van den yen jaargang

der Vereeniging : Christelijke Bibliotheek).
Gaarne kondigen wij dit werkje aan, omdat het inderdaad een zeer bruikbaar overzicht geeft van het in onze dagen zooveel besproken Japan en zijne
bewoners. Het onderwerp is met opgewektheid behandeld en het boekje
zal niet nalaten kennis te verspreiden en derhalve nut te stichten. Wel zal
de opmerkzame lezer bier en daar een vraagteeken plaatsen of misschien
naar meer Licht verlangen doch de bronnen zijn aangegeven, die tot vender
naricht dienstig kunnen zijn. Zooals het van dezen auteur te verwachten
was, blijft de zending vooral niet onbesproken.
Het boekje bevat enkele aardige plaatjes, die den lezer zeker welkom
zullen zijn. Het kaartje had, dunkt ons, of moeten wegblijven, Or het had
duidelijker en uitvoeriger moeten zijn.
Verschijnt weldra een tweede druk, dien we het boekje gaarne gunnen;
dan zal het gewenscht zijn, den stijl wat beter te verzorgen. Die loch laat
nu en dan te wenschen over. W. J.
Th. RIBOT. De ziekten van het Geheugen.

Bewerkt door P. J VAN MALSSEN Jr., met een inleiding van J. GELUK.
Uitgave van J. VIS Jr. to Delft.

Prijs bij inteekening Psychologische Bibliotheek, Dl. I.
Voor diegenen, voor wie de werken van Ribot in het oorspronkelijke
ontoegankelijk zijn, heat de vertaler een goed en nuttig werk verricht. De
vertaling komt ons bovendien voor, zeer goed geslaagd te zijn en aan
bevoegde handen toevertrou wd. „Ik heb (nit de werken van Ribot)
veel genot en leering geput", zeggen we gaarne den Heer Geluk na. Met
de helderheid, den Franschman eigen, brengt Ribot ons op de hoogte van
tal van interessante feiten, en niets is meer geschikt, dan de lezing van een
boek als dit, om overtuigd te worden van de belangrijkheid van de zoogenaamde physiologische psychologie.
Kenmerkend voor Ribot is zijn pos it i v ism e, zijn afkeer van alle
metaphysica. Daarom moet men behoedzaam zijn en dubbel acht geven,
waar hij conclusiiin trekt of hypothesen stelt. Immers, het is wellicht de
bedenkelijkste soort van metaphysica, te beweren, dat men van geen
metaphysica wil weten. Doch op experimenteel gebied is dezelfde Ribot
een onge6venaard meester, van wien men ontzaglijk veel kan leeren en die
beschikt over een helderheid van voorstelling, welke bij Duitsche psychologen
dikwijls maar al te zeer wordt gemist. Allen onderwijzers, die denken en
nadenken bij hun arbeid, zij dit en de nog te verwachten vijf deelen der
„Psychologische Bibliotheek" ter lezing ernstig aanbevolen. Den vertaler
wcnschen wij voorspoed bij zijn belangrijken arbeid ! W. J.
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Overzicht der Algemeene Geschiedenis voor middelbare en
andere scholen door J. L. DUYSER,

Leeraar bij het middelbaar onderwijs te Amsterdam. Tweede, gewijzigde druk.
Uitgave van 3. B. WOLTERS te Groningen.

Binnen de grenzen van ruim 230 pagina's wordt bier een uitteraard beknopt
overzicht gegeven van het wijde veld der Algemeene Geschiedenis. Als
repetitie-boek kan het zeker, ook studeerenden onderwijzors, goede
diensten doen ; als 1 e e s b o e k zouden we het minder geschikt achten.
In een leerboek toch dient de stof minder saamgedrongen behandeld te
worden, dient op de hoofdzaken dieper te worden ingegaan en dient eindelijk
meer plaats te zijn ingeruimd voor waardeering en arkeuring, zonder dat
daardoor de objectiviteit behoeft schade te lijden Geestdrift zal dit „overzicht" zeker Diet kweeken. Daartoe is het te „neutraal". — Doch in de
hand van een goed leeraar of onderwijzer is het wel bruikbaar, omdat het
feiten en namen juist en overzichtelijk vermeldt. W. J.
Geschiedenis des Vaderlands voor Gymnasiaal, Middelbaar en
Lager Onderwijs door F. VAN RIJSENS,

Districts schoolopziener te Alkmaar.
-

—

Zevende, herziene druk. Prijs f 1,75.

Uitgave van J B. WOLTERS te Groningen.

Dit boek heeft zijn sporen verdient. Dat bewijst de titans verschenen
zevende druk. Menigmaal en van verschillende zijden is het geprezen
om zijn stijl en om zijn inhoud. We kennen het door langdurig gebruik
bij ervaring en achten het een van de best geschreven leerboeken over onze
Vaderlandsche historie, die wij bezitten. Moge het voortgaan zijn goede
diensten bewijzen voor de verschillende takken van ons onderwijs.
W. J.
Herdrukken van P. NOORDHOFF to Groningen.
W. H. Wisselink. Eerste verzarneling van vraagstukken. 13e dr.

Rekenschool. 4e st. 16e dr. ; 5e st. 17e dr.
H. de Raaf en B. Baas. Een Klaverblad. II. 8e dr.
R. Bos. Voorlooper van ,,Buiten Nederland."
Buiten Nederland. 2e dr.
Vragenboekje bij „Buiten Nederland." 2e dr.
De landen van Europa. 3e dr.
Duro. Het Zinsverband. 2e dr.
F. Bruins. Driemaal den Aardbol om! 2e st. 15e dr.
C. F. Haarrnan. Teekenschriften I en V. 3e dr.
J. N. Valkholf. Vocabulary. 5e dr.
De Leerplichtwet. (Tekstuitgave) 3e dr.
De eenvoudige vermelding dezer herdrukken is voldoende, om er de
aandacht op te vestigen.

STUDIRN OVER HERBART. 1 )
De grondslagen van Herbart's paedagogisch stelsel.

Het was noodig, eenige oogenblikken stil te staan bij Herbart's
leven en persoonlijkheid, opdat wij zouden weten, welk hart er
klopte in de borst van den vvijsgeerigen denker, wiens invloed,
in de onderwijswereld aanvankelijk nauwelijks merkbaar, in de
laatste helft der 19e eeuw zoo krachtig is toegenomen opdat
wij ook hier de waarheid zouden bevestigd vinden van de bewering, dat levensrichting en denken in onafscheidelijk verband
tot elkander staan en een wederzijdschen invloed op elkander
uitoefenen.
Thans vragen we van den lezer veel geduld en inspanning,
omdat we het niet vermijden kunnen, hem langs de minder
druk begane, steile paden van het afgetrokken denken te voeren.
Wij zullen evenwel trachten zoo verstaanbaar mogelijk te
blijven, al vermogen wij hem niet te vergasten op „lectuur voor
de ontbijttafel". De inspannende tocht zal de moeite loonen,
indien het resultaat ons inzicht vermag te verhelderen in de kennis der grondslagen, op welke Herbart's paedagogiek is gebouwd.
Als Herbart gaat opvoeden, of liever, als hij een opvoedkundig
stelsel gaat ontwerpen, ziet hij zich voor een tweetal vragen
geplaatst, die uit het onderwerp gereedelijk voortvloeien. Deze
vragen luiden aldus : „Wat is het doel der opvoeding?" en :
,,Welke w e g leidt tot dat Joel ?" — Hieruit resulteeren twee
richtingen van wetenschappelijk onderzoek. — Het doel der
opvoeding vindt Herbart aangewezen in de z e d e n 1 e e r of
ethiek, de w e g zal hem duidelijk worden uit de zielsleer
of psychologi e. Om redenen, die den lezer later wel dui1) Zie jaargang III, pag. 1 van dit Tijdschrift.
N. Paed. Bijdr. III.
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delijk zullen worden, willen wij eerst van Herbart's z i e 1 s 1 e e r,
daarna van zijne zedenleer kennis nemen.
Van meer beknopte verhandelingen gezwegen, heeft Herbart
de beginselen zijner zielsleer neergelegd in twee geschriften
het eene, minder omvangrijk, is getiteld : „Lehrbuch zur
Psychologie", het andere, zeer uitvoerig, voert den titel : „Psychologie als Wissenschaft, neu gegrandet auf Erfahrung, Metaphysik
and Mathematik". 1 ) De laatstgenoemde titel vereischt eenige
toelichting. wij zien daaruit, dat Herbart's zielsleer drie grondslagen zal hebben, doch wat verstaat hij onder elk der genoemde grondslagen, en hoe brengt hij ze voor zijn doel met
elkander in verband? Op deze vragen moet het antwoord
ongeveer aldus luiden.
Ervaring is voor Herbart het ruwe, nog niet wijsgeerig ontlede materiaal van verschijnselen, die de zinnelijke waarneming
en het ongeoefende denken aan de hand doen. Deze verschijnselen en de oppervlakkige ervaringsbegrippen, die er uit zijn
gevormd, wil hij in de eerste plaats denkend ontleden, zoodat
de tegenstrijdigheden, die zij voor den opmerkzamen waarnemer
opleveren, zoo streng mogelijk worden geformuleerd.
Langs den weg van voortgaande logische bearbeiding tracht
hij dan de ongerijrndheden en tegenstrijdigheden in logische
noodzakelijkheden om to zetten eindelijk wil hij de verkregen
resultaten in een systeem samenvatten, tot enkelvoudige grondbeginselen herleiden en uit die grondbeginselen verklaren. —
Dit alles is de taak der metaphysica, en wel bepaaldelijk van
dat onderdeel dezer wetenschap, dat den naam draagt van
ontologie (leer van het zijn). Heeft hij nu eenmaal volgens
deze methode den onveranderlijken wezensgrond ontdekt, die
aan alle verschijnselen, van welken aard ook, ten grondslag
ligt, dan, zoo als van zelf spreekt, bezit hij ook den sleutel tot
de kennis, die de bijzondere groep der z i e l s v e r s c h ij n s e l e n
verklaren kan. Het is dan ook, zoo meent Herbart, volkomen
duidelijk voor iedereen, die het vatten kan en wil, dat de groep
der zielsverschijnselen zich uit den wezensgrond laten verklaren,
waarvan alle verschijnselen als afhankelijk gedacht moeten
1) Te zainen vervat in Deel V en VI van Herbart's Werke, Ausgabe
Hartenstein.

STUDIkN OVER ItERIIART.

51

worden. De wetten, die de mechanise he wereld beheerschen,
vindt hij ook op het terrein van 't zielsleven terug; ook daar
gelden zij even volstrekt. En aangezien nu de processen van
evenwicht en beweging in de mechanische wereld zich in w i skunstige formules laten uitdrukken, zoo meent hij dergelijke
formules te kunnen vinden en vaststellen voor de evenwichtsen bewegingsprocessen, die zich in het zielsleven heeten voor
te doen. — Wil men nu Herbart goed begrijpen, dan dient men
in te zien, hoe hij in 't algemeen de tegenstelling tusschen de
versch ij nselen en het wezen der dingen meent opgelost
te hebben. Dan eerst immers wordt het duidelijk, hoe onze
wijsgeer in die oplossing een sleutel meent gevonden te hebben,
die op alle sloten past, en derhalve tevens een verklaring van
alle feiten, die zich in het zoo bonte en rijke zielsleven voordoen.
Wil men zich overtuigen, dat Herbart inderdaad eerst de
metaphysische grondbeginselen van zijn systeem vaststelt, en
dan uit die beginselen de zielsfeiten tracht te verklaren, dan
leze men de „Vorrede" van zijne : „Psychologie als Wissenschaft"
en Hoofdstuk V der „Einleitung" van genoemd werk : ,,Von
dem Verhaltnis der Psychologie zur allgemeinen Metaphysik".
Een tvveetal aanhalingen mogen bier voldoende zijn:
„Terwijl DU de psychologie, verre van aan de algemeene
metaphysica een grondslag te kunnen verschaffen, zich op haar
eigen terrein, namelijk dat der toegepaste metaphysica, terugtrekt . . . berust zij zelve op de algemeene metaphysica en kan,
zonder die te laten voorafgaan, noch behandeld worden, noch
ook maar zelfs haar grondslag ontvangen. Inderdaad, wanneer
ik later beweren zal, dat de ziel een enkelvoudig wezen is, en
dat zij daarom juist niet oorspronkelijk k r a c h t is, moet ik
daarbij noodzakelijk naar de algemeene metaphysica verwijzen".
En voorts ,,Het is volkomen vergeefsche moeite, iemand voor
eene zielkunde te willen winnen, die met zijne metaphysische
wijze van zien in strijd is, ten ware men zijne metaphysica
tevens eene hervorming kon doen ondergaan. Mogen echter de
zielkundigen, die langs den weg der bloote ervaring zich voor
gerechtigd houden, de metaphysische begrippen van vermegens,
krachten en werkingen toe te passen, ten einde aan het gemoed
(d. i. de ziel) eene veelheid van die alle toe te schrijven; —
mogen zij verwachten, hem te overtuigen, die of eene metaphy-
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sica bezit, of het ook maar noodzakelijk acht, er langs methodischen vveg naar te zoeken ?"
Wel moet nu toegestemd worden, dat Herbart bedoeld heeft,
ook bij dezulken zijne zielkundige theorieen ingang te doen
vinden, die den metaphysischen grondslag laten voor hetgeen
hij is doch dan zijn zij gedvvongen, zijne zielkundige grondstellingen als onbewezen hypothesen te aanvaarden. — Dit nu
kunnen zij, naar zijne meening, zonder het minste bezwaar doen,
daar hij meent te kunnen aantoonen, dat die hypothesen bijzonder geschikt zijn, om de zielsfeiten op aannemelijke wijze te
verklaren. Hij zelf evenwel, zoo verklaart hij uitdrukkelijk, is
van het metaphysisch onderzoek betreffende de i k-v o o r s t e 1ling tot zijn metaphysisch stelsel gekomen en heeft daarop als
basis vervolgens zijne zielsleer gebouwd.
De behandeling der grondslagen van Herbart's paedagogiek
splitsen wij derhalve in twee onderdeelen, te weten : I. d e n
psychologischen grondslag,II.den ethischen gronds I a g. — Aan de beschrijving van het eerste onderdeel behoort
evenwel eene korte behandeling van Herbart's metaphysic a
vooraf te gaan.
I. De psychologische grondslag van Herbart's
opvoedkundig stelsel.

A. Inleiding : Herbart's metaphysica of zijnsleer (ontologie).
Het metaphysisch onderzoek, door Herbart ingesteld, om te
komen tot eene rationeele, voor het logisch denken aannemelijke verklaring van de verschijnselen der ervaringswereld en
derhalve ook zoodoende eene basis te verkrijgen voor zijne
zielkundige theorieen, zullen wij thans trachten te beschrijven.
Het heeft in hoofdzaak het navolgend beloop.
Indien wij de vraag willen beantwoorden, hoe kennis mogelijk
is, dat wil zeggen : hoe het mogelijk is, ons de wereld aldus te
denken, dat onze begrippen omtrent haar zoowel met de feiten
der ervaring, als met de wetten van het logisch denken overeenstemmen, dan stuiten wij al dadelijk op eene reeks van
onger ij m d h e d e n. De begrippen, die het gewone, alledaagsche
denken zich omtrent de voorwerpen en feiten der ervaringswereld onwillekeurig vormt, zijn alle vol innerlijke tegenspraak.
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En nu is het de taak der rnetaphysica, die begrippen zoodanig
te veranderen, te verbeteren en te bearbeiden, dat bedoelde
tegenstrijdigheden worden opgelost en aldus de wereld der
ervaring voor het logisch denken begrijpelijk wordt.
Op welke tegenstrijdigheden heeft Herbart het oog? Letten
we, bij voorbeeld, op de dingen, gelijk de ervaring ze ons doet
waarnemen. Ze hebben alle een aantal verschillende kenmerken.
Een ding heeft o. a. kleur, hardheid. klank, enz. en toch, in
weerwil daarvan, is en blijft het voor ons bewustzijn een ding.
Hoe is die veelheid van kenmerken met de eenheid van het
ding in logische overeenstemming te brengen ? Laat ons die
kenmerken eens een voor een wegdenken, wat houden wij dan
over? Ontneem aan het ding alle kenmerken, als daar zijn :
stoffelijkheid, ondoordringbaarheid, kleur, vorm, enz., door welke
wij zijne aanwezigheid kunnen waarnemen, en ge houdt over ?...
Immers totaal Diets. Dus het ding zal dan zijn : de som zijner
kenmerkende eigenschappen ? Doch hoe kan het dan é é n ding
zijn ? Waar blijft dan de band, die al deze kenmerken bij
elkander houdt? Bovendien, ieder kenmerk is toch ook weer
niet gelijk te stellen aan welk deel van het ding dan ook. Een
ken merk immers vooronderstelt eene z e 1 fst an dighei d,
waarvan 't het kenmerk is. Nimmer kan derhalve het ding
zelf, de zelfstandigheid, = de som zijner kenmerken zijn. —
Even min kunnen wij de zelfstandigheid, het ding, als bezitter
zijner kenmerken ons voorstellen. Want welke denkbare betrekking tusschen het ding en zijne kenmerken zou door het
woord bezitter worden uitgedrukt? Zou er door moeten worden
te kunnen gegeven, dat het ding toch het ding bleef, al v e rloor het al zijne ken merken ? Doch het ding kan nu eenmaal
alleen en uitsluitend aan zijne kenmerken worden herkend, en
kan niet zonder zijne kenmerken worden gedacht. Nog minder
gaat het aan, het ding in elk kenmerk afzonderlijk geheel en
volkomen vertegenwoordigd te denken. Immers zou dan het
ding zich oplossen in zooveel afzonderlijke dingen, als het
eigenschappen telt, en waar bleef dan zijn eenheid ? Aldus stelt
Herbart het probleem der in h a e r e n t i e. 1 )
Een tweede ervaringsbegrip, namelijk dat der v e r a n d e r i n g,
1) Inhaeren ti e

inwoning; immers de kenmerken schijnen in het ding te wonen.
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levert geen geringer tegenstrijdigheden op. Ge hebt een vriend
gehad, een vriend uwer jeugd ; doch de levensomstandigheden
scheidden u lange jaren van hem en nu, na twintig jaren wellicht, ziet ge hem weer. Doch wat is hij veranderd ! De zorgen
hebben zijn voorhoofd geploegd en zijne haren doen grijzen ;
zijn gestalte heeft slankheid en buigzaamheid verloren ; de last
des levens heeft zijn rug gebogen. Niet alleen de klank zijner
stem is anders geworden ; doch ook de kring, waarin zich zijn
denken beweegt ; de wijze, waarop hij de dingen beziet en beoordeelt. En toch, niettegenstaande alles wat aan hem en in
hem veranderd is, herkent gij in hem uw ouden vriend. Doch
hebt ge daartoe, strikt genomen, wel het recht ? En de vruchtboom in uw tuin, die in de lente met bloesems als overdekt
was, is het nog altijd dezelfde, wanneer hij u in den herfst
dorrende bladeren en rijpe vruchten toont, of in den winter,
van alien tooi en sieraad beroofd, zijne kale takken hemelwaarts strekt? — Of wel abstract geformuleerd, gesteld eens,
een ding vertoont de kenmerken a, b, c, d, — Nu verandert
het derwijze, dat het de kenmerken a, b, c, e te zien geeft
en wel doordat uit het kenmerk d het nieuwe kenmerk ontstaat. Wat is nu in het moment van overgang gebeurd ? Toen
was d nog aanwezig en toch ook weer niet meer aanwezig;
want e was er immers ook ? Vertegenwoordigt nu a, b, c, e nog
hetzelfde ding als a, b, c, d; of wat ander s? lets kan niet
tegelijk zich zelf en tevens wat anders zijn. Dit zou in strijd
wezen met het logisch axioma der identiteit, volgens hetwelk
niet A = A, en tevens = — niet A zijn kan.
Dergelijke tegenstrijdigheden liggen opgesloten in het ervaringsbegrip der be weging; immers het zich bewegende ding moet
op hetzelfde oogenblik aanwezig zijn in een bepaald punt en
kan daar toch ook weer niet meer aanwezig zijn ; dat is: een
ander deel van de ruimte innemen dan het eerst innam. Evenzoo het begrip der m a ter i e, die als oneindig deelbaar moet
worden gedacht, zoodat aan hare kleinste deelen geene stoffelijke
uitgebreidheid mag worden toegeschreven, terwijl toch weer uit
die kleinste deelen lets moet worden samengesteld, dat stoffelijke uitgebreidheid heeft. — Evenzoo het begrip van het 1 k. —
Laat ons trachten dit begrip te omschrijven en de tegenstrij digheid valt in het oog. „Het I k stelt zich zelven voor." Het
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zij zoo. Doch het i k, dat zich zelve, dat is het i k, voorstelt,
is dan een onderwerp, waarvan bet attribuut : zich het i k voor
te stellen, dat onderwerp weder bevat. Het i k zou dus moeten
zijn datgene, 't welk datgene voorstelt, wat zich zelve voorstelt.
Of wel : (in de vorige omschrijving het object, zich zelven, weer
vervangende door de geheele omschrijving) het i k is datgene,
wat datgene voorstelt, wat zich zelve voorstelt, enz. enz. —
Vangen wij anders aan en zeggen wij : ,,het i k is datgene, wat
door zich zelven voorgesteld wordt," dan krijgen wij als begripsontleding : „het i k, is datgene, wat voorgesteld wordt, door
datgene wat door zich zelven voorgesteld wordt". 't Zij wij bij
het i k als s u b j e c t, of wel bij het i k als o b j e c t aanvangen, de tegenstrijdigheid laat zich niet oplossen. — Bovendien, hoe kan het i k met zijn onophoudelijk veranderenden
bewustzijns-inhoud steeds he t zelfd e i k blijven ? En voorts,
hoe kan het i k als eenheid een sam en gesteld en bewustzijnsinhoud hebben ; hoe kan eene veelheid van gewaarwordingen,
gedachten, gevoelingen en strevingen tegelijk en naast elkander
daarin aanwezig zijn, zonder dat zijne eenheid wordt opgelost?
Ziedaar eene reeks van vraagstukken, die, volgens Herbart
aan het metaphysisch denken ter oplossing worden aangeboden.
Herbart, ze overwegende, komt tot het besluit, dat de wereld
der ervaring door het onvooringenomen, wijsgeerig denken als
niet werkelijk bestaande moet worden beschouwd, omdat het
wezenlijk ZIJN, in d i e n het er is, zulke tegenstrijdigheden
noodzakelijk moet uitsluiten.
Zou dan wellicht de geheele wereld der verschijnselen niets
anders wezen dan een bedriegelijke s c h ij n, een droombeeld van
menschelijke voorstelling zonder reeelen achtergrond ? Inderdaad
is de wereld, zooals wij die waarnemen, voorshands niets meer
dan een subjectief verschijnsel in onzen geest ; dock deze schijnwereld in ons blijft desniettemin heenwijzen op een waarachtig
Z ij n, op iets reeels, waardoor die schijn veroorzaakt wordt.
„Zooveel s c h ij n, zooveel heenwij zing op z ij n". Zonder z ij n
dus ook geen s c h ij n. Zoo noopt ons nadenken ons, de aanwezigheid aan te nemen van eene werkelijke wereld des z ij n s,
die zich wel is waar aan onze onmiddellijke waarneming onttrekt, maar aan welker waarachtig bestaan wij niet kunnen
gaan twijfelen, zonder ook aan de wereld van den s c h ij n haar
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fundament te ontnemen en aldus aan alle realiteit en daarmede
aan alle kennis te vertwijfelen, in eón woord tot volkomen
scepticisme te geraken. In welke richting zullen wij evenwel
de logische brug bouwen, die het onbekende z ij n met de wereld
der verschijnselen verbindt ?
Hoe moeten we ons de wereld van het z ij n denken, opdat
zij van de tegenstrijdigheden, die zich in de wereld der verschijnselen voordoen, ongedeerd blijve en toch tevens voor de
feiten der ervaring, die diezelfde wereld der verschijnselen ons
aan de hand doet, eene bevredigende verklaring oplevere ? Daartoe
moet allereerst het begrip van het z ij n juist worden bepaald.
Herbart's definitie luidt: „het z ij n is de a b s o lute p o s i t i e".
Hij wil zeggen : het z ij n staat volstrekt o p zich z e 1 v e n;
het rust op n i e t s anders en hangt van Diets anders af, en
we hebben het te erkennen als jets, dat niet kan worden opgeheven. Het is, onafhankelijk van ons, van eenig ander denken,
of van eenige oorzaak er buiten. Zijne kwaliteit laat zich niet
nader bepalen; want dan zouden we in de oude tegenstrijdigheden van het problem der inhaerentie vervallen.
Evenwel laten zich uit de absolute positie van het z ij rl eenige
gevolgtrekkingen afleiden.
Daar het zijn de volstrekte positie is, kan het in geene
betrekking tot iets anders staan en kunnen er ook geene ontkenningen aan toegeschreven worden. Door in b e t r e k king te
staan tot iets anders zou het van dat andere afhangen en dus zijn
absoluut karakter inboeten ; door er eene of meer o n t k e nn i n g e n aan toe te dichten, zou evenzeer zijne kwaliteit, zij
het dan ook in negatieven zin, van iets anders afhankelijk
worden. Als wij b. v. beweerden: ,,het zijn is niet blauw", dan
zouden wij het blauw-zijn van zijne kwaliteit uitsluiten en zoodoende aan het begrip dier kwaliteit eene beperking opleggen.
2°. Het zijn is volstrekt e n k e 1 v o u d i g, wat zijne kwaliteit
betreft. Immers bestond het uit meer kwaliteiten, b.v.b. uit
a en b, dan ware a zonder b, en b zonder a ontoereikend om
zijn wezen uit te drukken ; geen van beide zou absoluut kunnen
zijn. Ook de eenheid van a en b zou het zij n niet kunnen
nitdrukken ; want die eenheid wordt eerst i e t s, indien zij als
betrekking tusschen a en b gedacht wordt.
3 . Het zijn laat geen begrip van hoe v e e 1 h e i d toe ; want
0
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vertegenwoordigde het zijn eene h o e v e e 1 h e i d, dan zou het
even als elke hoe veelheid, uit deelen bestaan en dit zou in
strijd zijn met zijne een hei d.
4°. Niets evenwel verhindert ons, eene p 1 u r a 1 i t e i t van
het zijn te vooronderstellen ; immers, v e e l h e i d VAN het z ij n
is geheel lets anders dan : v eel h e i d IN het z ij n. Zoo zeker
het laatste met het begrip van de absolute positie in strijd is,
zoo mogelijk blijft het eerste. Hoewel nil nit het begrip van
het zijn niet of te leiden valt, of het enkel v o u d i g, dan wel
m e e r v o u d i g voorkomt ; met andere woorden : of er een
enkel wezen is, dat onder het begrip van de absolute positie
valt, dan wel of er meer zulke wezens zijn, toch dwingt ons
de menigvuldigheid der verschijnselen om ook eene menigvuldigheid van wezens, van werkelijkheidsbeginselen, aan te nemen.
Immers : ,,zooveel s c h ij n, zooveel heenwijzing naar z ij n". De
vvereld van het zijn bestaat derhalve uit eene — misschien wel
oneindige — veelheid van reeele wezens, die volkomen eenvoudig,
onstoffelij k en onveranderlij k zijn ; van Reale n, zooals Herbart
ze noemt. Zulk een re a a 1, 'tzij bier reeds voorloopig opgemerkt,
zulk een werkelijkheids — princiep is nu ook de menschelijke ziel.
Ook zij gaat op in eene enkelvoudige, absolute, onveranderlijke,
niet nader te omschrijven k waliteit ; ook in haar is geene oorspronkelijke veelheid van eigenschappen, vermogens of krachten ;
zelfs bezit ze niet de geringste voorbereidselen tot die alle en
staat met alle andere realen te dien opzichte volkomen op
dezelfde lijn.
Doch, hoe komen we nu uit deze wereld van het strak ke,
onveranderlijke, niet nader te omschrijven Z ij n der Reale n
tot de wereld der verschijnselen, met al hare be weeglijkheid
en tallooze veranderingen ? Herbart zal eene poging doen, om
het ons duidelijk te maken. Inderdaad, blij ven we de realen
elk op zich zelven beschouwen, dan is het z ij n verzekerd ;
doch de v e r s c h ij n s e 1 e n laten op zich wachten. We moeten
ons de realen, hoe dan ook, in het een of ander verband, in de
eene of andere „betrekking" tot elkander denken ; we moeten
er, willen we verder komen, de „m et ho de der betre kkinge n" op toepassen ; we zijn genoodzaakt, ze, hoe dan ook,
„bij elkander" te brengen. Niet in de werkelijkheid,
want dat gaat niet aan, maar in ons d e n k e n. We brengen
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ze derhalve in ons denken „bij elkander". Waren nu de realen
van volmaakt g e 1 ij k e kwaliteit, dan zouden ze voor ons
denken v o l k omen samenvallen. Of ik b.v.b. honderd, dan
wel duizend c o n g r u e n t e figuren laat samenvallen, voor het
resultaat van mijn denken maakt dat geen verschil. Of er derhalve vele of weinige realen waren, dan wel, of de geheele
werkelijkheid in het bestaan van een enkel reaal vervat ware,
het zou voor mijn denken volmaakt gelijk staan. Edoch, ieder
der realen heeft weliswaar eke enkelvoudige kwaliteit; doch
die kwaliteiten zijn grootendeels of ge heel ongel ij k, of
althans ten deele zeer verschillend van elkander.
Om het met een voorbeeld op te helderen : stel u voor twee
verschillende kleurindrukken, rood en groen b.v.b., dan hebt
ge ten naastenbij twee enkelvoudige, althans niet nader ontleedbare, en tevens ten deele verschillende kwaliteiten. Toegegeven, dat zij van zinnelijken aard zijn en derhalve het
.,onbeschrijfelijk" karakter missen, dat de kwaliteiten der realen
kenmerkt ; doch zij kunnen, behoudens die restrictie, tot opheldering en vergelijking dienen. Welnu. hoe zullen we ons vervolgens het „bij-elkander" der realen van ten deele verschillende
kwaliteit moeten voorstellen ? Kunnen zij geheel en volkomen
„bij elkander" gedacht worden ? Zooals van zelf spreekt, zal
zulks niet het geval zijn ; wij kunnen ons slechts een gedee lte 1 ij k „bij-elkander", een g e d e e l t e l ij k samenvallen van
zulke realen denken. Hoe zullen we ons dit gedeeltelijk „bijelkander" van zulke realen nu in abstracto voorstellen ? We
nemen onze toevlucht tot eene kunstgreep, die op het
gebied der wiskunde eene belangrijke rol speelt, namelijk tot
de kunstgreep der „toevallige gezichtspunten" (d i e Kunst
der zufalligen Ansichten). We kunnen het ten deele
ongel ij k e der bedoelde realen formuleeren, door het reaal
A = a -± b — x en het andere reaal B = m --F- n x te stellen,
in welke formuleering de waarde x te kunnen geeft, in hoeverre de beide kwaliteiten van A en B eene contradictie vormen.
In de mechanica doen wij evenzoo; ook daar spreken wij van
positieve en negatieve krachten, als van zulke, die contradictorisch zijn en elkander opheffen ; evenzoo in de wiskunde,
waar in 't algemeen positieve en negatieve grootheden in de
zelfde betrekking ten opzichte van elkander worden gedacht :
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b.v.b. als bezitting en schuld, als voorwaartsche en achterwaartsche beweging, enz. Natuurlijk MO de kwaliteit van
A, zoowel als die van B, in w e r k el ij k h e i d enkelvoudig en
ongedeeld ; de formuleering A = a -+- b — x en B = m -t- n x
is slechts eene poging, een hulpmiddel, ten einde haar gedeeltelijk contradictorisch karakter in abstracto uit te drukken,
zooals b.v.b. in de mechanica de richting van den diagonaal in
het parallelogram van krachten de en k el v o u dig e, on d e e 1bar e kracht voorstelt, die evenwel beschouwd kan worden als
resulteerende uit de samenwerking van twee gedeeltelijk tegengestelde krachten, welke door de zijden van het parallelogram
worden voorgesteld. Wat gebeurt nu, wanneer wij A en B
samenvoegen en derhalve de formules optellen ? Wij verkrijgen
dan : A -± B = a b m ± n ; de tegenstelling is verd wenen
want x en — x hebben elkander opgeheven. Doch het „bijelkander" der realen kan on mogelijk tot dit resultaat voeren.
Imrners, dan zouden beide on d eel bare kwaliteiten ten d e e l e
veranderd zijn en derhalve zou het gebleken zijn, dat zij n i e t
ondeelbaar waren. „Nu heeft", zoo gaat het betoog voort „de
ware kwaliteit der wezens volstrekt geen deelen. Men kan dus
slechts alles wegnemen, of in 't geheel niets. Zouden dan een
paar wezens wellicht elkander g e heel kunnen opheffen ? Doch
dan ware het eene positief, en het andere het negatieve van
die positie ; derhalve ware het laatste dan gee n wezen, daar
immers geene negatieve beperkingen aan het reaal mogen worden toegeschreven. Of wel, beide zouden slechts wederzijdsche
ontkenningen moeten zijn en dus geen van beide ware dan
positief, 'tgeen nog ongerijmder zou wezen". Het is dus zeker,
dat de wezens A en B elkander noch geheel, noch gedeeltelijk
opheffen. „Dus zal men zich wel moeten wachten, hunne
begrippen te dicht bij elkander te brengen ? Dat denken, dat
hen wilde samenvatten, was misschien een onjuist denken,
omdat het die wezens zoo te samen bracht, dat het scheen,
alsof in hen een wederzijdsche gedeeltelijke opheffing der kwaliteit plaats greep ? Welaan, laat ons dan de begrippen weder
scheiden. En dat wel te meer, omdat niets stelliger en duidelijker kan zijn dan dit, dat twee wezens, beide reeel, beide
absoluut gesteld, aan geene wederzijdsche betrekking gebonden
zijn. Zij kunnen zonder twijfel zoo zelfstandig en afgezonderd
,
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blijven voortbestaan, dat onze geheele tegenstelling der kwaliteiten een ijdele geelachte worth, die met betrekking tot hen
gedacht, niet de geringste beteekenis heeft."
„Hoe waar dit nu ook is, even waar is het van den anderen
kant, dat wij, toen we ze daar straks samenbrachten, met geen
willekeurige en ijdele gedachten ons bezig hielden. Wij moesten
en zouden ze to samenbrengen ; de verse, h ij nselen geb od e n het ons! In de verschijnselen vertoonen zich inhaerentie
en verandering; en vvij weten, wat daaruit volgt."
„Wij brengen A en B derhalve opnieuw bij elkander, ofschoon
wij het als lets voor henzelven zeer toevalligs beschouwen, dat
zij bij elkander zijn. Nu moesten de tegengestelden elkander
opheffen. Doch dat gebeurt niet, want die tegengestelden hebben geen zelfstandig bestaan ; slechts in onlosmakelijk verband
met datgene, wat niet in de tegenstelling begrepen is, behooren zij tot de ware uitdruk king van de kwaliteit dezer wezens.
De wezens bestaan derhalve in den toestand, waarin zij zich
bevinden, tegen elkander ; hun toestand is t e g e n s t an d."
,,Wij zouden nu in beeldspraak ook kunnen zeggcn, wat zij
doen. Zij d r u k k e n namelijk elkander.. Want in de zinnelijke
wereld vinden wij den tegenstand in de drukking, wanneer
geen van beide lichamen toegeeft, ofschoon het een zoowel als
het andere zich bewegen moest".
„Drukking is rust, veroorzaakt, doordat geen van beide voor
het andere wijken wil en derhalve zijn stand tegenover het
andere handhaaft".
„Doch iedere beeldspraak, aan de zinnelijke wereld ontleend,
is hier gevaarlijk". Van ruimte-betrekkingen is hier volstrekt
geen sprake ; zij moeten ten stelligste worden weggedacht. —
„Hier is slechts sprake van eene wijziging der kwaliteit, die
beide dingen door elkanders invloed zouden moeten ondergaan ;
maar waartegenover het een, zoowel als het ander, zich handhaaft als dat, wat het is. Storing zou moeten volgen ; zelfhandhaving heft de storing op, en wel zoo, dat de storing in 't
geheel niet plaats Brij pt. 1 )
„Dit", alzoo zet onze wijsgeer zijn betoog voort, „is de deductie
der leer van het werkelijk geschieden, of van de ware causali1) Zie Herbart's Werke, Ausgabe Hartenstein II § 234.
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teit". — ,,Het is de innerlijke tegenstelling in de kwaliteit van
twee wezens, waaraan b e i d e t e g e 1 ij k weerstand bieden. Met
datgene, wat men gewoonlijk k r a c h t noemt, heeft deze tegenstelling niets gemeen. Want hier is geen aangrijpen van een
kant, geen subject, dat werkt, tegenover een object, dat ondergaat niets, dat er op uit zou zijn, veranderingen in 't leven
te roepen. De tegenstelling is t u s s c h e n b e i d e, doch niet
in een van beide".
,,Maar dan gebeurt er immers volstrekt niets!
Alles blijft dan immers, zooals het is! Hoe kan er
dan toch iets gebeuren, wanneer het Reaal eenvoudig aan zich zelf gelijk blijft? Zoo spreekt men, omdat
men met voile zeilen naar den afgrond wil varen, Bien men
behoort te vermijden". 1
in de wereld van het z ij n rnag nu eenmaal niets g e s c h i ed e n. Dat zou eene volmaakte dwaalleer zijn, welke aan datgene,
wat wij het g e s c h i e d e n noemen, ook maar eenige beteekenis
wilde toekennen in het gebied van het z ij n. Wij menschen
verwarren onophoudelijk het zijn en den s c h ij n. Van het
eigenlijk Reeele weten wij niets. De verschijnselen, die wij reeel
noemen, zijn aan onophoudelijke wisselirig onderhevig; daarom
hebben wij geen ander ervaringsbegrip van het geschieden dan
dat het eene v e r a n d e r i n g is in datgene, wat i s. Zelfs
beelden we ons in, dat er iets werkelijks gebeurt, waar we
beweging waarnemen en dat de dingen werkelijk veranderen,
wanneer zij van rust tot beweging overgaan, of omgekeerd
ofschoon hier de ervaring zelve ons waarschuwt en toont, dat
een bewogen lichaam, zoolang het niet stuk gestooten wordt en
derhalve ongedeerd blijft, op elke plaats, waar het zich bevindt,
hetzelfde is en blijft, dat men in den toestand van rust leerde
kennen.
Derhalve, de begrippen van z ij n en g e s c h i e d en zijn volkomen onvergelijkbaar. Zij passen evenmin in gene som, als
(he van een lichaam en zijne oppervlakte, of als die van vlak
en punt. In het gebied van het zijn is er van geen geschieden
sprake; alle neigingen en strevingen, alle beelden en beklijvingen
van beelden, waardoor het Reeele 2 ) vormen zou moeten aanne)

1) Cf : Herbart II § 235.
2) Het Reeele is hier substantief.
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men, die het niet bezit, verraden den aan het zinnelijke gekluisterden geest, die zich nog niet in het metaphysisch denken
georienteerd heeft.
Slechts twee Realen besc,houwden wij in de betrekking van
het „bij-elkander". Doch nu zijn er ontelbaar vele Realen,
die in de betrekking van het „bij-elkander" in allerlei tegenstellingen ten opzichte van elkander moeten gedacht worden,
aangezien ieder Reaal zijne eigene ondeelbare, hem alleen
toebehoorende kwaliteit heeft. Zoo kan ieder wezen met ontelbaar vele andere in de meest verschillende graden van tegenstelling zich bevinden. Daaruit ontstaat als het ware een geheel
systeem van storingen in elk der ontelbaar vele Realen, die
het wereldgeheel vormen ; van storingen, die evenwel nimmer
de kwaliteit der Realen aantasten, omdat haar dreigende invloed
door even zoovele zelfhandhavingen wordt geneutraliseerd. Wan-neer men uitsluitend op het reêele Z ij n let, geschiedt er natuurlijk absoluut niets ; want elke dreigende storing wordt door
eene even sterke zelfbewarings-actie onmogelijk gemaakt ; doch
de menschelijke beschouwer, wiens eigenaardig standpunt het
voor hem onmogelijk maakt, de eenvoudige kwaliteit te doorzien, die daarentegen zelf in het systeem der betrekkingen is
opgenomen, waarin de Realen tot elkander staan, zelf een Reaal
onder alle andere, heeft alleen maar een oog voor het eigenaardige der afzonderlijke zelfbewarings-acten, zonder de bestendige gelijkheid van oorsprong en het resultaat dier zelf handhavingen te kunnen inzien.
onze verschillende gewaarwordingen zijn niets anders dan de
verschillende zelfhandhavingen van het zielsreaal, van onze ziel
dus, die zich zelf niet waarneemt en zelf niet weet, dat zij in
al hare gewaarwordingen zich zelf gelijk blijft, en die er vooral
niets van weet, dat deze hare toestanden afhangen van hetgeen
geschiedt in andere wezens buiten haar, die toevallig met haar
samentreffen en wier eigenlijke zelfhandhavingen aan haar
volkomen onbewust blijven. 1 )
Herbart vat het resultaat van zijn metaphysisch onderzoek
aangaande het ontstaan der verschijnselen in de navolgende
stellingen samen :
1) Zie Herbart's Werke

II,

pag. 141

-

142.
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1°. „De oorzaken (namelijk van hetgeen geschiedt, van de
verschijnselen) liggen niet b u i t e n de dingen ; zij zijn niet
transient. Want de wezens A en B, die hunne eigene kwaliteit tegenover elkander handhaven, geven of nemen elkander
niets ; elk vvezen blijft wat het is".
2°. ,,De oorzaken wonen niet i n de Bingen, zijn niet
immanen t. Want elk wezen is de oorzaak van de zelfhandhaving van het an dere".
3'. „De oorzaken zijn geen transcendentale vrijheden (d. w. z.
zij dalen niet als het ware van boven, zonder dat verder hun
oorsprong kan worden nagegaan, in de dingen neer). Immers
de zelfhandhavingen volgen onvermijdelijk uit de tegenstelling
der k waliteiten, wanneer de wezens „bij-elkander" zijn ; want
oorspronkelijk is ieder wezen zelfstandig en staat in geen betrekking tot de andere".
4°. „De oorzaken zijn geene regelen van het tijdsverloop.
Want, aangenomen, dat de wezens „bij-elkander" zijn, dan zijn
daarmede, zonder het geringste tijdsverloop, ook tevens storing
en zelf hand having gesteld".
5°. „De oorzaken liggen niet in bijzondere vermogens. Want
de betrekking der oorzakelijkheid ontstaat onmiddellijk uit de
tegenstelling, die t u s s c hen de wezens bestaat, doch die in geen
hunner, op zich zelf beschouwd, ligt. En daardoor wordt het
causaal-verband, voorondersteld, dat de wezens ,,bij-elkander"
zijn, onmiddellijk noodwendig, en niet maar alleen mogelijk".
6°. ,,De oorzaken liggen niet in strevingen en neigingen. Want
geene kvvaliteit van een reeel wezen is gebrekkig, hulpbehoevend,
of bevindt zich in den een of anderen toestand van overgang".
7°. „De oorzaken liggen niet in bijzondere krachten. Doch
de wezens, geheel en ongedeeld als zij zijn, worden krachten,
of liever z ij n krachten, in zooverre zij „te zamen" zijn met
andere wezens van tegenovergestelde kwaliteit".
8°. „Er bestaat niet, in plaats van oorzaken, een absoluut
worden. Want, op zich zelf beschouwd, is ieder wezen alleen
aan zich zelf gelijk ; en de dubbele ontkenning, die in de zelfhandhaving ligt opgesloten, krijgt dan eerst beteekenis, wanneer
de enkelvoudige ontkenning van de tegenstelling tusschen twee
wezens vooropgesteld wordt".
9°. „Er bestaat geen noodlot. Ware er een noodlot, dan
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zou men het moeten zoeken in de toevallige omstandigheid, dat
twee wezens „bij-elkander" zijn. Doch dit ,,bij-elkander" is
niets werkelijks het is eene formeele bepaling van de tweeheid,
die in geen van beide, op zich zelf beschouwd, ligt". 1 )
Wat den metaphysischen grondslag betreft, waarop Herbart's
zielsleer berust, wenschen wij ons tot het bovenstaande korte
overzicht te bepalen. Het beginsel, waarop alles aankomt,
hebben we getracht in 't juiste licht te stellen, en waar het
nauw luisterde, hebben we ons bijna woordelijk aan zijne eigene
uitspraken gehouden. Hoe vervolgens de cathegorieen van tijd en
ruimte, van de materie enz. uit dit beginsel worden afgeleid,
het moge hoogst belangrijk zijn, dit na te gaan doch wij achten
het buiten ons tegenwoordig bestek gelegen. Wij hebben slechts
zooveel te vermelden, als noodig is, om te kunnen inzien, hoe
Herbart zijne zielsleer nit de ontologische beginselen zijner
wijsbegeerte heeft afgeleid.
Alleen willen wij er nog aan toevoegen, wat Herbart omtrent
bet w e z e n der ziel leert. Wij bevinden ons met dit probleem
op de grenzen van de metaphysica en de psychologie.
De ziel dan is, volgens Herbart, juist zulk een reaal van
enkelvoudige, niet nader te omschrijven kwaliteit, als alle andere
realen, waaruit het wereldgeheel bestaat. ,,Als enkelvoudig
wezen is zij niet alleen zonder deelen, maar ook zonder eenige
veelheid in hare kwaliteit. Zij is diensvolgens niet e r g e n s in
d e r u i m t e. Evenwel moet zij voor het denken, waarin zij met
andere wezens te zamen gevat wordt, in de ruimte, en wel
voor ieder tijdstip in eene bepaalde plaats gesteld worden. Die
plaats is het en k el v o u d i g e e 1 e m e n t in de ruimte of het
n i e t s in de ruimte, namelijk het mathematische punt. De ziel is
voorts niet e r g e n s in den t ij d. Toch moet zij voor het
denken, waarin zij met andere wezens te zamen gevat wordt,
in den tijd en wel in de geheele eeuwigheid gesteld worden,
zonder evenwel, dat deze eeuwigheid of welke tijdduur ook in
't algemeen, eene werkelijke eigenschap der ziel zou uitmaken."
,,De ziel heeft noch aanleg, noch vermogens, 'tzij om jets te
ontvangen, 'tzij om jets voort te brengen. Zij is derhalve geene
1) Zie Herbart's Werke II p. p. 142 en 143. Deze laatste aanhaling moge den lezer
een staaltje leveren van de abstracte wijze, waarop Herbart zich somtijds uitdrukt.
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tabula rasa (Locke) in dien zin, dat haar vreemde indrukken
zouden kunnen worden ingeprent ; evenmin is zij eene met oorspronkelijke zelfwerkzaamheid begaafcle substantie (Leibnitz). Zij
heeft oorspronkelij k noch voorstellingen, noch gevoelingen, noch
begeeringen ; zij weet niets van zich zelve, en niets van andere
dingen ; in haar bevinden zich geene vormen van aanschou wen
of van denken, geene wetten van willen of van handelen ; ook
niet de geringste voorbereidselen tot die alle. Het enkelvoudig
wezen der ziel is en blijft ons geheel on bekend ; het kan evenmin een voorwerp van onderzoek zijn voor de speculatieve, als
voor de empirische psychologie." 1 )
Het is hier nog de plaats niet, op deze grondbegrippen aangaande het zielswezen verder in te gaan. Wij deelen ze thans
reeds bij voorbaat mede, ten einde in het licht te stellen, hoe
Herbart zijne zielsleer uit zijne zijnsleer aneidt. Voorshands
hebben wij nu deze zijnsleer zelf aan eene beoordeeling te
onderwerpen.
UTRECHT. W. JANSEN.

HET ONDERWIJS IN DE KENNIS DER NATUUR.

„Zoo is dan de beoefening van de Kennis der Natuur van
groote waarde. Van niet minder belang is de vraag in welke
richting zij moet geleid worden. En naast al, wat onze Christelijke opvoeders nog te overdenken, op den juisten grondslag
te stellen en uit te werken hebben, verdient de vraag van het
waartoe, het wat en het hoe van het onderwijs in dit rijke vak
de e r n s t i g s t e overdenking". Aldus besloot de redacteur van
het Chr. Schoolblad zijn van groote waardeering getuigend
artikel „De Kennis der Natuur" in n°. 31 van den 8sten j aargang.
De. redactie van ,,De Natuur in !" begroette bedoeld artikel met
vreugde. Zij was zeer dankbaar, maar niet . . . voldaan. Gaarne
zou zij de uitwerking der ideeen gezien hebben ; een leergang
voor het onderwijs in dit vak aan de Chr. School, een wensch,
waarbij ik mij van ganscher harte kan aansluiten. Immers,
1) Zie Werke V, pag. 108 en 109.
N. Paed. Bijdr.
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zooals die schrijver de Kennis der Natuur opvat, is zij een
machtige factor bij het onderwijs en de opvoeding in 't algemeen,
maar zeer in 't bijzonder bij het christelijk onderwijs.
Wat hier slechts in lijnen werd aangegeven, zou in den leergang breedvoerig uitgewerkt moeten worden. Waar de grondlijnen scherp en helder getrokken zijn, kan de uitvoering van
het geheel niet anders dan schoon en harmonisch zijn, mits de
uitvoering van het werk toevertrouwd zij aan eene bekwatne
hand, welke geleid wordt door sympathie voor de stof, die
bewerkt moet worden. En dat zou hier het geval geweest zijn.
Intusschen legt de schrijver den christelijken opvoeders een
taak op, die, later wij het gerust erkennen, reeds lang vervuld
had moeten zijn. Te lang is zij verzuimd. In de laatste jaren
toch zijn verscheidene keurige handleidingen voor en monografieen over dit vak verschenen van de hand van Openbare
Onderwijzers, die ernstige studie in en buiten de school gemaakt
hadden en in hunne termen natuurlijk, op de groote vormende
waarde wezen, terwijl het christelijk onderwijs in dezen het
stilzwijgen bewaarde, een yak, van groot belang voor de christelijke opvoeding, op zijn zachtst uitgedrukt, veronachtzaamde !
„Het is een mode-artikel geworden het zit in de lucht dit
vak op den voorgrond te schuiven" hoort men meermalen in
onze kringen beweren. Oogenschijnlijk hebben zij, die zoo
redeneeren, gelijk. Dit mag echter geen motief zijn om zulk
een vak op den achtergrond te schuiven. De leerstof, die na
ernstige overweging en bestudeering goed en nuttig bevonden wordt voor onze leerlingen, zullen wij toch onderwijzen,
al is het mode-artikel, wat wij echter nog niet toegeven. Oogenschijnlijk, zoo beweerde ik, heeft men gelijk. Er is bij de
schoolautoriteiten een bijzondere zorg voor vak g. waar te
nemen. Wij wijzen hier slechts op het schrijven van den
schoolopziener in het district Tiel, naar aanleiding van de
reorganisatie van het onderwijs aan de Burgerscholen voor
meisjes, waarin hij verklaarde : het onderwijs in de moderne
talen moet beperkt worden, dat in Kennis der Natuur meer
tot zijn recht komen. Tot nog toe is dit vak bij het onderwijs
aan meisjes te veel verwaarloosd, tot groote schade voor
de vorming der leerlingen. Hij voegt er bij, en te recht: het
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komt echter op de methode aan, in de hoeveelheid kennis
schuilt hier de waarde niet. Voeg daar nu bij : het verschijnen
van verschillende tijdschrift-artikelen en brochures, aan dit vak
gewijd ; van handleidingen, leesboeken en platen voor het
onderwijs in de Kennis der Natuur, dan moet de oppervlakkige
beschouwer vvel tot de conclusie komen : Vak g is mode-artikel.
Daar kan voor die groote belangstelling in en zorg voor dit
leervak nog eene andere oorzaak zijn dan zucht tot navolging
en die is er ook naar mijne bescheiden meening.
Een ernstiger beoefening der paedagogiek bracht van zelf
studie der rnethodiek mede, of juister gezegcl : had genoemde
studie tot noodzakelijk gevolg. Men streefde naar consequente
toepassing der ideeên, door een Commenius, Pestalozzi, FrObel
en Herbart ons nage]aten. Wij denken hier aan de keur van
opvoedkundige gedachten, door Commenius in zijn standaardwerk : „Groote Onderwijsleer" neergelegd, ook nog heden een
bron voor rijke studie. Nog steeds blijft het waar : „Tot Commenius terugkeeren is voorwaarts gaan !" Lezen, schrijven,
rekenen en taal werden het eerst ter hand genomen en boden
voorloopig stof genoeg. De overige vakken werden, wat het
bewerken van methoden betreft, daardoor natuurlijk voor een
tijd achteruitgezet.
Ruhr) 12 jaar geleden (1891) verscheen als uiting eener krachtige, nieuwe strooming op onderwijsgebied ,,De nieuwe richting
in het Lager Onderwijs" door Critas. Na er op gewezen te
hebben, dat in de voorgaande jaren reeds ernstige pogingen
aangewend waren de ideeen der groote denkers op paedagogisch gebied toe te passers bij het samenstellen van methoden
voor de verschillende vakken, wijzen de schrijvers op het verschijnsel, „dat de practijk van het onderwijs geen gelijke tred
heeft gehouden met de theorie." Wil men ontwikkelend onderwijs, dan moet voor zoover elk vak zich daartoe leent, uitgegaan worden van : het beginsel der zelfwerkzaamheid, de
splitsing der moeilijkheden en toegepast worden de methode
der natuurkundigen. flit laatste wordt door hen omschreven in
deze woorden : „men brengt vooreerst eene reeks doelmatig
geordende feiten onder de aandacht der leerlingen ; door n a u wkeurige waarneming en onderlinge vergelijking
ontdekt het kind ten slotte een gemeenschappelijk ken merk ;
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dit overeenkomstige (begrip, wet of regel) wordt zoo s c her p
en beknopt mogelijk door de leerlingen geformule e r d, daarna aan eene menigte verschijnselen van denzelfden
aard getoetst en bij gebleken juistheid in alle i'ichtingen t o egepast."
Geen vak van onderwijs leende zich beter tot toepassing dier
idee6n dan de kennis der natuur. Wat natuurlijker dan dat
men zich in 't bijzonder met de methodiek van dit vak bezighield, dat men eene methode er voor ging ontwerpen, want
strikt genomen, er was er geen. De algemeen gebruikte en
bekende werkjes van Helge hadden slechts een, maar een principiêel gebrek : zij waren wetenschappelijk ingericht, vandaar
dat het resultaat met die werkjes vrij gering was en liefde en
oug voor het schoone in de natuur bij de leerlingen ontbrak.
Eigenaardig is dan ook het feit, dat dit vak nu eens „een
onnutte dienstknecht," dan weer „Asschepoester", nog zelfs in
4895 „het stiefkind der lagere school" genoemd werd.
Intusschen werd niet alleen op de studeerkamer gewerkt,
maar ook, maar vooral in de school en daarbuiten. Heymans,
Thijsse, Teunissen, Jaspers en Douma waren de mannen, die
door onvermoeide studie, wetenschappelijke zoowel als paedagogische, verschillende keurige en juiste methoden ontwierpen
voor natuurlijke historie en physica. Bij de bespreking van de
methode en de leerstof vow dit yak komen vvij hier op terug.
Dezen terugblik meenden wij te moeten geven om onze meening te motiveeren, dat er voor de groote belangstelling in de
Kennis der natuur als vak van onderwijs eene an d e r e oorzaak
dan zucht tot navolging bestaat. Nu rijst echter van zelve de
vraag: Wat heeft men voor vak g in onze kringen gedaan ?
Mag het zich in de chr. school in die belangstelling verheugen,
waarop het om verschillende redenen recht heeft? Indirect
willen wij deze vragen beantwoorden door op het volgende feit
te wijzen. Zielkunde en paedagogiek worden in onze kringen
beoefend, maar . . . de methodiek voor de christelijke school ligt
tot heden in hare windselen. Of is het niet teekenend, dat eerst
in den jare 4900 het begin van een leerplan voor onze scholen
verschijnt, handelend over Bijbelsche Geschiedenis en Kerkhistorie. Ook nu nog blijft de klacht van 1895 onverzwakt
waar: „nog altijd t o e ft het opschieten van het schoolbewustzijn
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uit den wortel." Maar andere factoren werkten bovendien mede
om de Kennis der natuur de haar waardige plaats in ons leerplan te onthouden. Bij het volgende drietal wenschen wij even
stil te staan.
Daar is bij vele Christenen (ook onder ons, onderwijzers)
een zekere schroom, bij sommigen zelfs angst voor de beoefening der natuurwetenschappen volgens de nieuwere methode.
Te ontkennen valt het niet, dat, helaas, deze wetenschap als
werktuig gebruikt is en wordt om het geloof aan de wonderen,
aan het bestaan van God, enz. te doen wankelen, ware het
mogelijk te vernietigen. Vandaar dat men huiverig is volgens
de nieuwere methode dit yak te onderwijzen. Jets uit de natuur
te behandelen naar een plaat van Van Lummel, eene les over
eene natuurkundige proef te lezen (! ?) kan er nog mee door,
maar dan is het ook genoeg. Wij zetten hier tegenover : geen
verstandig onderwijzer zal de wetenschap en hare methode de
lagere school binnendragen, geen Christelijk onderwijzer zal
ooit door dit yak afbreken, wat hij door middel van een ander
opbouwt. Kan vergif, dat in de hand van den misdadiger het
leven dood, ook niet in de bekwame en bevoegde hand van den
arts het leven redden of de wegterende levenskracht opwekken
en versterken ? Bettex zegt in zijn .,Natuurstudie en Christendom" zoo schoon en beeldrijk : ,,Moet de zoon des huizes
minder weten, minder begrijpen, wat de Vader doet dan
de vreemdeling ? Hoe ! de zoon van een beroemd architect zou
de gebouwen zijns vaders niet bestudeeren, de zonen van Bach,
diens Matheus-passion niet aanhooren ? Neen, wie door natuurstudie God verloor heeft Hem nooit bezeten ?"
Een ander bezwaar tegen dit yak ingebracht, is : Wat nut
geeft het? Enkele onderdeelen kunnen te pas kornen, voor 't
meerendeel is die kennis ballast. Wij moeten pro forma er tijd
voor uittrekken, maar laten wij er zoo min mogelijk aan doen ;
de hoofdvakken moeten het leeuwendeel van den tijd hebben.
Wordt die klacht geuit door hen, die onder den ijzeren schepter
van examen-dressiiur zuchten, dan kunnen wij haar eenigermate billijken, maar er niet mede insternmen. Kotnt zij uit den
mond van hem, die eene school heeft, waarvan de zorg alleen
op zijne schouders rust, of die door een onderwijzer(es) bijgestaan wordt, dan begrijpen wij hem en wij antwoorden : het
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onmogelijke is niet te doen. Doch in andere gevallen is het
bovengenoemde bezwaar denkbeeldig. Ons onderwijs, in 't bijzonder het christel ij k onderwijs moet toch opvoedend zijn ?
Kan de fo rmeele waarde soms de materieele niet verre
overtreffen ? „Goed behandeld, is er geen leerstof, die, wat
veelzijdig vormende waarde betreft, boven de natuurkunde staat."
(De Raaf.)
Eindelijk noemen wij nog als factor, die achteruitzetting van
vak g. bewerkt : o n b e k e n d h e i d. Niemand vatle dit echter
als beleediging op. Wij omschrijven dit nader, als: onbekendheid met het groote en verheven genot, dat natuurbeschouwing
geeft, en ook hier is van toepassing: „onbekend maakt onbemind".
Voor mij (men duide mij het persoonlijk worden niet ten kwade) is
zeer dikwijls eene wandeling van een half uur langs „dijken en
wegen", een slenteren in twin of boomgaard eene verkwikking,
eene opwekking, een „geestelijk bad" zou ik bijna beweren.
Vroeg in 't voorjaar, tusschen sneeuw en ijs nog, de sluimerende natuur te zien ontwaken in plant en dier, den ganschen
zomer door den geweldigen strijd om het bestaan voor plant en
dier te bespieden, het instinct van insect en Vogel te bewonderen,
dat alles verheft, voedt op. Wie dat genot meermalen mocht
smaken, wil het ook zijnen leerlingen verschaffen, Diet door
geestdoodend plaatvertellen of lesjes lezen, maar door onmiddellijke aanschouwing, door eigen waarneming. En dat de
leerlingen van dit alles genieten kunnen en wille n, verzeker
ik u, op grond van mijne ervaring met stads- en dorpsjeugd.
In sommige gevallen zelfs was mij dit yak h e t middel om in
nauwer contact met een leerling te komen en daardoor een
heel andere kijk op hem of haar te krijgen. Het gernoedsleven
der leerlingen openbaart zich zoo vrij, zoo ongedwongen bij eene
methodische behandeling van dit yak.
Wij willen thans overgaan tot eene meer concrete bespreking
van ons onderwerp. Daartoe zullen wij in de eerste plaats de
volgende vraag trachten te beantwoorden : Welke plaats 'poet
vak g, krachtens ons beginsel in het leerplan der christelijke
school innemen ? Is deze beantwoord clan kunnen achtereenvolgens : leerstof, leergang, leerwijze en leermiddelen voor dit
yak ter sprake komen.
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De waarde van een leervak voor de christelijke school wordt
bepaald door de verhouding, waarin de leerstof van dat vak
staat tot het beginsel, waaruit onze scholen leven. die verhouding werd door den Heer de Visser Smits in zijn art.
„Opvoeclend Onderwijs" (N. Paedagogische Bijdragen I, bl. 21)
aldus omschreven : ,,ter algemeene aanduiding van den inhoud
der leerstof, die de kern van het opvoedend onderwijs moet
uitmaken, meenen wij te kunnen volstaan met den eisch, dat
zij de levensbeginselen van den opvoeder zelf behoort uit te
beelde n". Bijbelsche Geschiedenis, Kerk-Geschiedenis, Vaderlandsche Historie treden daardoor van zelf voor onze scholen op
den voorgrond. Maar kunnen, neen moeten wij dat ook niet
beweren van Kennis der Natuur?
De Kennis der Natuur toch is de kennis van Gods werken.
Leeren wij niet door haar vele eigenschappen van het wezen
Gods kennen ? Het 2e artikel onzer Geloofsbelijdenis zegt immers :
„Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de
schepping, onderhouding en regeering der geheele wereld overmits dezelve voor onze oogen is als een schoon boek, in hetwelk
alle schepselen, groote en kleine, gelijk als letteren zijn, die
ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, n.l. Zijne
eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt :
Rom. I : '20 : welke dingen alle genoegzaam zijn om de menschen
te overtuigen en hun alle onschuld to benemen". Wilt ge nog
een ander getuigenis, waarmede wij alien als Christelijke onderwijzers instemmen ? Dan verwijzen wij om slechts een uit vele
te nemen naar Ps. 104 : '24 : ,,Hoe groot zijn Uwe werken,
o Heere ! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt het aardrijk
is vol van Uwe goederen !" Tot die belijdenis en dien juichtoon
onze leerlingen te brengen, ziedaar het hoofddoel van het underwijs in vak g. in de christelijke school. Krachtens het beginsel
onzer scholen moet dus dit vak volgen op Bijbelsche en Vaderlandsche Geschiedenis, als wij de vakken naar hunne waarde
voor de christelijke school rangschikken. Zelfs Dolma verklaart
in zijn Handboek voor de Methodiek der Leervakken : „Door
de bestudeering der natuur kan ook de godsdienstige belangstelling gewekt worden. De kennis der natuur kan voor elke
gezindte een bron worden voor 't bevredigen van godsdienstige
behoeften. Het ligt alleen maar aan de wijze, waarop de ver-
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schijnselen worden opgevat !" Hoe wij als christelijke onderwijzers
de natuurverschijnselen opvatten en in welk Relit wij ze de leerlingen zullen laten beschouwen behoeft zeker geene nadere
omschrij ving.
Hebben wij de verhouding tusschen ons beginsel en dit yak
trachten te omschrijven, op nog andere factoren moeten wij
letten, die bij de bepaling van de plaats van dit vak in ons
leerplan optreden.
„Groot is ook de waarde van het leeren kennen van de
natuur voor de aesthetische vorming.
De waarneming der natuur ontsluit het oog voor hetgeen
regelmatig en ordelijk is, voor hetgeen door vorm en kleur, door
verscheidenheid bij eenheid behaagt. Hier kan de waarneming
waardeering, de waardeering verrukking, de verrukking bewondering worden". (Ch r. Schoolblad VIII, n°. 31).
De materieele waarde moeten wij niet door al het voorgaande
onderschatten. Wij wenschen ook wel degelijk dit vak eene
goede plaats te geven om de practische waarde, al noemen wij
deze in de tweede plaats. In 't algemeen omschrijven wij
daarom de leerstof voor levende en levenlooze natuur als de
kennis, vooral van die zaken, waarmee het kind later in aanraking zal komen. Zoo wordt tevens voldaan aan den eisch :
het onderwijs zij practisch.
Bij de bespreking van de leerstof uit dit vak zijn wij genoodzaakt te onderscheiden : kennis der Levenlooze Natuur (physica)
en kennis der Levende Natuur (plant- en dierkunde). Ongelijksoortigheid der leerstof en als gevolg hiervan verschillende wijze
van behandeling geven ons hiertoe het recht, ja, eischen dit.
Wat uit het delfstoffenrijk behandeld moot worden (en dit is
zeer weinig) rangschikken wij onder de rubriek der Levende
Natuur, al strijdt dit met dezen naam.
Reeds zoo even wezen wij op de eisch : het onderwijs zij
practisch. Inzonderheid geldt dit voor de kennis der Levenlooze
Natuur. Gaarne sluiten wij ons aan bij hetgeen Dourna en
Jansma in het Voorbericht hunner Handleiding bij het Onderwijs
in de Natuurkunde hierover zeggen. Zij schrijven n.l. „Zoo
mogen spiegels en brillen, stoommachine, telefoon en telegraaf
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niet ontbreken. Van deze laatste moet ons onderwijs eenigszins het geheimzinnige doen verdwijnen. We denken er echter
volstrekt niet aan al deze dingen te „ve r k 1 a re n" — zoo
„g r o n di g" wenschen wij niet te zijn". Wat hunne indeeling
der leerstof aangaat, zijn wij zoo vrij, van hen te verschillen
al erkennen wij met dankbaarheid hunne groote verdiensten
door het samenstellen dezer Handleiding. Wij wenschen de
leerstof uit de physica te verdeelen in twee kringen, haar te
verdeelen over 5e en 6e leerjaar.
Als onderwerpen voor beide kringen nemen vvij : le leerkring
(5e schooljaar).
1. De lucht, hare aanwezigheid, ondoordringbaarheid, de
duikerklok.
2. Druk king der lucht, grootte Bier druk king, barometer,
zuigpomp.
3. De algemeene eigenschappen deelbaarheid, poreusheid,
veerkracht, traagheid.
4. 0 vergang van den vaster' in den vloeibaren toestand,
smelten, stollen.
5. Cohesie, adhesie, toepassing in het dagelijksch leven.
6. Drijven, zinken, zweven, wet van Archimedes.
7. Zwaartekracht, weegwerktuigen, de hefboom.
8. Uitzetting door de warmte, de thermometer, warmtegeleiding.
9. Kachel, ventilatie, bewegiug der lucht, de lucht bij verbranding.
10. Het koken, distillatie, iets over de stoommachine.
11. De magneet, het kompas.
12. Wrij vings-electriciteit, electrische slinger, goede en slechte
geleiders.
2e leerkring (6de schooljaar).
'1. De lucht, hare samenstelling, koolzuur, het lichtgas.
2. De ademhaling en de bloedsomloop.
3. Hevels, communiceerende vaten, capillaire verschijnselen.
4. Perspomp, brandspuit, luchtpomp.
5. Soortelijk gewicht met tal van toepassingen, de luchtballon.
6. De verdamping, wolken, mist, nevel, regen en dauw.
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Water in den vasten worm : ijs, rijm, ijzel, sneeuw
en bagel.
7. Katrol, windas, slinger.
8. Het geluid, de echo, het oor.
9. Het licht, spiegels (holle en belle), straalbreking, brillen,
donkere kamer, het oog.
10. Stoommachines.
1'1. Electrische stroom door middel van een chroomzuurelement, telegraaf, electrische schel, telefoon.
Wat de laatste onderwerpen der beide kringen betreft, verwijzen wij bier nogmaals naar de woorden van Doutna en
Jansma. Is de leerstof uit beide kringen geed behandeld, en
door verwerking en toepassing het eigendorn der leerlingen
geworden, bij het verlaten der school, dan mogen wij te vreden
zijn met onzen arbeid. Won't wekelijks uur voor dit onderdeel der natuurkennis bestemd in het 5de en 6de leerjaar clan
heeft men tijd genoeg voor grondige behandeling der °riderwerpen en de noodige herhaling.
De leerstof voor de kennis der levende natuur laat zich niet
zoo gemakkelijk ordenen. Uit de overrijke voorraad stof, moet
met overleg een keuze gedaan worden. Ook client de vraag
beantwoord te worden : onderwijzen wij dit onderdeel van vak g
in de eerste plaats om de formeele waarde of de materieele
waarde? Deze vraag wordt door de voormannen op dit gebied
verschillend beantwoord. Legt Heymans in zijne handleiding
„De Levende Natuur !" I den vollen nadruk op het opvoedende
element in dit vak, voor Teunissen staat in zijne „Practische
Natuurkennis" het verwerven van kennis op den voorgrond.
Naar onze rneening gaan beiden Kier te ver; zouden wij in
deze niet het eerie kunnen doen zonder het andere na te laten,
dus den „gulden middenweg" bewandelen? Wij laten ons bij
het kiezen van de leerstof leiden door de volgende regels.
Deze zijn :
1. Het zaakonderwijs 1ste en 2de leerjaar) bereide het onderwijs in de Levende natuur voor, door behandeling van
dieren en planten uit de omgeving der woonplaats. Deze
behandeling der leerstof is echter zaakonderwijs en blijft
(1
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dus hier buiten bespreking. Den belangstellenden lezer
vervvijzen wij echter naar : IJ k e rn a, Spreken, Lezen en
Schrij ven en D o u m a. Het Zaakonderwijs, waar verschillende voorbeelden gegeven worden van de behandeling
der onderwerpen in dezen kring.
De leerstof uit de Levende natuur worde verdeeld over
3de tot 6de leerjaar. Deze indeeling geschiedt in concentrische leergangen. Hierdoor verkrijgen wij het voordeel,
dat de leerstof goed vastgelegd wordt en tevens, dat in
het 6de leerjaar een vergelijken en groepeeren van de
behandelde dieren en planten aan de orde kan komen.
De bedoeling is echter niet: overzichten uit leerboeken
te geven, dus aan systeemkunde te doen. Dat zijn geen
onderwerpen voor de lagere school, orndat zij te „hoog"
en te geestdoodend zijn. Aileen moeten de leerlingen door
hunne waarneming komen tot de kennis, dat onder die
duizen den vormen overeenkomst en gelij k soortigheid bestaat.
In 't algemeen genomeii zij de leerstof bepaald door:
a. de omgeving der woonplaats ;
b. de tijd van het jaar.
Bij dit laatste punt merken wij op, dat vvij geen scherpe
scheiding maken tusschen zomer- en winterhalfjaar.
's Zomers komen ook dieren ; 's winters ook planten
ter sprake.
Hoewel de behandeling volgens „levensgemeenschappen''
voor de lagere school te moeilijk is en te veel voorbereiding zou eischen, moeten toch enkele planten en dieren
in hun „samen-leven" besproken worden. Dit blijve
echter occasioneel.
Van sommige dieren en planten worde, zoo mogelijk, de
g e h e e l e le v e n s l o op gevolgd. Dit geschiede of door
't kweeken in bloempotten in school of huis, of door 't
geregeld volgen van de levenswijze van eene bepaalde
diersoort in de omgeving der leerlingen. Is het mogelijk
eenige 1V1 2 tuin ter beschikking te krijgen nog beter. Hier
vooral kan het waarnemeri der leerlingen geoefend worden,
gecontroleerd door den onderwijzer. Dat voor dergelijke
waarnemingen animo bestaat, heeft de ervaring ons reeds
meermalen geleerd. Den vorigen zomer volgden wij met
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5e en 6e leerjaar : Spreeuw en z w a 1 w en heel wat
interessants werd waargen omen betreffende nestbouw,
voeding, vertrek eriz. En tijd kostte dit niet voor de andere
vakken. Elke les van Natuurlijke Historie deelde men
mede, wat in tie verloopen week was waargenomen en het
belangrijkste werd opgeteekend.
6. In het 4e leerjaar komen de cultuurgewassen nit ons land
ter sprake. Doel is bier : de gewassen te leeren onderscheiden. Het zelfde geldt voor de voornaamste vruchten loofboomen.
7. In 5e en 6e leerjaar worden naast andere onderwerpen
bovendien behandeld die uitheetnsche planten en dieren,
welke bij het onderwijs in de aardrijkskunde in deze klassen ter sprake komen. Ook worden in deze leerjaren de
v e r g i ft i g e plan ten (dieren, zoo noodig) uit de omgeving goed besproken.
8. Ten slotte komt, nadat dit door de voorafgaande onderwerpen als 't ware voorbereid is het m e n s c h e 1 ij k
1 i c h a a m aan de orde. Dit onderwerp eischt zeer bijzondere zorg en tact van de zijde des onderwijzers.
Eigenlijk zouden wij dit onderwerp voor het herhalingsonderwijs willen overlaten, maar de school moet er toch
i e t s van geven. Naar onze meening moet bij deze behandeling tevens lets gegeven worden uit hygiene en voedingsleer, twee vakken, waaruit de school ook het een
en ander moet geven, wil het onderwijs in vak g
practisch zijn.
Aan de hand van deze regels kwamen wij tot de volgende
reeksen van onderwerpen, waarin men echter niets sneer zie
dan een schema, naar omstandigheden en omgeving te wijzigen.
3e Leerjaar. Planten: tulp speenkruid muurbloem —
eschdoorn (bloei) — boterbloem plomp — herderstasch
appel — peer.
— doovenetel
koolwitje -- lie venheersbeestje
Di e r en : Mei ke ver
ezel
rund —
(zevenvlak) — hond — kat — paard
geit — spreeuw — zwaluw — baars — snook
schaap
— rat — muis.

1tE1 Ora:Igavnis 1N tE

ItENgIS 1AR

71

4e Leerjaar: Repeteeren van de planten uit 3e leerjaar. Van
de cultuurplanten : aardappel vlas — erwten — rogge
— gerst — haver — tarwe — boekweit — hennep.
Hoofddoel: het leeren kennen der cultuurplanten. In
den loop van het jaar of anders in het volgende leerjaar
kunnen enkele dezer planten nog eens ter sprake komen
met het oog op handel en nijverheid.
Van de boomen : wilg — iep — eik
linde — beuk
kastanje — populier — spar. Bier is het hoofddoel
eveneens de boomen te leeren onderscheiden. Van daar
dat overweging verdient bladeren van de behandelde
planten te verzamelen en te drogen.
Dieren: rnol — haas
wezel
kikvorsch — pad —
salamander — dagpauwoog citroenvlinder — merel —
lijster — karekiet — aal — haring — kabeljauw (levertraan) — schol walvisch (g e e n visch). Iets over de
insecten (vergelijking van behandelde onderwerpen uit
3e leerjaar). Bij de vogels kan ter sprake komen: verschillende nestbouw schadelijke en nuttige vogels
insecteneters stand- zwerf- en trek vogels).
5e Leerjaar : Plan te n : Sneeuwklokje
lelietje der dalen —
pinksterbloem
smeerwortel — vlasbek — gouden regen
bitterzoet dolle kervel — doornappel — belladonna —
bilzenkruid paddestoelen — zwarte nachtschade —
tabak — monnikskap.
Dieren : koekoek — ekster — specht
uil — vleerringelrups — loopkever — watertor, repetitie
muis
vogels en insecten.
Rendier — ijsbeer — walrus — wolf — wild zwijn — beer.
In dit leerjaar, als ook in het volgende : Boiplanten op
water en in aarde. In Februari takken met blad- en
bloemknoppen op water trekken. (Dit is tevens een
uitstekende schoolversiering. Zoo ook het kweeken van
verschillende planten in potten en bakken in de kozijnen.
6e Leerjaar Planten: Bolgewassen. Verschil tusschen bollen
en knollen. Eenige composieten : paardebloem
zonnesmeerwortel viooltje ooievaarsbek Koffie
bloem
— thee — suiker — rijst — palmen (cocos- en dadelpalm),
kina — cacao — muscaatnoot — peper — sago.
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Repetitie van algemeene plantkunde (van datgene n.l.
wat in vorige jaren occasiuneel gegeven is): wortels —
stengels — bladeren (vorm-nervatuur) bloeiwijzen —
soorten van vruchten — verspreiding der zaden — enten
— stekken. Enkele namen van families, z. a. vlinderbloemen, lipbloemen, composieten, kruisbloemen.
tnieren — muggen.
D ie r e n : Bijen — wespen
Repetitie: insecten. Arend — gier — condor. Repetitie :
ringslang — adder — brilslang
vogels. Hazelvvorm
Olifant — tijger — leeuw — aap — kameel — kangoeroe
struis
Mossel — kreeft —
— koraaldieren — haai
slak en worm.
Van het menschelijk lichaam: geraamte — spieren —
ingewanden (namen en liggiug) — spijsverteering (jets
over de spijzen tevens) — maag (lintworm en trichine) —
ademhaling en bloedsomloop. Repeteeren (zie Levenlooze
Natuur), idem : oogen — oor — ventilatie van het huis.
Is er nog tijd beschikbaar : repetitie van de dieren
zooals bij de planten.
0 p m e r k i n g. Deze leerstof kan behandeld worden in 4 jaar
tijds. Mocht tijd ontbreken, dan kart bier en daar een onderwerp wegvallen zonder schade voor den goeden gang. Van de
gelijksoortige neemt men dan slechts een, het meest typeerende.
Zoo moet ook gehandeld worden, daar, waar men twee klassen
voor zijne rekening heeft; dan moet men feitelijk komen tot
de samensmelting van twee leerjaren, en verschillende onderwerpen schrappen.
Reeds merkten wij het boven op, dat voor beide onderdeelen
van yak g. de concentrische leergang zich bij uitstek leent.
Voor ieder leerjaar kan de omgeving het middelpunt (tevens
uitgangspunt) zijn. Telkens breiden wij de stof uit, of gebruiken
bet vroeger behandelde slechts ter vergelijking. Zal men in
't algemeen beginnen met w a a r n e m e n (3e leerjaar), achtereen volgens komt daarbij de bespreking van le v e n s w ij z e, het
n u t of n adeel bij Natu u rlij ke Historie of van : t o e p a s s i ng e n in het leven bij physica. Doen wij met overleg een keuze
dan zorgt de natuur zelve voor rijke verscheidenheid en blijft
alle gedachte aan eenvormigheid buitengesloten.
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Nog zij opgemerkt, dat in 3e en 4e leerjaar 2 x 2 uur per
week uitgetrokken moet worden voor dit onderdeel, terwijl men
in 5e en 6e leerjaar volstaan kan met t of uur.
Op de leer w ij z e komt het aan ! „De manier van behandelen met de klasse kan veel goed make n, al is de school
zoo ongunstig mogelijk midden in eene groote stad gelegen ;
de manier kan alles b e d e r v e n, al staat de school midden in
de rijkste natuur !" schrijft Heymans zoo juist in zijne Handleiding „De Levende Natuur." Geldt ergens de waarheid : „ga
zooveel mogelijk van aanschouwing uit" hier is het een onverbiddelijke eisch, aan welken men echter gemakkelijk kan voldoen, indien men dit vak goed wil onderwijzen. Geen proeven
e r t elle n, dat vloekt. Proeven nemen voor de klas, kan het
(en dit is mogelijk) de leerlingen er toe brengen ze thuis te
herhalen. Vragen stellen, waardoor zij waarnemen, wat waargenomen moet worden. De hoofdzaak, het verschijnsel, dat
behandeld wordt, steeds scherp gescheiden houden van bijzaken,
ziedaar de eischen, die men aan eene les in de physica moet
stellen. Is de proef genomen en goed geslaagd (en dit gebeurt
altijd, wanneer men met de noodige toewijding werkt) dan
wordt de leerstof herhaald door het lezen in het leer-leesboek
voor dit vak. Voor onze christelijke scholen is daarvoor uitnemend geschikt : „Weersma's, Uitspanning door inspanning".
Zonder andere werkjes minder te achten (wij denken hier in
't bijzonder aan de „Proefondervindelijke Natuurkunde" van
Janse) nemen wij de vrij held met nadruk op bet werkje van
Weersma te wijzen ; ten eerste, omdat hij als christelijk onderwijzer het doel van het onderwijs in dit vak aan onze scholen,
steeds voor oogen heeft, ten tweede, omdat hij niet door het
boek de kennis wil aanbrengen, maar steeds er op wijst :
eerst de proef n e m en en dan 1 e z e n. Is aldus eene natuurkundige les behandeld (proef en lezen) dan volgt als slot in
het uur voor stellen uitgetrokken de reproductie van het waargenomene en geleerde ; eerst aan de hand van vragen, later
naar aanleiding van punten. Dan hebben de leerlingen stof om
te schrijven. Zonder veel inspanning komen zij aldus tot het
maken van vrij aardige opstelletjes. Zelfs kan dit vak stof voor
teckenen bieden ; een zuigpomp, brandspuit, hevel, kunnen na
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behandeling geteekend worden, wat zeker het onthouden bevordert. Meermalen ondervonden wij bij repetities voor dit vak,
als het met beschrijven of verklaren niet vlotten wilde, dat
een leerling, nadat hem toegestaan was op 't bord een zuigpomp of een ander voorwerp ruw te schetsen (desnoods met
eene kleine handreiking) aan de hand van zijne teekening in
staat was de werking te verklaren. Vat men aldus de behandeling der physica op dan is m. i. eene gezonde concentratie
te verkrijgen. Dan wordt het : natuurkunde, lezen, stellen,
teekenen.
Voor de lessen in natuurlijke historie kan dezelfde omschrijving gelden. Aanschouwing is het voornaamste. Planten en
dieren zijn overal te krijgen; slechts bij uitzondering nerve men
eene plaat. De leerlingen zullen op een vrienclelijk verzoek
gaarne zorgen, dat de leerstof steeds voorhanden is in natura.
Van zelf moet de onderwijzer nu en dan zich oriènteeren, waar
het noodige te verkrijgen is. Is het niet aan den weg te vinden,
moet men tuin of weide in, verlangt men iets in bruikleen,
steeds zal men de grootste bereidwilligheid bij het publiek
vinden om den onderwijzer behulpzaam te zijn.
Bij het behandelen van planten zorge men, zoo mogelijk,
elken leerling een exemplaar te geven, niet eene bloem of een
blad, het geheel moeten zij waarnemen. Van zelf komen zij dan
tot het opmerken van verschil in w o r t e 1 s, b l a d e r e n, b 1 o e iw ij z e n en b 1 o e me n, maar ook van overeenkomst bij planten
van dezelfde familie. Zonder aan de nomenclatuur op dit gebied
groote waarde te hechten, leeren zij verschillende termen verstaan en gebruiken.
Bij de behandeling van dieren kan of een levend Of een dood
exemplaar dienst doen. In dorpen of kleine steden is het niet
moeilijk aan dergelijk materiaal te komen. Is het voorwerp te
klein om van de tafel voor de klas te worden waargenomen,
dan ga men de klas er mede rond. Een onderwijzer, die orde
heeft, kan dit zonder bezwaar doen.
Verder volge men zooveel mogelijk den gang, boven voor eene
les in de physica geschetst. Hier doet zich echter het bezwaar
voor, dat een geschikt leesboek voor dit onderdeel van vak g
voor de christelijke school nog ontbreekt. Er zijn er wel, voor
middel- en hoogste klassen, maar, naar onze meening, beant-
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woorden zij niet aan de eischen, die men aan een lees-leerboek
voor dit vak in den tegenwoordigen tijd stellen mag. Het doel
van dit leesboek mag niet zijn door beschouwingen en redeneeringen de kennis aan te brengen ; het geve slechts terug,
wat mondeling behandeld is; het zorge voor schetsen over de
levenswijze van dieren ; het geve uitbreiding van het mondeling
behandelde, en blijve vooral frisch van toon. Gaat men met
onze jongens en meisjes filosofeeren, dan vervelen zij zich
spoedig. Daarom is ook onbruikbaar op (lit gebied, wat nit het
Duitsch vertaald werd, al nam men ook stukken van specialiteiten op natuur-historisch gebied. Wij spreken dan ook den
werisch uit, binnen niet al te langen tijd voor onze scholen
een leer-leesboek voor natuurlijke historie te bezitten, dat zich
meten kan met het vele goede en mooie, wat op dit gebied
voor de openbare school geleverd is.
Het stellen kan bier zonder eenig bezwaar toegepast worden
en wat het teekenen aangaat, daarvoor geeft Heimans in zijne
Handleiding aardige voorbeelden.
Waar wij de leerwijze in groote trekken nagegaan hebben,
zij ten slotte nogmaals gewezen op het doel, dat wij ons als
christelijke onderwijzers stellen. Zonder in preeken te vervallen,
moeten wij steeds de leerlingen laten gevoelen : „God is de
Schepper en Onderhouder der Natuur ; Hij schenkt den mensch
het verstand de verborgen krachten op te sporen en in dienst
te stellen ; Hij siert de aarde met plant en bloem".
Vertoont ons worm, en rups en mier,
En vlieg en mug, ja 't kleinste dier
Zijn wij z' en goede wetten ;
Dan stremt ons onze kleinheid niet,
Om ons vertrouwen, bij verdriet,
En leed, op Hem te zetten!
Gez. 15 : 7a.
En nu nog een enkel woord over de leermiddelen.
In de eerste plaats hebben wij werktuigen noodig. Geen dure,
geen mooie, liefst zoo eenvoudig mogelijke, om finantieele, maar
bovenal om paedagogische redenen. Het komt toch voor, dat
de leerling meent, dat men met de werktuigen toovert of dat
de aangetoonde waarheid uitsluitend voor dat werktuig geldt.
N. Paed. Bijdr. III.
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Sommige toestelletjes kan men echter niet missen, maar „Keulen
en Aken zijn niet op een dag gebouwd", het aanschaffen kan
over een paar jaar verdeeld worden en met een f 20 a f 30
doet men tegenwoordig op dit gebied al wonderen. Verder
leveren huisgezin en keuken het noodige materiaal : glazen,
fleschjes, elastieke buisjes. Platen komen in de tweede plaats
in aanmerking. Zeer doelmatig zijn die van Schurink, een
twaalftal, dat om zijne eenvoudige en toch keurige uitvoering
den voorkeur verdient.
Voor de Kennis der Levende Natuur kan men, behalve het
steeds to verkrijgen materiaal zorgen voor een eenvoudig herbarium eene verzameling van de voornaamste landbouwgewassen, en, indien het lijden kan, eenige opgezette dieren. Eerie
verzameling van nesten en eieren, alsmede van bladeren, kan
iedere school aanleggen. Platen kunnen bier niet geheel gemist
worden. Daaroir wijzen wij op sornmige uit de 2e reeks van
Van Lummel (de zijderups, de bij en vooral op de Ned. gifplanten) en op de groote collectie van Engleder.
Als Handleidingen en Stuclieboeken noemen wij nog: P r a ctisc h e Natuurlijke Historie van Teunissen,De levende
Nat u u r van Heimans, waarvan pas deel I is verschenen ;
Een Korn pas van Van der Meulen en Douwes, Han e iding
ng voor de Natuurkunde van Douma en Jansma. De
serie: Langs dijken en wegen, In sloot en plas enz.
evert keurige studien over verschillende levensgemeenschappen.
En nu ten slotte deze wensch : Moge dit vak niet langer als
een onnutte dienstknecht beschouwd worden, maar vooral worden
gebruikt als een machtig hulpmiddel bij waarachtig Copy o edend onderwijs.
MAASLAND.
W. J. VISSER.
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EENE REDE OVER „DE HISTORISCHE NOODZAKELIJKHEID
VAN DE INVOERING VAN DEN HANDENARBEID."
Van hoogst geachte zijde werden wij opmerkzaam gemaakt op de bovenvermelde rede, dit jaar ter opening van den cursus voor handenarbeid te
Haarlem gehouden door Dr. J. H. Gunning Wzn, Schoolopziener in het
District Amsterdam.
Om het belang en de actualiteit van het onderwerp, dat steeds meer de
aandacht vraagt, vooral van hen die oordeelen, dat ons Lager Ondewijs nog
altijd lijdt aan de eenzijdigheid der overwegend intellectueele vorming; ten
deele ook uit hoofde van de waarde, die Dr. G's voordracht heeft voor de
kennis der ontwikkeling van ons onderwijs, meenen wij het niet bij eene
eenvoudige aankondiging te mogen laten, maar willen wij trachten eene schets
te geven van den gevolgden gedachtengang, terwijl we ons hier en daar ook eene
eigen opmerking zullen veroorloven.
Het geheele betoog, dat een propogandistisch karakter draagt, ook volgens
de zeer duidelijk uitgesproken bedoeling van den spreker, strekt om aan
te toonen, dat het onderwijs, dat machtige cultuurmiddel der West europeesche
beschaving, ten alien tijde en in zijne verschillende vertakkingen zoo goed
als uitsluitend de geestelijke ontwikkeling beoogde, terwijl toch in strijd
daarmede de voornaamste paedagogen voortdurend op de harmonische vorming
van den geheelen mensch aandrongen ; waaruit dan onmiddellijk volgen moet, dat
de handenarbeid niet is „een speelsche vinding van het een of ander vernuft,
geen stokpaardje van enkele zeloten, ook niet een paedagogisch modeartikel,"
maar „lets, dat komen moet en daarom ook komen zal."
Wij dachten bij het lezen van Dr. G's historische uiteenzettingen aan
Zschokke's treffende opmerking : De geschiedenis is een boom der kennis
des goeds en des kwaads. Zij is het waarlijk niet het minst voor degenen,
die zich met paedagogische studien inlaten.
Ter wille van een gemakkelijk overzicht wordt het uitgangspunt in de
Middeleeuwen genomen, om van daaruit een blik achter- en voorwaarts te slaan.
Drieörlei opleiding vinden we in die eeuwen van de kindsheid der Westeuropeesche beschaving : de geestelijke, de adellijke, en die der ambachtsgilden,
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streng van elkander gescheiden en daardoor in hare eenzijdigheid slechts
geschikt om kasteleden to vormen.
De eerste, overeenkomende met het onderwijs in onzen zin, staat onder de
hoede van de kerk, maar is als zoodanig niets dan een erfstuk van de oudheid, niet van die frissche, die jeugdige oudheid, zouden we wel willen
zeggen, toen het Grieksche ideaal van eene harmonische ontwikkeling van
lichaam en ziel nog gold ; slechts het bezinksel der hellenistisch-romeinsche
beschaving was het, dat de Christelijke kerk aan de M. E. overdroeg.
Waartoe die opleiding zich dan bepaalde ? Tot het onderricht in de
s e p t e m a r t e s liberales der Romeinen, in hoofdzaak overeenkomende met
de z. g. encyclopaedische kennis der Grieken, die onder den invloed der sophisten
de standaardkennis voor den beschaafde uitmaakte boekenwijsheid en hoofdwerk, uitsluitend berekend op de behoeften van toekomstigeadvocaten en politici.
Tegenover die geestelijke opleiding door of vanwege de kerk, opvoerende
tot het standpunt der overgeleverde cultuur uit den tijd van het verval der
Oudheid, waren de beide andere niet in tel ; immers zij stamden niet uit
de oudheid maar waren produkt van middeleeuwsche toestanden en moesten
alzoo den middeleeuwschen cultuurmensch als minderwaardig voorkomen.
Tot herstel van het evenwicht in de worming van den mensch hebben ze
niets bijgedragen : ze bleven geheel op zich zelve staan.
In eere waren alleen de zeven wetenschappen der vrij geborenen (de vertaling: 7 vrije kunsten, deugt niet); in den naam spiegelt zich nog de
minachting voor den handenarbeid af, die immers aan den slaaf werd
overgelaten. Ook het laatste overblysel der antieke gymnastiek was uit
overgeestelijkheid door het Christendom uitgebannen.
En zoo is het gebleven tot aan en tot over het eind der M. E. Het opkomen van den vrijen poorterstand heeft er geen verandering in gebracht ;
de burgerij, als ze invloed op het onderwijs verkreeg, nam eenvoudig de
geleerde kerkelijke opvoeding over, wat ook natuurlijk was. „Wanneer
een stand zich omhoog werkt, dan is het eerste wat hij doet altijd dit, dat
hij voor zijne kinderen de deftigste bestaande opvoeding verlangt."
Nu wordt de blik voorwaarts gericht. Het humanisme, dat nit de M. E.
in den nieuwen tijd reikt, gaat de onderwijstoestanden beheerschen na zijne
overwinning op de scholastiek, en de eenzijdigheid der uitsluitende waardeering van het geleerd onderwijs wordt er nu vooral niet minder op. Wel
is ook de Reformatie opgetreden met den eisch van een elementair onderwijs
voor iedereen, een slap in de goede richting, maar dat was godsdienstonderwijs (toch niet uitsluitend ?).
Niet de reformatie, maar het humanisme heeft zijn stempel gedrukt op
het onderwijs in de 16e en de beide volgende eeuwen ; het humanisrne, dat
bij de opvoeding van adels- en vorstenkinderen de ridderlijke oefeningen der
M. E. door geleerde studiën verving en, hoewel levende van bewondering
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en navolging der ouden, geen oog had voor de gezonde opvatting uit den bloeitijd
der klassieken, die de behoeften des lichaams nevens die des geestes
erkenden en bevredigden. Dat de humanisten het handwerk niet waardeerden, was zeker goed klassiek.
En aan dat humanisme hebben we nu ons tegenwoordig onderwijs te danken,
ook ons volksonderwijs, dat zich gedeeltelijk nit, deels ook naast het geleerdenonderwijs, als zijn model, ontwikkeld heeft.
Wel heeft voornamelijk onder Pestalozzi's invloed „de methode haar intrede
gedaan", maar eene principiêele herziening der leerstof heeft, ondanks de
waarschuwingen van Rousseau, later ook van FrEthel, niet plaats gehad.
Hier moeten we een paar kantteekeningen maken. Pat d e methode „haar
intrede" gedaan heeft onder P.'s invloed, dunkt ons geheel in strijd met het
begrip methode en evenzeer met de feiten der geschiedenis. Pat Comenius,
Locke, Francke, Basedow hunne methode gehad hebben, ja dat ieder, die
onderwijs geeft, hoe gehrekkig ook, daarbij eene wijze van doen, eene methode, volgt, is ontegensprekelijk. We veronderstellen dan ook, dat de aangehaalde woorden eene andere bedoeling moeten uitdrukken, n.l. deze, dat
P.'s arbeid (ook) voor de verbetering van de methode bij het onderwijs op
de volksschool groote waarde gehad heeft, en daarmede zijn wij het eens,
al is P, ook tegenwoordig ons model niet meer.
Wat de herziening der leerstof aangaat, meerien wij, dal, de gemaakte
opmerking meer de leervakken betreft dan de keuze der stof uit ieder vak,
waarbij thans, veel meer dan voorheen, gewikt en gewogen wordt met het
oog op de vatbaarheid der 1.1. en de praktijk van het leven.
Wij laten nu Dr. G. weer aan het woord komen.
Met uitzondering van een paar jonge wetenschappen: scheikunde en economie, die op het leerplan der H. B. S. voorkomen, en van de moderne
talen, is er zoo goed als geene verandering in het programma gekomen.
Er heeft sinds de M. E. eene voortdurende afvloeiing van leerstof plaats
gehad van de hoogere naar de lagere en van deze weer naar de laagste
school. Die strooming moet juist in tegenovergestelde richting gebracht worden.
Wij vinden het wel opmerkelijk, dat zich enkele tlauwe kenteekenen van
dezen ornkeer beginnen te vertoonen ; wij denken o.a. aan de wijze van
toelating tot de H. B. S. in sommige plaatsen van ons land, aan de invoering
van enkele der hoogste FrObel-oefeningen op lagere scholen hier en daar.
Toch blijft het waar, dat ons onderwijs, ook dat op de L. S. „in rechte
lijn afstamt van de middeleeuwsche kloosterschool en door de humanisten
hun van de oud-grieksche sophisten ; een onderwijs, dat zeer eenzijdig den
hoofdnadruk legt op de ontwikkeling van het intellect (zeker is niet bedoeld :
op alle scholen !), waarin voor lichaamsoefening slechts een zeer benepen
plaatsje ergens in een hoekje en voor opzettelijke oefening der zintuigen
heelemaal geen plaats is."
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In eene noot, dit laatste punt betreflende, stelt Dr. G. aanschouwings- en
aanschouwelijk onderwijs gelijk, wat we gaarne als een vergissing of een
gebrek aan duidelijkheid zouden aanmerken, indien de font zich in een later
verschenen stuk van denzelfden auteur niet herhaald had.
De vraag, die zich nu als vanzelf opdringt, of de beschreven onderwijstoestanden, eeuw in eeuw uit, maar zonder protest zijn aanvaard en bestendigd, wordt thans aan de orde gesteld.
De geschiedenis der paedagogiek geeft er een antwoord op, dat aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat. Het heeft aan protesten waarlijk niet
ontbroken ; men staat zelfs verlegen bij het doen van eene keus. Als om
strijd verkondigen de zelf uit het humanistne voortgekomen paedagogen, dat de
bestaande opleiding jammerlijk eenzijdig is, en zij bepleiten niet alleen eene betere
verzorging des lichaams, gymnastiek enz., maar ook handenarbeid !
Uit de werken van Rabelais en Locke, die uit de Monte rij als gegrepen
zijn, wordt nu het beweerde, ook door citaten, geillustreerd en aan Francke
herinnerd als de man, die de betere denkbeelden ook in praktijk bracht.
Zijn voorbeeld heeft echter al even weinig gebaat als de waarschuwende
stemmen der mannen van het woord en de pen, voor en na hem.
En zoo ligt dan de conclusie voor de hand, dat we slechts door met
bewustheid, maar ook met beleidvolle voorzichtigheid, in te grijpen, tot eene
betere uitvoering van de taak der menschenvorming zullen geraken.
Wat nu gedaan moet worden is niet, naast onze geleerde opvoeding gaan
zetten een soldaten-opleiding en een handwerkers-opleiding, gelijk in de
middeleeuwen ; we hebben noodig eene algemeene opleiding voor heel het
yolk en kunnen daartoe geen vrede meer hebben met een onderwijs, dat
„zoowat alles in den jongen mensch braak laat liggen, wat niet bij een
toekomstig geleerd beroep past", maar hebben behoefte aan een onderwijs,
waarin ook aan lichaamsoefening en aan oefening van oog en hand in
't bijzonder de haar toekomende eer gegeven wordt.
Met een ernstig woord van waarschuwing tegen een misverstand, waarvoor
de vrienden van den handenarbeid gevaar loopen, besluit Dr. G. zijn krachtig
en welsprekend pleidooi. „Wij willen niet de onhandige geleerden van
heden vervangen door ongeleerde handkunstenaars van morgen". Handenarbeid is voor ons, hervormingsgezinden, geen doel maar middel. „Wij
willen het lichaam oefenen en sterken, niet opdat het heersche, inaar opdat
het diene". „Wij willen de lichamelijke opvoeding in dienst der intellectueele, evenals wij de intellectueele opvoeding willen in dienst van de
inoreele. Het lagere is er altijd om het hoogere, maar daaruit volgt juist
de onmisbaarheid van het hoogere".
Het slot, dat nu nog volgt, rechtstreeks gericht tot de deelnemers aan den
cursus in H. A. is een woord van bemoediging bij den arbeid en den
propaganda-strijd, waartoe zij zich aangorden; een woord van vermaning
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ook tot het vellen van een zacht oordeel over degenen, die nog van verre
staan en zeker het best door de propaganda van de daad te winnen zijn.
Wij behoeven nauwelijks te zeggen, dat we deze rede met groote belangstelling gelezen hebben en achten den inhoud overwaard door onze lezers
en in hunne kringen overdacht en besproken te worden. Belangstellenden
verwijzen wij naar het Tijdschrift voor Onderwijs in Handenarbeid, onder
Redactie van Kl. de Vries Az. Zesde jaargang, n°. 6, waarin ze werd opgenomen.
Wanneer wij eene opmerking mogen maken over de bewijskracht van het
betoog, dan is het deze. Als wij wel zien, gaat Dr. G. uit van de veronderstelling, die als stelling niet uitgesproken is, dat de schoolopvoeding
alle elementen eener vorming tot mensch in den waren zin behoort te bevatten.
Ware het bewijs dezer stelling in het betoog opgenomen, dan zou het
zeker nog klemmender geweest zijn ; immers blijft nu de vraag nog altijd
open, hoe ver de school moet gaan met het overnemen of het aanvullen van
de taak der huiselijke opvoeding.
Maar afgezien daarvan is het o. i. onloochenbaar, dat Dr. G. door het uitspreken en in druk geven van deze rede alien aan zich verplicht heeft, die
met hem streven naar de verbetering van ons volksonderwijs, ook door
bestrijding van een eenzijdig intellectualisme, waartegen de oefening in handenarbeid, wel niet het eenige en zelfs niet het voornaamste, maar toch zeer
zeker ook, een heilzaam correctief is.
J. D. D. V. S.
Oct. 1902.
De beginselen van het Hoogduitsch door H. M. LEOPOLD.

Leeraar aan de H. B. S. en het Gymn. te Delft.
Eerste Deel. Tweede Druk.
Uitgave van J. B. WOLTERS to Groningen, 1902.

Alleszins gezonde methodische grondbeginselen heeft de schrijver in zijne
,,Voorrede" neergelegd : Behandel de „lastige" Duitsche grammatica zoo
beknopt mogelijk ; laat eerst de toepassing zien, voor ge toepassing vraagt ;
dat de zinnen, waarin de taalvormen voorkomen, zoo mogelijk een geheel
vormen; rangschik de leerstof naar hare moeilijkheid.
En werkelijk, het kan niet ontkend, dat de geachte auteur zich veelal
door deze regelen heeft laten beheerschen.
Jammer echter, dat met a n d e r e paedagogische eischen te weinig rekening
is gehouden.
Meent de beer L., dat b.v. de theoretische uiteenzetting van de uitspraak
der klinkers en mede-klinkers op deze wijze geassimileerd wordt ?
Waarom worden de buigingsvormen van het lidwoord en de andere
woordsoorten eerst abstract en d a a r n a in b e p a a 1 d e zinnen gegeven ?
Waarom niet in eene andere volgorde?
Op bladz. 11 staat de Nom. en de Akk. v. h. onb. lidw. ei n. In de
oef. daaronder vind ik ook „der Gartner", „den ganzen Tag", „die Baume",
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,,mein Bruder", ofschoon eerst in de volgende les op de vormverandering
van het bep. lidw. gewezen wordt en een twintigtal pagina's later op die v. h.
hez. voornaamw. Op bladz. 12 wacht de zin „Zij hebben rn ij heerlijke pruimen gegeven" op overbrenging in 't Duitsch. Mij (datief) gaat echter niet vooraf.
geeft onder de oef. bij den Nom. en Akk. v. h. bep. lidw.:
Bladz.
„in d e m Garters''.
Op pag. I 5 moet de zin : „d e p e r e n werden verkocht" worden overgezet.
De jeugdige gebruiker heeft de vertaling van dat subject nog niet in zijn
boek gevonden.
Zoo zou ik voort kunnen gaan met het aanwijzen van onregelmatigheden ;
liever spreek ik den wensch nit dat de geachte schrijver ze zelf opspore
en ze bij een eventaelen herdruk verwijdere.
P. A. V.
B.
,

Wolter's New Reader II.
Prose and Poetry selected by A. PICNOT. and Iz. GORTER.
Uitgave van J. B. WOLTERS to Groningen.

„We are selfish men
„0 raise us up, return to us again,
„And give us manners, virtue, freedom, power!"
Deze regelen van Wordsworth von Milton vind ik op de eerste bladzijde,
op de tweede en derde „A Definition of Patriotism", waarin onder meet.
betoogd wordt, dat „the law of justice" een hoogere wet is dan „the love
of country" ; de laatste pagina's handelen over „Crowning a Queen" (de
kroning van Koningin Wilhelmina), waarin Trafalgarsquare en National
Gallery voor bekend worden gehouden . .
Een en ander doet de vraag oprijzen hebben de geachte verzamelaars hunne
veelszins uitnemende bloemlezing o o k voor de Engelsche jeugd bestemd ?
Ik hoop ja, en spreek dan meteen den wensch uit, dat t a 1 van exemplaren hun weg via Harwich of Queenboro zullen vinden.
Tal van exemplaren, niet a 11 e.
Niet minder gaarne zie ik het werkje in handen onzer jeugdige Hollanders op de hoogste klassen onzer uitgebreid lagere school, op de middelste
der II. B. School, enz. Daar is het m. i. heel goed op zijne plaats.
Het kan niet anders, of ze zullen met belangstelling aan de hand van het
boekske St. Paul's, The Tower en Westminster Abbey bezoeken, met Andree
in den luchtballon stijgen of op de frets de Alpen overtrekken. Gaarne zullen
ze zich laten introduceeren bij Milton, Addison en Steeli; wellicht ook
bij Israels, Mesdag en Maris.
Of het groot aantal gedichten, hoofdzakelijk natuurlijk episch van aard,
hun evenzeer welkom zal zijn ? 't Is mogelijk. Engelsche poezie leest anders
niet gemakkelijk op 15-, 46-jarigen leefiijd.
B.
P. A. V.

BOEKWERICEN, TIJDSCHRIFTEN ENZ.

89

Zielkunde en Opvoeding. Voordrachten voor Onderwijzers door
WILLIAM JAMES, uit het Engelsch vertaald door
Mej L. J. BRAAM. Prijs f 1,50.
Uitgave van A. VERSLUYS to Amsterdam, 1902.

en in goed
Een interessant boek in vele opzichten, eene vertaling
Nederlandsch — die waarschijnlijk aan onze studeerende onderwijzers even
goed bevallen zal als aan hunne Amerikaansche collega's het oorspronkelijke.
De inhoud rechtvaardigt den titel geheel : voordrachten voor onderwijzers
zijn het, waari-n alle geleerdheid zorgvuldig vermeden is en de voornaamste
zielkundige verschijnselen in aantrekkelijken, populairen vorm behandeld
zijn, met ongezochte toepassing op onderwijs en opvoeding; een bock behoorende tot een genre, dat nog te weinig gekozen werd voor deze soort van std.
Wij achten het vooral geschikt voor hen, die reeds eenige zielkundige
kennis bezitten, en behoefte hebben aan verheldering of ook aanleiding tot
toetsing hunner begrippen ; niet voor beginners. Maar — het moet critisch,
liefst onder goede leiding gelezen worden. Ten bewijze daarvan, tevens om
het standpunt van den schrijver eenigertnate te doen kennen, eene enkele
aanhaling:
„Men heeft mij verweten, dat ik hier eene mechanische en zelfs materialistische beschouwing van onzen geest ontwikkeld heb. Ik heb hem een
organisme en een machine genoemd en hem voorgesteld, alsof hij werkelijk
op de indrukken der omgeving reageerde. Deze reactics heb ik openlijk of
stilzwijgend op de constructie van ons zenuwstelsel trachten terug te voereri.
Daarom hebben eenigen van u mij schriftelijk verzocht, mij omtrent dit
punt nader te verklaren en openlijk te zeggen, of ik een volslagen materialist ben of niet."
Uit het antwoord op deze gewetensvraag blijkt, dat de heer J. zichzelven
„volstrekt niet als materialist" beschouwt ; ook tracht hij aan te toonen, dat
door de psychologische en psychophysische theorieèn, die hij aanneemt, een
mensch niet gedwongen wordt, fatalist of materialist te worden ; maar wat
hij dan zelf vv61 is, blijft ons te veel in het duister.
Wij kennen dus dit boek volstrekt niet zonder voorbehoud aanbevelen,
maar voor de methode van behandeling, die er in gevolgd wordt, hebben
wij niets dan lof. De uitvoering is goed, de prijs niet te hoog.
d. V. S.

De Aanschouwing op de School met den Bijbel door A. JONKMAN,
Hoofd der School to Hien. Uitgave van de Naamlooze Vennootschap Drukkerij „Vada" to Wageningen, 1902.

Eene belangrijke nieuwe bijdrage tot onze jongste „aanschouwingsliteratuur
zullen we maar zeggen
wordt ons hier aangeboden. Helder
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en met overtuiging geschreven, kenmerkt dit geschrift zich vooral door
eene lofwaardige objectiviteit, voor zoover die van het standpunt des
schrijvers mogelijk was.
Gesteund door goed gekozen citaten, toont de heer Jonkman ten duidelijkste aan, dat de brochure van Ds. Sikkel op kardinale punten in strijd
is met zeer besliste uitspraken van Dr. Kuyper, Dr. Bavinck en andere
van diens geestverwanten.
Omtrent de waarde der „aanschou wing" ter verkrijging van kennis, ook
die van God en goddelijke dingen, komt de heer J. tot eene conclusie,
die geheel strookt met de inzichten van den heer Jansen dienaangaande.
Wat in Ds. S. 's brochure voorkomt ter bestrijding van het positivisme,
waarop de heer Jansen niet was ingegaan, releveert en verduidelijkt de
schrijver en hij geeft in waardeerenden toon eenige critiek op hetgeen hem
in „Een oaken in Zee ?" onvolledig of onjuist toeschijnt. Dat zijn de hoofdpunten.
Tot slot volgen nog eenige goede opmerkingen over het aanschouwelijk
onderwijs en eene „Leering", waarrnee wij van harte inslemmen.
Wij bevelen de lezing dezer brochure van onzen gereformeerden collega,
die zeker niet „door aanschouwingsvrees bezeten" is, ten zeerste aan.
d. V. S.

G. W. LOVENDA A.L. De Zin on het Zinsdeel. Theoretisch-Praetische Spraakkunst der Ned. Taal. Prijs f 2,—.
Uitgave van D. MIJS to Tiel.

Reeds geruimen tijd is dit werk in ons bezit, maar in een enkelen dag
hierover een oordeel te vormen, laat de omvang zoomin als de inhoud toe.
Eene Ned. Spraakkunst theoretisch en practise'', in drie concentrisehe kringen, beslemd voor het meer uitgebreid onderwijs, biedt ons de schrijver
aan. Hij heeft zich bij de samenstelling laten leiden door de volgende
beginselen :
Ga van het levende woord nit. Kies daartoe eenvoudige zinnen, waarin
zoo mogelijk alleen het te behandelen verschijnsel voorkomt of in het oog
springt. Laat het verschijnsel in meer voorbeelden zien of opsporen. Leid
nit voorbeelden den regel af. Geef oefeningen, waarin het geleerde wordt
toegepast. Geef vragen, om te controleeren, of het behandelde onthouden
en begrepen is. Geef in de verschillende leerkringen de eens gememoriseerde regels steeds in dezelfde bewoordingen. Wat in een volgenden leerkring behandeld wordt, zij niet eene uitgebreide verwerking van de opgedane kennis, maar eene toelichting of uitbreiding daarbij. Geef die uitbreiding en toelichting in hetzelfde handboek, opdat er aanleiding en gelegen-
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heid zij tot eene korte herhaling van het geleerde, waarbij het nieuwe zich
aansluit. Behandel van de leerstof zooveel, als voor een helder inzicht van
de taal noodig is, maar niet meer, dan in den beschikbaren tijd goed verwerkt kan worden.
De eerste leerkring is besternd voor het le en 2 e schooljaar, de 2 e en 3'
voor het 3' schooljaar. Voor R. H. B. S. hip dan in het 4' en be leerjaar tijd voor stijlleer en letterkunde. Voor een 4-jarigen cursus (van een
Normaalschool b.v.) kan de 2' en 3' leerkring over 2 jaren worden verdeeld.
In de uitwerking dezer beginselen is de schrijver gelukkig geweest en
wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat de behandeling der grammatica, vaak zoo weinig aantrekkelijk voor de door den schrijver bedoelde
leerlingen, inderdaad aangenamer zal worden en tegelijk in degelijkheid en
grondigheid zal winnen. Wij raden de kennismaking aan. Men klaagt zoo
dikwerf over dorlieid ; hier is eene wijze van bewerking, die o. i. frisscher,
opwekkender is. En de beteekenis daarvan moet niet worden onderschat.
Wel gevoelen wij de groote bezwaren verbonden aan de invoering van een
leerboek als dit op inrichtingen, waar proefnemingen oogenblikkelijke gevaren
opleveren, doch o. i. moet deze proef gelukken.
J. H.

R. BOS. Blinde Wandkaarten van Europa. Gedrukt in 7 kleuren.
14 nummers. Formaat 73 bij 91 elit. Per kaart f 1.—, op karton f 1.50. De geheele Serie resp. f 12.50 en f 19.50.
Uitgave van P. NOORDHOFF to Groningen.

Deze kaarten winnen het in helderheid van die welke bij Van Looij te
Amsterdam zijn uitgegeven, schoon zij in keurigheid van uitvoering daarbij
achterstaan. Wij widen daarmede op de uitvoering dezer kaarten van Bos
niets afdingen; zij beantwoordt aan alle eischen, die men aan eene schoolkaart mag stellen. Zonder eenige toelichting hadden wij ze opgehangen in
een vertrek, waar achtereenvolgens al de onderwijzers onzer school moesten
binnenkomen ; opmerkelijk was de telkens herhaalde uitroep van verrassing
over deze uitgave. Wij namen eene proeve in de klasse en met succes.
Sober in het aanbrengen van details, zijn ze niet onvolledig, en door het
juist aanbrengen van sprekende tinten zeer duidelijk zonder bont te
worden. De bedoeling is ze te gebruiken met Bos' tweede teekenatlas,
maar wij durven ze ook voor scholen, waar men deze niet heeft, met
gerustheid aanbevelen.
J. H.
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Preparatory English Prose an introductory reader to Easy
English Prose door M. G. VAN NECK.
Vijfde, herziene druk.
Uitgave van J. B. WOLTERS to Groningen.

In eenvoudigen worm worden de regels voor de uitspraak gegeven, die
onmiddellijk hun toepassing vinden in korte zinnetjes met verklarende
woorden onder den Engelschen tekst gedrukt. Den leerlingen wordt daardoor de moeite bespaard in woordenboek of woordenlijst de beteekenis van
elk woord le zoeken.
De losse zinnetjes worden gevolgd door een vijftigtal verhaaltjes, waaronder zeer aardige, met verklaring van de moeilijke uitdrukkingen.
Onderwijzer en leerling zullen dit boekje met genoegen gebruiken.
L. A. J.

Oefeningen in de Engelsche taal, leerstof voor de eerste 3 maanden
en Oefeningen in de Engelsche taal, leerstof voor het eerste
jaar door J. C. G GRASS. Derde druk.
Uitgave van J. B. WOLTERS to Groningen.

Waar uitspraak en spelling zoo vaak met elkaar in onmin leven als in
't Engelsch, is het noodzakelijk de aandacht van den leerling geruimen tijd
bij de uitspraak te bepalen. Pit kan alleen geschieden door het gehoorde,
het gesprokene, in phonetisch schrift weer te geven en de eigenlijke spelling
voorloopig op zijde te schuiven. Het bezwaar, dat de phonetische spelling
later door de gewone moet worden vervangen, schijnt in de praktijk weinig
aanleiding tot verwarring te geven. Langs den omweg van het phonetisch
schrift is het lezen-leeren zelfs voor Engelsche kinderen gemakkelijker.
De leerstof voor de eerste 3 maanden (in Klank-Schrift) is door den
schrijver met groote zorg gekozen ; allerlei onderwerpen nit het dagelijksch
leven worden zoo behandeld, dat ze de aandacht van den leerling moeten
boeien door den logischen band, die 't voorafgaande en volgende verbindt.
Het tweede boek geeft de leerstof voor een geheel jaar en schijnt mij in
alle opzichten uitstekend samengesteld ; het is beslist een genot het te doorbladeren. Waár men het ook opslaat, het geeft overal echt Engelsch, het
past bij Engelsche toestanden, het is uit het Engelsche leven gegrepen en
dezelfde leerlingen, die met een gevoel van verklaarbaren wrevel hun
Dubois ter hand nemen, zullen ongetwijfeld met opgewektheid het wetens
waardige in dit Engelsche leerboek gaan opzoeken. Wij danken den Schrijver voor hetgeen hij ons heeft gegeven.
L. A. J.
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Easy Steps in English composition bij B. D. BEST
in two books.
Uitgave van J. B. WOLTERS te Groningen.

In deze boekjes vindt men een groot aantal geleidelijk opklimmende
oefeningen, beginnende met het invullen van weggelaten woorden uit eenvoudige zinnen over Bingen van het dagelijksch leven en eindigende met
beknopte schetsen van tamelijk moeilijke opstellen. Latijnsche en Grieksche
wortels, waaraan het Engelsch zooveel verplicht is, zinsontleding, afleiding,
briefschrijven, interpunctie worden er vrij uitvoerig in behandeld en dat
alles met het oog op het Eindexamen H. B. School, waar een opstel in
elk der Brie moderne talen wordt geèischt.
De schrijver heeft van de letterkundige waarde dezer opstellen Been hoogen
dunk en meent terecht, dat door zijn oefeningen, de leerlingen op het examen
een betel. figuur zullen maken.
Ook aan de meergevorderden van scholen, waar Engelsch wordt onderwezen, zal inzonderheid het eerste boekje goede diensten kunnen bewijzen.

L. A. J.

Kritische beschouwing van het stelsel van HERBART, vooral in
zijne toepassing op Zielkunde en Onderwijs, door
J. VERSLUYS. — Amsterdam 1902. A. VERSLUYS.
Prijs f 1.50.
—

Yroeger hebben wij het „Overzicht" van Herbart's stelsel door denzelfilen schrijver in dit tijdschrift aangekondigd. Met nadruk vestigen wij
thans de aandacht onzer lezers op deze „Kritische beschouwing". In de
hoofdzaak zijn we het met de Kritiek van den heer V. eens, al zouden we
niet alles wat hij zegt en zooals hij het zegt, voor onze rekening willen
neinen. We onthouden ons van eene gedetilleerde bespreking, aangezien
wij zelf bezig zijn, in eene reeks van artikelen onze meening aangaande
Herbart uitvoerig in het licht te stellen en te motiveeren. Van zelf zal dan
wel blijken, dat we in menig opzicht bij onze beoordeeling aan de zijde
van den heer V. staan, al vinden we wel, dat hij misschien wat te weinig
waardeering toont voor het goede en aanbevelenswaardige, dat in H. onzes
inziens client gewaardeerd te worden. In ieder geval kan het geschrift
van den Heer V. er toe bijdragen, om H. en zijne volgelingen beter te
leeren kennen, en voor de gevaren, die in H.'s stelsel schuilen, te waarschuwen.
W. J.
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Nieuwe uitgaven van J. M. BREDEE to Rotterdam.
Catalogus der Uitgaven van Christelijke Literatuur en
Feestgeschenken.
Catalogus van Zondagsschooluitgaven en Wandteksten.

Beide bieden een rijke versclieidenheid van geschenken aan, waardoor
de keuze moeielijk wordt. De Uitgever stuurt bij opgave van adres gaarne
zijn catalogi. De Zondagsschooluitgaven vooral zijn bij afname van 10 stuks
onbegrijpelijk goedkoop.
Maarten Luther. (Mannen en Vrouwen van Beteekenis. No. 1).

Dit boekje is de eersteling eener serie boekjes, waarin het leven en de
arbeid van groote mannen historisch en aantrekkelijk geschetst wordt. Voor
ons heeft zulk een reeks meer waarde dan de teekening van zooveel kinderen
der verbeelding, wier optreden vaak in strijd is met het leven der werkelijkheid.
Bredêe's Familie Kalender voor 1903.
-

Eene uitgave, die er op aangelegd is om in breeden kring een vriend
van den huize te worden. We wenschen den Uitgever, dat het jaarlijksche
debiet toeneme, waardoor deze kalender, met tal van bijzonderheden verrijkt,
zoo volledig tnogelijk worde en niet alleen bij het begin van het jaar dienst
zal doen. Gratis bijlagen, hoe begeerlijk ook, behoeft deze kalender niet.
Bred6e's Kerstplaat.

Deze keurige plaat, in passe-partout 36 bij 29 cM., is een sieraad aan
den wand. Hoe het mogelijk is deze voor 30 cents te leveren en bij getallen voor de helft van den prijs, is zeker een boekhandelaarsgeheim.
Korenhalmen. No. 23 tot 26.

Dit viertal zendingsverhalen, keurig uitgevoerd, door bevoegden geschreven,
verrijken de kinderlectuur op dit gebied. Ze zijn getiteld : Ismail en Moerti;
Sarma; Aan 't strand der Java-zee; Een bezoek aan Indramajoe.
Van Bosch en Veld. No. 7 tot 10.

Nog een viertal verhalen, van 2 vel druks ieder, bij getallen tegen 10 cents
het stuk. De sprekende titels zullen de kinderen wel tot lezen uitlokken,
als de fraaie omslag hen daartoe al niet overhaalde.
Martha Scheurkalender voor 1903.
-

Een oude bekende, die en om zijn degelijken inhoud, en om zijn fraai
schild, en om het goede doel van zijn komst geen aanbevelingsbrief
noodig heeft.

***

R. BOS,

BLINDS WANDKAARTEN
van de landen van EUROPA,
TEN GEBRUIKE BIJ HET

AartlrilisinglE 011gorwils ill do talon School.
Compleet in 14 nummers.
Op dezelfde wijze ingericht als de kaarten in

BOS' TWEEDS TEEKENATLAS.
Cedrukt in 7 kleuren.

Formaat ?3 bij 91 cM.

Verschenen zijn de volgende Nos. :
No. 1. Stroomgebied van Maas en Rijn.
99

2.

99

3, Frankrijk.

99

5. Duitscliland (natuurkundig).

99

7. Groot-BrittanniP en lerland.

,.

BelgiE.

9. Zweden en Noorwegen.

„ 13. Mg.

Prijs per kaart, op staven f 1,00, opgeplakt op carton f 1,50.
De geheele serie in eens genomen met staven f 12,50.
Opgeplakt op zwaar carton f 19,50.
Kokers orn in to bewaren f 0,20 a f 0,30.
De Nos. 4, DU1TSCHLAND (Staatkundig); 6, ZW1TSERLAND; 8, DENEMARKEN ; 10, RUSLAND ; 11, BALKAN-SCHIEREILAND ; 12, OOSTENRIJKHONGARIJE en 14, SPANJE en PORTUGAL zijn nog in bewerking.
Einde November zal de geheele serie compleet verschenen zijn.

ne kaarten worden op aanvrage gaarne los of op staven ter
inzage gezonden door den Uitgever P. NOORDH OFF to Groningen.
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Uitgave van J. B. WOLTERS te Groningen:

CO

I

S M 0 0
door C. KREDIET,
-

Directeur der Hoogere Bur9erschool met vij Narigen cursus. te Veendam.

Met 58 figuren.

Prijs f 1,25.

Uitgave van J. B. WOLTERS te Groningen : I

A. LUINGE en L. J. VAN SLOGTEREN,

PROJECTIE-TEEKENINGEN
VOOR DE LAGERE SCHOOL.
Nos.

1-0 met Schetsboekje a f 0,10.

Brekende met den aanvang van voor jonge
kinderen niets zeggende punten en lijnen,
hebben wij eene serie oefeningen samengesteld,
bestaande in projecties van eenvoudige, iederen
leerling bekende voorwerpen. Hiermee vermeenen we rekening te hebben gehouden met
de natuur van het kind. Laat het kind uit
eigen beweging teekenen, wat ziet men dan ?
Het teekent huisjes, stoelen, tafels, poppetjes,
dieren, ja sours alles met elkaar vereenigd..
Hierom ook hebben wij gemeend, zoo spoedig mogelijk, na teekening der afzonderlijke
voorwerpen groepen te moeten geven, groepen,
waaraan de leerling, met leiding van een handig onderwijzer, gemakkelijk eene handeling
kan verbinden. De onderwijzer diem hoeden
en stoelen in verschillenden stand te laten zien
en daaraan opmerkingen vast to knoopen over
de verhouding van hoogte en breedte der Bingen en de richting der lijnen, om zoodoende
getrouw te blijven aan den gulden regel : eerst
de zaak, dan het teeken.
Het wil ons voorkomen (de ondervinding
leerde 't ons reeds), dat hiermee van meet of
de belangstelling der leerlingen in hooge mate
wordt gewekt.
Waarom we enkel projectie-teekeningen genomen hebben ? Omdat die het eenvoudigst
zijn en door de leerlingen bet gemakkelijkst
kunnen worden begrepen en geteekend. Bovendien zullen ze o. i. eene goede voorbereiding
geven voor het eigenlijke teekenen naar de
natuur.

De verdeeling der cahiers is zoodanig, dat
we met het geven van steunpunten zeer zuinig moch ten zijn ; zoo spoedig mogelijk hebben we ze geheel losgelaten.
We stellen ons voor, dat met het eerste cahier kan worden aangevangen in het tweede
gedeelte van het eerste leerjaar, zoodra de leerlingen eenige vaardigheid hebben verkregen
in het hanteeren van potlood en liniaal. Er
is onzes inziens niets tegen, zelfs veel voor,
dat het eerste nummer geheel worde doorgemaakt met potlood en liniaal. Daarna zou men
het gevoegelijk nog eens kunnen laten teekenen zonder gebruik van liniaal. In het derde
of vierde leerjaar kan worden begonnen met
houtskool en conte, hoewel de figuren zich
ook zeer goed leenen tot het teekenen met
potlood alleen.
De eerste serie, bestaande uit 6 nummers,
bepaalt zich in hoofdzaak tot de rechte lijn.
Alleen daar, waar door eene kleine ombuiging
de afbeelding meer natuurgetrouw wordt,hebben
we gemeend, hiermee rekening te mogen houden.
Aan deze serie is een sehetsboekje toegevoegd, waarin de leerling vroeger geteekende
voorwerpen uit het hoofd moet weergeven
(geheugenteekenen), waarin kunnen worden
opgenomen die voorbeelden, welke de onderwijzer nog wenscht tusschen te voegen en
waarin de verstgevorderde leerlingen proeven
van eigen vinding kunnen geven.
A. LUINGE.
L. J. VAN SLOGTEREN.

STUDIEN OVER HERBART. 1 )
Beoordeeling van Herbart's zijnsleer.

Reeds bij een vluchtig overzicht van Herbart's zijnsleer treft
ons het contrast, dat er bestaat tusschen zijne opvatting en
behandeling van het ontologisch vraagstuk en die zijner groote
voorgangers op wijsgeerig gebied. Spinoza, Fichte, Hegel, zij
leiden, ieder op zijne eigenaardige wijze, het wereldgeheel af
uit een alles beheerschend beginsel ; de eerste uit de eeu wige
substantie, de tweede uit het I k, de laatste uit de r e d e ; m. a. w.
zij zijn alien m o n i s t e n, wat het beginsel betreft, en volgen
de d e d u c t i e v e methode. Herbart verwerpt dit monistisch
beginsel, omdat het volgens hem een valsch uitgangspunt is.
Immers, in de problemen, die de ervaring ons aan de hand doet,
vertoont zich steeds eene veelheid van verschijnselen, die met
de voorstelling eener e e n h e i d van oorzaak maar niet zoo
voetstoots in overeenstemming te brengen is. Wij zijn dus wel
genoodzaakt, van het begrip der v e e 1 h e i d uit te gaan en dan
af te wachten, tot welke opvatting van den samenhang wij
zullen komen, wanneer wij op het begrip dier veelheid de i nductieve methode toepassen. — Evenzeer karakteristiek is
het, dat Herbart bij zijn onderzoek den p a e d a g ogisc hen
weg bewandelt : hij gaat uit van de ervaringsbegrippen, die het
gewone denken aan de hand geeft, en voert den lezer langs al de
kronkelpaden van het onderzoek, opdat het systeem als wetenschappelijke overtuiging, als zelfbewust eigendom van zijnen
geest ontsta, langs den weg van zelfwerkzaamheid en eigen
nadenken. — Daarom werpt inderdaad de studie van Herbart's
werken zoo rijke vruchten zijne gedachten en vooral de
wijze, waarop hij die ontwikkelt, sporen den lezer aan tot eigen
nadenken, tot het vormen eener eigene overtuiging. In dit
1) Zie Jaargang III, pag. 49 van dit Tijdschrift.
N. Paed. Bijdr. I1I.
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opzicht is van hem eene kracht uitgegaan, grooter wellicht dan die
van eenig ander wijsgeer. Waar hij anderen bestrijdt, moeten wij
hem menigmaal om de scherpzinnigheid zijner kritiek bewonderen.
Of wij nu evenwel over de positieve resultaten van zijne wijsbegeerte voldaan kunnen zijn, dat is eene andere vraag.
Herbart's bedoeling is, het ruwe materiaal onzer ervaringsbegrippen omtrent de dingen aan de reinigende kritiek van het
logisch denken te onderwerpen, om dan tot een resultaat te
komen, dat denken en ervaring in volkomen overeenstemming
met elkander brengt. Het doel is schoon doch is hij er in geslaagd, het te bereiken ? Wij zullen zien.
In de eerste plaats : hoe stelt Herbart het probleem of liever
de verschillende problemen ? Het probleem derinhaerentie, van het
ding met zijne vele kenmerken, is dat inderdaad een metaphy
sisch grondprobleem ? Me e n e n wij inderdaad in het ding met
zijne velerlei kenmerken slechts eene een h e i d te zien of is ook
het gewone, niet-wijsgeerige denken er niet gemakkelijk van te
overtuigen, dat het integendeel eene complicatie van vele bestanddeelen is en dat het alleen daarom door ons als een h e i d
wordt gedacht, dewip wij die bestanddeelen bij alle verschillende waarnemingen nagenoeg altijd bij elkander vinden ? Men
behoeft toch immers geen wijsgeer van professie te wezen, het
is reeds voldoende, eenige elementaire begrippen van natuuren scheikunde te hebben opgedaan, om in te zien, hoe het met
die „eenheid" der ervaringsdingen gesteld is. Gesteld eens, dat
wij een levend organisme op het oog hadden, een bond bijvoorbeeld. Wat noopt mij nu, een exemplaar van dit huisdier,
wellicht reeds lang de trouwe speelgenoot mijner kinderen, in
mijn denken den rang eener individueele eenheid te gunnen ?
Is het niet, omdat ik bij honderden, wellicht duizenden mijner
waarnemingen, zekere groep van kenmerken, ondanks alle
oogenblikkelijke wijzigingen en veranderingen in stand en groepeering, immer en altijd in dezelfde rangorde en samenhang
terugvind, zoodat ik, in het bewustzijn van mijn eigen individuèel voortbestaan door alle vvijzigingen en veranderingen heen,
die constante, innig verbonden groep van verschijnselen buiten
mij bij analogie eveneens een individueel bestaan toeschreef en
haar, in overeenstemming met andere mij omringende waarnemers, den naam van „bond" gaf."
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Voor de vierschaar van het denken bestaat derhalve hier geen
onoplosbaar probleem, mits het denken niet jets zij, „dat in
de lucht hangt," mits het een den k er vooronderstelt, die voor
zich aanspraak maakt op het recht, om eenheid in de veelheid der verschijnselen te zien, dewijl hij zelf zich van de
eenheid van zijn eigen wezen bewust is, door alle wijzigingen
en veranderingen been. Het stemt volkomen met de gewone
beschouwingen der natuurwetenschap overeen, geheel onveranderlijke atomen aan te nemen en de verschillende kwaliteiten
der verschijnselen alleen van de groepeering of van de beweging
dier atomen afhankelijk te doch de wijsbegeerte
heeft het probleem te beantwoorden, op vat wijze nu in den
waarnemer de s c h ij n der verscheidenheid ontstaat. Daar nu
de ziel als waarnemend s u bj e c t 'mar Herbart's gevoelen eveneens een reeel wezen is, als alle andere, moet men met recht
vragen, hoe de onveranderlijkheid van het zielsreaal zich laat
rijmen met het feit, dat het ons als waarnemers toeschijnt, dat
er jets geschied t. Dat het ons toeschijnt, alsof er jets geschiedt, kan toch immers niet op nieuw weer s c h ij n, en niets
meer dan s c h ij n wezen?
Het probleem der v e r a n de ri n g brengt ons, zooals we zullen
zien, tot dezelfde slotsom. Gesteld eens, dat een groen boomblad, bij latere waarneming, al zijne kenmerken blijkt behouden
te hebben, behalve het kenmerk : g r o e n, zoodat het thans blijkt
„ge e 1 geworden te zijn," zooals men zegt, is het in dat geval
dan nog altijd een en hetzelfde blad ? We zouden kunnen antwoorden : ja en neen, naardat ge het besehreven feit wenscht
te beschouwen ! Het kenmerk groe n, let wel, is niet v e ra n d e r d in het kenmerk g e e 1, neen het kenmerk groen is
verdwenen en very an gen door het kenmerk ge e 1. Vinden
we nu het overgebleven aantal kenmerken, die onveranderd zijn
blijven voortbestaan, van overwegenden invloed genoeg, om er
de natuur van het blad door te laten bepalen, welnu, dan is
het blad ge b 1 e v e n en eke eigenschap heeft voor eene andere
uit dezelfde categorie (kleur voor kleur) plaats gemaakt. Is het
aantal kenmerken, die door andere van dezelfde soort vervangen
zijn, zoo groot, dat ik het voorwerp niet meer herken, welnu,
dan erken ik het ook als zoodanig niet meer. Met andere
woorden : het hangt geheel van mijne waardeering als waarnemer
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af, of het ding met zijne velerlei kenmerken zal beschouvvd
worden, als te zijn blijven voortbestaan, al dan niet. Immers,
waar ik dat voortbestaan erken, daar erken ik toch maar altijd
nog het aanwezig zijn in het ding van een aantal kenmerken,
die, trots alles wat anders geworden is, onveranderd gebleven
zijn, wat zij waren.
En bovendien : wanneer ik ook al moest gewaar worden, dat
en vorm, en kleur, en grootte en z. van het waargenomen voorwerp anders geworden waren, dan zou daarom zijne identiteit
nog niet te loor gegaan zijn. Immers, de eene vorm zou voor
een anderen vorm, de eene grootte voor eene andere grootte,
de eerie kleur voor eene andere kleur hebben plaats gemaakt.
Met andere woorden : de c o n cr e t e wijzen, waarop de a bst r acte kenmerken zich openbaren, zouden anders geworden
zijn doch de a b s t r a c t e kenmerken zelve, die het ding inhaereeren, zouden zijn gebleven. En juist de combinatie dier
abstracte kenmerken, zich door de concrete openbaringsvormen
been handhavende, maken voor ons bewustzijn de eenheid van
het ding uit. 1 ) Juist omdat ik, als waarnemend subject, aan
mijne eigene identiteit blijf vasthouden, ondanks alle veranderingen, die ik in mij zelven waarneem, juist daarom besluit ik
bij analogie, dat ook een voorwerp b u i t e n mij anders kan
warden, zonder dat daarmede zijne identiteit behoeft verloren
te gaan. Ook hier worden wij op nieuw voor het zielkundigontologisch probleem van het I k geplaatst.
Aangaande het probleem der be w e g i n g valt hetzelfde op te merken. De beweging zelve nemen wij natuurlijk nimmer waar wel
nemen wij hetzelfde voorwerp verscheidene malen waar, en dat wel
telkens in verschillende deelen der ruimte. Het z e 1 fd e voorwerp,
omdat alle kenmerken onveranderd zijn gebleven, of liever, nog
aanwezig zijn. Aileen een kennierk is veranderd, of juister
uitgedrukt, heeft voor een ander van dezelfde categorie plaatsgemaakt. Het voorwerp, dat bij eene vroegere waarneming het
deel A der ruimte innam, neemt thans een ander deel B van
diezelfde ruimte in. Ook het innemen van het deel A der ruimte
behoorde tot de kenmerken van het ding, en we vinden dat
kenmerk bij de latere waarneming verwisseld voor een van
1) Zie: Dr. Rehmke, Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, pag. 42. v. v.

STUDIEN OVER HERBART.

99

dezelfde soort. Het probleem der beweging is derhalve slechts
een bijzonder geval van het boven behandelde probleem der verandering.
Door de voorafgaande uiteenzettingen hebben we getracht,
duidelijk te maken, dat al de problemen, die voor Herbart tegenstrijdige elementen bevatten, te herleiden zijn tot het I k-p r ob 1 e e m. Het vraagstuk van het 1 k wordt derhalve het cardinale
vraagstuk, van welks bevredigende oplossing alles afhangt. Dit
probleem, we hebben het reeds vernomen, is voor Herbart het
uitgangspunt geweest van alle wijsgeerig onderzoek. Wij zullen
het in de behandeling zijner zielsleer uitvoeriger moeten bespreken. Voorshands zij het navolgende reeds in herinnering
gebracht. Uitvoerig is Herbart in zijne polemiek tegenover Fichte
en Kant, vvaar zij het I k beschouwen als het centrum van het
zielsbestaan, als de substantie, de realiteit, waaruit alle zielsuiting als het ware ontspringt. Wat zou dat voor eene substantie
zijn, zoo voert hij aan, dat I k, dat zichzelf waarneemt, zich,
als object, tegenover zichzelf als subject stelt ? Een object, dat
tevens subject zou zijn, is immers eene logische tegenstrijdigheid ? Juist de I k-voorstelling is een dier ervaringsbegrippen
vol tegenstrijdigheden, welke eerst door het zuiver logisch denken
bearbeid moeten worden, om op eene bevredigende oplossing te
kunnen hopen. Ons I k met zijn steeds wisselenden inhoud, hoe
kan zijne identiteit worden verklaard ? Het I k gelijk te stellen
aan zijn toevalligen, oogenblikkelijken inhoud, zou noodzakelijk
moeten voeren tot het stellen eener veelheid van i k h e d e n.
„Aileen in het komen en gaan der voorstellingen, in het feit,
dat zij elkander gedeeltelijk verdringen en opheffen naar evenrecligheid van de kwaliteiten der Realen, uit wier zelfhandhavingen zij ontstaan zijn, moet de grond gezocht worden voor
het ontstaan van het Ik — of Leif bewustzijn." Met andere
woorden ook het Ik is eene dergelijke combinatie of complicatie, als het „ding met zijne verschillende kenmerken" eene
combinatie, die wel eene eenheid s c hij n t te zijn, doch niet
werkelijk zulk eene eenheid is.
Hier evenwel ontbreekt een factor, die bij de ontleding der
andere ervaringsbegrippen aanwezig was, namelijk de w a a rneme r, die in zijn bewustzijn de veelheid als eenheid waarnam
krachtens den aard van dat waarnemen op de veelheid den
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stempel der eenheid drukte. In het bewustzijn van welken
waarnemer zal nu de veelheid der zielsverschijnselen, die den
inhoud van het I k uitmaken, hare eenheid vinden? Welk
bewustzijn zal die veelheid, krachtens den aard van zijn waarnemen, tot eenheid stempelen ? Hier blijft onzen wijsgeer
slechts over, te wijzen op de eenheid van het zielsreaal doch
bier ontzinkt hem, naar ons gevoelen, de vaste bodem onder de
voeten. Het zielsreaal toch, als zijnde zelf steeds van enkelvoudige
kwaliteit en o n b e w u s t blij vende, kan nimmer de drager worden van eene uit velerlei elementen bestaande be w u s t z ij n seen held; kan evenmin zich van zijne identiteit b e w u s t zijn
te midden van zijnen steeds veranderenden inhoud. De menschelijke ziel is nu eenmaal bij Herbart afgedaald tot den rang,
van alle andere Realen, waarvan niets kenmerkends haar onderscheidt en zijne opvatting van het reeele Zijn dwingt hem nu
eenmaal, om de eenheid der ziel in de abstractie van het Reaal,
in den nacht van het onbewuste te plaatsen.
Het moet Herbart als eene verdienste aangerekend worden,
dat hij het probleem van het I k onder de oogen heeft durven
zien doch eene afdoende verklaring heeft hij er niet van gegeven. En we zouden wel geneigd zijn er aan toe te voegen :
eene afdoende verklaring is er niet van te geven ! Er doet zich
nu eenmaal eene reeks van werkelijkheidselementen aan ons
voor, die wij gewoon zijn fe it en te noemen, en die weliswaar
de stof voor eene logische bearbeiding kunnen uitmaken, doch
wier aanwezig-zijn eenvoudig moet worden aanvaard. Dat er
nu eenmaal iets is, en waarom er nu maar niet liever n i e ts,
hoegenaamd niets is voorts dat er iets gebeurt, en waarom
maar niet liever het strakke, onveranderlijke Z ij n gehandhaafd
blijft, in welk geval er eenvoudig niets gebeuren zou dat
derhalve het bestaande nu eenmaal anders wordt en onophoudelijk verandert, wie zal het verklaren ? ,,Wij zijn van
gisteren en weten niets." Ons is het onbekend, h o e de werkelijkheid geconstrueerd is, „wie Wirklichkeit gemacht wird,"
zooals Lotze het uitdrukt. Wij vermogen noch de absolute
geldigheid der logische axiomata, noch de mogelijkheid en daadwerkelijkheid van het Zijn, noch de noodzakelijkheid van het
geschieden te verklaren. Konden wij dat, wij zouden God zelf
moeten zijn !
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Doch laat ons niet bij algemeene beschouwingen blijven.
Laat ons nog eens nagaan, hoe Herbart het probleem van het
g e s c hie d en tracht te verklaren. En dan vragen wij Wat is
nu eigenlijk te verstaan onder het „bij-elkander" der Realen ?
Wat onder de beeldspraak van drukking en weerstand van
drukking, die toch weer geen drukking is van weerstand, die
in letterlijken zin geen weerstand heeten mag want de Realen
zijn en blijven immers absoluut onveranderlijk in kwaliteit ?
Hoe zullen zij dan echter van het al of niet ,,bij-elkander" zijn
iets ter wereld m e r k e n ? Immers zou dit merken, in welken
vorm dan ook gedacht, reeds eene verandering ten gevolge
moeten hebben, gelijk eene we r k el ij k e daad van zelfhandhaving
de Realen zou moeten brengen uit den toestand van absolute,
eeuwige onaandoenlijkheicl, die volgens Herbart, hun eigenlijk
wezen uitmaakt ? Met al die beeldspraken, aan de mechanische „schijn-werkelijkheid" ontleend, komen we geene
schrede verder.
Trouwens, Herbart erkent het zelf, „eigenlijk geschiedt er
niets". En het „bij-elkander" der Realen, en de storingen, en
de zelfhandhavingen der reeele wezens behooren tot de wereld
van den schijn zij zijn de „toevallige gezichtspunten", van
waaruit de waarnemer, zelf in de wereld des s c h ij n s geplaatst,
de verschijnselen ziet. De storingen en zelfhandhavingen der
reèele wezens vallen t u s s c he n, en niet i n de wezens. Alles,
het gansche rijke leven van het universum, wordt daarmede
aan het toe v al onderworpen. Immers niets ter wereld dwingt
de Realen om „te-zamen" of „niet-te-zamen" te zijn. En dan
nog wel aan het toeval van den s c h ij n ! Niets wezenlijks, niets
reeels blijft over dan het strakke Z ij n der eeuwig onbewuste,
onvergankelijke Realen ! Het leven der natuur, het leven der
menschenwereld met zijn denken en gevoelen, zijn begeeren
en streven, zijn idealen en teleurstellingen, zijn zonden en zijn
deugden, de geheele ontvvikkelingsgang der geschiedenis wordt
Diets dan eene phantasmagorie van den s c h ij n ! Ook dat I k,
dat zelfbewustzijn in mij, met zijn geweten, zijn waardeeringen
van goed en kwaad, met zijn gevoel van zedelijke verantwoordelijkheid, wordt evenzeer een v e r s c h ij n s e 1, of eene combinatie van verschijnselen ! En dat alles, om de absolute eenheid
der Realen te redden !
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Doch hoe is het, nader bezien, met dien eisch van eenheid
in het Zijn gesteld ? Is het noodzakelijk, die eenheid te vereenzelvigen met e n k e 1 v o u d i g h e i d, gelijk Herbart doet ?
Moet het Z ij n inderdaad e n k e 1 v o u d i g wezen, op straffe van
anders zijne eenheid te loor te zien gaan ? Wij gelooven het
Diet. Juist het probleem van het I k, wel bezien, had Herbart
moeten leiden tot de overtuiging, dat eenheid van wezens-g r on d
gepaard kan gaan met veelvoudigheid van wezens-o pen b a r i n g.
Hoe kan Herbart van eene besturende, leidende Voorzienigheid
gewagen, wanneer God zelf toch eigenlijk ook niets anders kan
zijn, dan een dier absolute posities met enkelvoudige kwaliteit,
een dier eeuwige, onveranderlijke Realen, waarvan eene veelheid aan te nemen niet ongerijmd mag heeten. Blijft er in
Herbart's metaphysica voor het Goddelijk Wezen, alleen dan
ook maar als Voorzienigheid of Opperwezen opgevat, wel eene
plaats over ? Wordt God in zijn stelsel geen overtolligheid ?
Immers, de Realen zijn toch reeds absoluut en eeuwig, zonder
eenig Goddelijk toedoen, voor geen werkelijke verandering of
ontwikkeling vatbaar ! Of zal Gods Voorzienigheid wellicht de
schijnwereld in het leven roepen, door de Realen „bij-elkander"
te brengen ? Doch dat „bij-elkander", wij herinneren het ons,
is het werk van het toe val, het is een der „toevallige gezichtspunten", van waaruit de menschelijke beschouwer, zelf binnen
den toovercirkel der schijnwereld gebannen, de Realen of liever
de tegenstellingen hunner kwaliteiten waarneemt. In 't afgetrokkene beschouwd, konden de dingen ook zulk een loop
gekomen hebben, dat de Realen nooit „bij-elkander" gekomen
waren en dan ware de geheele schijnwereld eenvoudig niet
ontstaan. Dan ware er nimmer een heelal, een kosmos geweest,
slechts eene tallooze veelheid van Realen met enkelvoudige
kwaliteit, niets van elkanders bestaan bemerkende, nimmer tot
elkander in eenige verhouding of betrekking tredende. Inderdaad : „Hier herrscht kein Schicksal hier herrscht der reine
Zufall."
Zoo even komt ons in handen : „Dr. Theodor Simon : Darstellung der Seinslehre Lotze's in ihrem Verhaltnis zu der
Herbart's". In deze brochure vinden wij, niet zonder eenige
voldoening, slechts eene bevestiging van ons oordeel over
Herbart's metaphysische grondbeginselen. „Van het Zijn," zoo
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zegt genoemde schrij ver, „vindt H. geene brug naar de wereld
van het geschieden, een (wijsgeerig) verschijnsel, dat zich het
duidelijkst aan ons voordoet in de zuivere zijnswereld der
Platonische ideeen. Ook daar vertoonen zich eveneens de ideeen
in al hare strakke onbeweeglijkheid, onvermogend om den stroom
der verschijnselen te veroorzaken of te verklaren. Nog meer
herinnert de verlegenheid, waarin H. zich bevindt, aan het
voorbeeld der Eleatische school, wier zijnsleer van overwegenden
invloed op Herbart geweest is (Zie : Werke IV, 140). Met dit
onderscheid evenwel, dat Parmenides, het hoofd dezer school,
zich duidelijk bewust was van de klove tusschen waarheid en
meening, tusschen de wereld van het zijn en de wereld der
verschijnselen, en het krasweg uitspreekt, dat thans, nu hij tot
de verklaring der wereld zal moeten komen, het stellige woord
en de kennis der waarheid hem ontbreken, en in plaats daarvan, de meening des stervelings en de bedriegelijke praal der
woorden aanvangt." 1 )
Of wil men het oordeel vernemen van een man van gezag
op wijsgeerig gebied, dan leze men Prof. Windelban d,
Geschichte der Philosophie hierover na: „De Realen,"
zoo heet het op pag. 459 van genoemd werk, „moeten als de
bepalende zijnsgrond der als verschijnselen optredende kwaliteiten gedacht worden, en evenzoo moet als grond der schijnbare veranderingen, die de wisseling der kwaliteiten aan de
dingen der ervaring vertoont, een w e r k e l ij k g e s c h i e d e n,
een uitwisseling van betrekkingen, tusschen de Realen worden
aangenomen. Hier echter geraakt nu de geheele gekunstelde
constructie van de onkenbaarheid der Realen aan het wankelen.
Want de Eleatische strakke onbewegelijkheid dezer Realen veroorlooft hoegenaamd niet, zich eene voorstelling van den aard
der ,,werkelijke betrekkingen" te vormen, die dan toch tusschen
hen zouden moeten plaats vinden. Ruimte-betrekkingen kunnen
het vooreerst al niet zijn. Ruimte en tijd zijn producten van
het voorstellirigs-mechanismus en daarom voor Herbart in bijna
nog sterker graad dan bij Kant phenomenaal. . leder Reaal
is slechts in zich zelven enkelvoudig en onveranderlijk bepaald :
de betrekking derhalve, welke tusschen twee Realen bestaat of
1) Zie Dr. Th. Simon, Seinslehre Lotze's etc. Leipzig 1893, pag. 26.
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tot stand komt, heeft aan het wezen van geen van beide eenig
deel en is evenmin in een van beide gegrond. Een derde
echter, dat deze betrekking doet ontstaan, is in deze metaphysica hergens te vinden. Daarom worden de betrekkingen,
in welke de Realen zich bevinden en uit welke de verschijnselen der dingen en hunne onderlinge verhoudingen volgen
moeten, ,,toevallige gezichtspunten" der Realen genoemd en
Herbart's meening is op vele plaatsen nauwelijks anders te
begrijpen, dan dat het bewnstz ij n de denkbeeldige ruimte is,
vvaarin die betrekkingen plaats vinden, zoodat ook het werkelijke geschieden iets is, dat zelf als „objectiver Schein nur dem
Zuschauer passirt." Voeg daar nu bij, dat ook het „zijn" der
Realen of absolute kwaliteiten door Herbart als „absolute
positie" wordt omschreven, als een gesteld-zijn, waaraan niets
te veranderen valt en dat niet mag worden teruggenomen, en
een „absoluut" idealisme ligt in 't verschiet. Zulk een idealisme
echter heeft nu Herbart nog minder uitgewerkt dan Kant ; dit
zou dan ook hier tot eene absolute tegenstrijdigheid hebben
geleid. Immers, de theorie der Realen tracht juist met alle
inspanning, ook het bewustzijn als een in de wereld der verschijnselen optredend gevolg van het „bij-elkander der Realen"
te verklaren," enz.
Ten slotte nogmaals eene aanhaling van Dr. Simon :
„Herbart, het moet erkend worden, gaat van de juiste grondgedachte uit, dat datgene, waaraan ik in mijn denken een Z ij n
zal mogen toekennen, buiten betrekking tot iets anders moet
gedacht kunnen worden. Met andere woorden : dat, wat als
zijnde moet gedacht worden, mag mijn denken niet noodzaken,
van dit allereerst gedachte op iets anders over te gaan. Aan
datgene, wat ik niet denken kan, zonder er iets anders bij te
denken, hetwelk onvermijdelijk er bij gedacht moet worden,
ten einde het eerste te kunnen denken, kan onmogelijk de k waliteit van het „Zijn" billijkerwijze worden toegeschreven. Doch
daarmede is nog in geenen deele de noodzakelijkheid betoogd, om zoo lets, dat dan werkelijk als „Zijnde" kan en
moet worden gedacht, van alle re6ele betrekkingen met
andere elementen der werkelijkheid los te maken, het volmaakt
te isoleeren. Dat evenwel doet nu Herbart juist. De Realen
zijn, volgens hem, ten opzichte van elkander eeuwig zelfstandig
-
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en eeuwig onverschillig hun „Zijn" is de absolute p o s i t i e,
van vvelke niet maar alleen de g e d a c h t e aan uitwendige
betrekkingen verre moet blijven, dock die ook op het gebied
der r e alit e i t elke werkelijke betrekking van het „ding" tot
andere „dingen" volstrekt verbiedt. Zoo vormt dus ieder „ding"
als het ware eene wereld op zich zelve de mogelijkheid zelfs
eener gemeenschap, die zich, op wat wijze dan ook, tusschen
de dingen zou gevestigd hebben, is volstrekt uitgesloten want
zij zijn Realen, en op hetzelfde oogenblik, dat de geringste
betrekking tusschen hen zou worden aangeknoopt, zouden zij
ophouden Realen te zijn in den volstrekten zin van het woord.
Geen aanleiding noch mogelijkheid doet zich voor, om den
afgrond der onverschilligheid, die hen van elkander verwijderd
houdt, te overbruggen. Als met een tooverspreuk worden zij
nu toch „bij-elkander" geroepen. Doch wie brengt ze „bijelkander" ? Zou God het doen ? Dan hadden zij, voordat zij
bij-elkander" waren, toch immers reeds in betrekking tot God
gestaan en waren derhalve niet de „Zijnden" geweest. A angenomen, dat het geoorloofd ware, aan eene oorzaaklooze beweging der dingen te denken, welke diezelfde dingen volkomen
onverschillig liet — en die ze toch bij elkander bracht, — wat
zou daar dan verder uit moeten volgen ? De dingen zouden
elkander onverschillig blijven, en er gebeurde niets nieuws. En
al laten we dit volstrekte isolement der Realen, zij het dan ook
ongemotiveerd, vallen, dan stag toch Herbart's bepaling van
de kwaliteit van het Zijnde, aan hunne vruchtbare samenwerking in den weg. De kwaliteit van het Zijnde is volstrekt
enkelvoudig, en het hulpmiddel der ,,toevallige gezichtspunten"
moet als contrabande worden beschouwd. Want eene enkelvoudige kwaliteit, die zich veranderde, zou zich zelven aan de
vernietiging prijsgeven : immers zou zij op 't zelfde oogenblik
eene geheel andere geworden zijn." 1 )
Voor ditmaal achten wij on ze taak volbracht. Wij beelden
ons niet in, eene volledige vvederlegging van Herbart's metaphysische grondovertuigingen te hebben gegeven. Wel meenen
wij te hebben aangetoond, waarom het ons onmogelijk is, die
grondovertuigingen te aanvaarden. Liever geen metaphysica,
„

1) Lie Simon. Seinslehre Lotze's etc. Dag. 66 en 67.
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dan eene die tot zulke ongerijmde gevolgtrekkingen luidt.
Doch laat ons billijk blijven. Ware Herbart volkomen consequent geweest in de toepassing dezer grondovertuigingen bij
het ontwerpen van zijne ziels- en zedenleer, we konden thans
reeds onze verdere beschouwingen staken, Doch dit is gelukkig het geval niet. Al heeft zijne metaphysica, gelijk we verder
hopen uiteen te zetten, eene donkere slagschaduw geworpen
op de andere onderdeelen van zijn denkend onderzoek, vooral
ook op zijne zielsleer en dientengevolge ook op zijne paedagogiek, toch heeft ook hij, gelijk zoo menig denker, zijne gelukkige inconsequenties. „Wij moeten Herbart", zoo zeggen wij
gaarne Dr. Vogel na, 1 ) „tegen zich zelven in bescherming
nemen, in zooverre hij in zijne ethische en godsdienstige grondovertuigingen met zich zelf in tegenspraak is ; eene tegenspraak, die hij gelukkig niet heeft trachten op te lossen."
Ten slotte rneenen wij nog eene bedenking te moeten wederleggen, welke de goedgunstige lezer, die den moed had, ons tot
dusverre getrouw te blijven, wellicht slechts met moeite weet
te bedwingen. Het is deze : „wat nut hebben deze dingen voor
onze practische werkzaamheid in de school ?" Be vraag klinkt
ons na al het voorafgaande ietwat nuchter in de ooren en wij
willen dan ook trachten, er een nuchter antwoord op te
geven. Indien, zoo luidt het, iemand van meening is, dat hij in
staat is een beslissend oordeel uit te spreken over het al of
niet aannemelijke van paedagogische denk beelden, voorslagen
en leermethodes uit de Herbartiaansche school, zonder althans
eenig inzicht te hebben in het stelsel, waaraan zij zijn ontleend en waarvan zij een integreerend deel uitmaken, dan moet
zoo iemand dat zelf maar weten ; doch wij houden ons overtuigd, dat zoo iemand een zeer glibberig pad bewandelt. Niets
is, naar ons inzien, zoo ontoereikend, zoo geheel beneden de
waarde en de waardigheid onzer taak, dan ons in een anderen
zin, dan Herbart het bedoelt, door „toevallige gezichtspunten"
te laten leiden ; alleen bij de „ervaring" te leven, zonder eenig
wetenschappelijk nadenken over onzen arbeid. Juist heeft
Herbart de school en de opvoeding zoozeer aan zich verplicht,
door er onophoudelijk en onvermoeid op te wijzen, dat theorie
1) tie zijn: „Herbart oder Pestalozzi?" Hannover, C. Meyer pag. 32.
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en practijk niet alleen moeten samengaan, doch elkander
geheel behooren te doordringen, zal de opvoeding waarlijk
opvoeding, en het onderwijs waarlijk onderwijs zijn. „'s Menschen grootste ondeugd is de traagheid," heeft Fichte eens
beweerd en daar is veel van aan ! Bovendien, als men meent,
in Herbart's opvoedings- en onderwijsbeginselen wat goeds te
mogen zien, en men wil zich van dat goede ernstig rekenschap geven, dan zal men altijd weer tot de grondbeginselen
moeten afdalen en zou het dan, op zijn zachtst uitgedrukt,
althans niet r a a d z a a m mogen geacht worden, eens na te gaan,
welke zielkundige of ethische beginselen Herbart zelf tot deze
of die opvoedkundige praktijken hebben geleid, en voorts, hoe
en in hoeverre die zielkundige en ethische beginselen op hunne
beurt weder samenhangen met zijne wijsgeerige grondbeginselen ?
Doch het strekke den lezer tot troost, indien hij zulk een
troost al mocht noodig hebben, dat wij hem niet langer met zulke
abstracte en moeilijk te volgen gedachtenreeksen behoeven te vermoeien. — Juist nu wij met de metaphysische grondslagen van
Herbart's stelsel hebben kennis gemaakt, zullen we met de
beginselen zijner zielsleer des te spoediger vertrouwd worden.
UTRECHT. W. JANSEN.
HET DUITSCH E SCHOOLPROGRAM DER 2OSTE EEU W.
Dat er van de wisseling der eeuw een prikkel uitgaat, tot
een meer dan oppervlakkigen terugblik op bet veld der wetenschap, is alleszins verklaarbaar ; dat die prikkel zich bijzonder
laat gevoelen op het terrein der paedagogiek, alleen de vreemdeling kan zich daarover verbazen ; immers met meer recht
dan Wagner in Goethe's Faust kunnen de beoefenaars der
methodiek b. v., over de resultaten hunner studie tevreden zijn.
Doch bij een speuren in het verleden en eene beschouwing
van het heden kan de menschelijke geest niet rusten. Is eenmaal in de massa verschijnselen de leidende gedachte ontdekt,
dan dwingt de nauwe samenhang tusschen wat i s, wat w a s,
en wat w e z e n zal tot doorstippeling der lijnen, en met de
noodige voorzichtigheid kunnen verschillende vraagteekens, die
zouden moeten geplaatst worden, achterwege blij ven.
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Die gedachte leefde in het hoofd der redactie van „Die Deutsche Schule," toen zij een twaalftal dragers van in de paedagogische wereld bekende namen, opwekte tot de beantwoording
der vraag : Wat z a 1, wat m o e t de pas aangevangen eeuw ons
brengen op het gebied van onderwijs en opvoeding?
Mag ik u het eerbiedwaardig gezelschap noemen ? Het zijn
HH. Rissman, Uitgever van genoemd Tijdschrift, de sedert
overleden Dr. Bosse, Oud-Minister van Onderwijs en Eeredienst, Prof. Rein te Jena, Prof. Paulsen te Berlijn, Clausnitzer, Voorzitter van de Vereeniging van Duitsche onderwijzers,
Prof. Baumann te Gottingen, Dr. Schneider, Adviseur bij het
Departement van Onderwijs en Eeredienst, Prof. Bernheim te
Greifswald, Prof. Uphues te Halle, Tews te Berlijn, Dr. Seyffarth, Predikant te Liegnitz en Andreae, Directeur der Kweekschool voor Hoofdonderwijzers te Kaiserslautern. Manners van
verschillende richting en positie, onderwijzers van hoogeren en
van lageren rang, leden van het schooltoezicht enz.
Dat ook in eene vergadering van Nederlandsche paedagogen
de resultaten van hun onderzoek der kennisneming en overweging overwaard zijn, daarvoor staat de naam van meer dan
een hunner borg. Bovendien, de nationale school onzer Oosterburen moge eene andere wezen dan de onze, toch lean kwalijk
ontkend, dat verschillende paedagogische vraagstukken van
internationale beteekenis zijn. En waar het blijken zal, dat
dergelijke vragen op het programma der 20ste eeuw voorkomen, acht ik de keuze van mijn onderwerp voldoende gerechtvaardigd.
Was het ministerieele voorzichtigheid, die Dr. Bosse deed
terugdeinzen voor eenige zinnen van „lapidarer Wucht," tot
samenstelling van het program der Duitsche School?
Of was het de hooge positie, van waaruit hij het geheele
schoolwezen beter dan iemand anders kon overzien, en met
zijn scherpen blik moeilijkheden bespeurde, verborgen voor
anderer oog?
Hoe dit zij, opmerkelijk is het, dat hij zich het minst ver
vvaagt op het gebied der profetie. Niets dan een vaag vermoeden, dat hij aldus formuleert :
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„lk vermacht de uitvoering van Art. 26 der Grondwet van.
4850: „ „Eene afzonderlijke wet regelt het geheele onder„wijs ;” " zonder dat hij het waagt den inhoud dier algemeene
schoolwet te determineeren. Wel voegt hij er aan toe, dat die
onderwijswet het uitvloeisel zal wezen van een aantal bijzondere wetten doch daarbij blijft het. „Immers," zoo argumenteert hij, „de strijd over den grondslag van ons schoolwezen
„duurt nog steeds voort. Geen communis opinio is nog gevormd.
„Wie moet de school onderhouden ? Welk aandeel in het toe„zicht, de leiding, de ontwikkeling van ons schoolwezen komt
„toe aan staat, gemeente, kerk, huisgezin en onderwijzer?
„Alternaal open vragen, die de 20ste eeuw zal hebben te
beantwoorden.
Gewaarschuwd wordt tegen overspannen verwachting van de
vruchten eener algemeene onderwijswet. Ze is slechts een der
middelen, ter bereiking van het doel : eene goed georganiseerde
nationale school. Gewichtige vraagstukken in deze materie
worden niet opgelost in het roinisterieele cabinet of in 's lands
raadzaal, maar in het studeervertrek en het schoollokaal van
den onderwijzer.
Dat eene regeling van het gansche onderwijs nog steeds op
zich wachten laat, vindt Dr. Schneider volstrekt niet betreurenswaardig vooral niet, waar zich tegenwoordig eene sterke
neiging openbaart, in eerie wet een aantal bijzondere bepalingen op te nemen, die de ontwikkeling van ons onderwijs
licht tegenhouden en er natuurlijk niet dan door eene andere
wet kunnen worden uitgelicht. Bovendien strekt veler wensch
zich niet verder uit dan naar eene wet voor de V o 1 k s s c h o o 1.
Komt deze tot stand, dan wordt daardoor de komst van de
algemeene onderwijswet vertraagd en de toekomstige eenheid
van het Duitsche schoolwezen blijft nog langer uit.
,,

”

De eenheid van het Duitsche Schoolwezen ! Merkwaardig :
de wensch van een Amos Comenius, in zijne „Didactica Magna"
geuit : „het gansche onderwijs 66n. organisme !" wordt bij den
aanvang der 20ste eeuw herhaald door Rissman, Clausnitzer,
Prof. Bernheim, Tews en Seiffardt. Meent echter niet, dat de
vervulling aanstaande is. Prof. Bernheim klaagt over het gebrek
aan belangstelling voor deze leus, zelfs bij tal van onderwijzers.
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Maar al te dikwijls lijden de heeren der Lagere, Middelbare
en Hoogere School aan zulk eene beperktheid van blik, dat ze
over de grenzen van hun eng arbeidsveld niet been kunnen
zien. De Volksschoolonderwijzer voelt te weinig voor de H. B.
School, de H. B. Schoolleeraar meent voor de reformatie zijner
inrichting heel goed het advies van den onderwijzer der Lagere
School te kunnen ontberen.
Bernheim geeft daarvan een treurig staaltje uit zijne eigene
woonplaats, waar de klove tusschen de academisch gevormden
en de oud-leerlingen der kweekschool zoo groot is, dat men
vruchtbare samenspreking over paedagogische vraagstukken,
doodeenvoudig onmogelijk acht. De „Grenzbote" spreekt het in
een barer artikelen onomwonden nit. In dat opzicht zijn de
V. S. v. Amerika ons ver vooruit. Daar is de blik meer onbevangen, de scheiding der standen geringer, daar gevoelt men
het, dat het geheele onderwijs eene eenheid behoort te wezen.
Getuige de hervorming der Middelbare Scholen, in 1892-94
tot stand gekomen door samenwerking van onderwijzers van
hoogeren en lageren rang.
Eenheid in het onderwijs, daarom nog geen eenvormigheid.
Ook niet op de Lagere School. Laat elke school zich aanpassen
aan de behoeften barer omgeving. Dat ze rekening houde met
de eischen, die het volgend leven aan hare leerlingen stelt.
Daarom zal men moeten overgaan tot eenzelfde leerstof voor
alien 4 een kwantum facultatief.
Beter aansluiting tusschen het onderwijs op onze scholen
voor M. U. L. 0. en onze Middelbare Scholen en Gymnasia.
Als dat de 20ste eeuw ook eens aan Nederland gaf! Hoeveel
paedagogische zonden zijn juist het gevolg geweest van het feit,
daar b. v. de H. B. School, in hare zelfgenoegzaamheid, haar
leerprogram heeft vastgesteld, hare voorwaarden voor entrée
heeft bepaald, zonder met de Lagere School in overleg te
treden. Men spreekt van drilscholen. En helaas ! ze bestaan niet
enkel in het sombere brein van dezen of genen pessimistischen
criticus. Aan wie de schuld ? Wanneer de eischen, de leeftijd
voor verschillende examens eens bepaald waren na voldoende
samenspreking met vertegenwoordigers der voorbereidende
inrichtingen, dan zouden dezen niet gedwongen worden eene
-
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massa kennis aan te brengen, te groot voor het verstand
hunner discipelen.
Ondankbaar en onbillijk zou ik zijn, indien ik niet van eene
aanvankelijke kentering gewaagde. De Middelbare School, onvoldaan met de resultaten van haar onderwijs, begint ons advies
in te winnen bij de toelating van leerlingen ; geeft zelfs hier
en daar aan hoofden van scholen het recht, de eleves aan te
wijzen, voor haar onderwijs voldoende ontwikkeld. Zeer zeker
stappen in de goede richting, maar daarmede is de noodige
samenhang volstrekt niet verkregen.
En gaapt niet eene klove tusschen het Gymnasium en de
Universiteit? Zouden de klachten der Hoogleeraren zoo veelvuldig zijn, ik herinner o. a. aan het stuk van Prof. Naber in
„De Gids", indien de Programma's van beide scholen, de inrichting van beider onderwijs, vruchten waren van gemeenschappelijk overleg? Doch ik weet, dat ik me bier op gewaagd terrein
bevind, daarom haast ik me dit gebied te verlaten en vraag Uwe
aandacht voor een ander punt van het Duitsche Schoolprogram.
Dat de Duitsche paedagogen het, ondanks de diepgaande
verschillen waarvan Dr. Bosse sprak, in belangrijke kwesties
eens zijn, blijkt uit de leus, door circa alle samenstellers van
het Program aangeheven : „De Volksschool voor alien ! Weg
met de Vorschule !"
Uit den aard der zaak wordt in een program meer geponeerd,
dan in den breede geargumenteerd. Vandaar dat we uitgewerkte
motieven vergeefs zoeken. De gronden worden slechts aangestipt.
Ze komen hierop neer :
Alle leerlingen hebben hetzelfde lager onderwijs noodig; de
volksschool zal dan eerder de hoognoodige reformatie ondergaan ;
een noodzakelijk tegengift wordt op die wijze gegeven tegen de
scheiding der maatschappelijke klassen ; immers trots en haat
kweekt de standenschool ; schadelijke verwijdering veroorzaakt
ze tusschen de verschillende onderwijzers ; „alle zonen van
Duitschland," zegt Tews, „hebben gelijke rechten en gelijke
plichten, ergo is de standenschool een anachronisme." En last
not least : ze ontwikkelt niet, ze stampt vol, ze plakt op. Juist
daardoor zijn de resultaten van het gymnasiaal onderwijs
zoo Bering.
N. Paed. Bjjdr. III.
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Bezien we deze overwegingen wat nader.
„Allen," zoo wordt beweerd, „hebben hetzelfde lager onderwijs
noodig." Is dat juist ?
Heeft Prof. Bernheim dan niet gewezen op de noodzakelijkheid, dat de school zal rekening houden met de toekomst harer
leerlingen, dat slechts een g e d e e 1 t e der leerstof door alien
zal worden opgenornen en verwerkt ? En waar nu die eischen
voor verschillende discipelen zoo zeer uiteenloopen, is het daar
in de praktijk uitvoerbaar, ze tot hun recht te laten komen in
een en dezelfde school?
Wat heeft de a.s. arbeider en de toekomstige hand werksman
aan de kennis van vreemde talen, noodzakelijk voor hem die
later Middelbaar en Hooger Onderwijs zal genieten ? Wat heeft
deze aan de aanknoopingspunten, die de Volksschool zoekt voor
haar onderwijs, met de praktijk, waaraan hare leerlingen zich
eenmaal zullen geven ? Zullen de rekenkundige vraagstukken
op de hoogere kiassen der Volksschool niet van anderen aard
moeten zijn, dan die der „Vorschule" ? Stelt men zich daar
tevreden met eene zekere vaardigheid van uitdrukking der
gedachten, h i e r rnoet bovendien gevorderd, dat die uitdrukking
taalkundig onberispelijk zij, vvaardoor eene grootere dosis spraakkunst noodzakelijk wordt gemaakt.
De juistheid dezer bedenkingen heeft er dan ook Prof. Rein
en Prof. Paulsen toe genoopt, den toekomstigen leerling der
Middelbare school slechts tot zijn 40de jaar een plaats op de
Volksschool te geven.
Op nog een ander bezwaar dient de aandacht gevestigd.
Vergelijk eens een kind uit een beschaafd, ontwikkeld milieu
met dat uit eene arbeiderswoning ? Welk een verschil in zaakkennis, in nauwkeurigheid van waarneming, in uitdrukking van
gedachten ! Moeten die twee nu deel uitmaken van dezelfde
klasse, eilieve, wat behoort dan de basis van die afdeeling
te wezen ?
„Wanneer de hoogere standen hun kroost aan de Volksschool
toevertrouwen, mag deze zich eerder in eene bijzondere zorg
verheugen," zoo hoorden we. Dit stem men we gaarne toe ; maar
is er werkelijk geen ander middel ter bereiking van dat doel?
Kunnen b. v. de onderwijzers, gesteund door het schooltoezicht
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niet machtig op de publieke opinie werken, door meerdere
belangstelling te wekken voor hun arbeid, en door vooral de
matigheid bij hunne eischen in acht te nemen ?
,,De standenschool bevordert de scheiding der maatschappelijke klassen." Toch wordt de toenadering, die reeds voor een
halve eeuw door onzen Da Costa als eisch des tijds bezongen
werd, volstrekt niet allereerst verkregen door alien te laten
plaats nemen in hetzelfde schoolgebouw. Concentreer uw Bijbelsch onderwijs om den Christus, laat uwen leerlingen zien,
hoe Hij optrad tegenover de verschillende standen der maatschappij, tracht als opvoeder zijn voorbeeld te volgen, spoor
daartoe uwe leerlingen aan, en ge bereidt hun een kostelijk
tegengif tegen standenhaat en standentrots. En staat deze machtige factor, waarvan onze Christelijke School gebruik maakt,
ook niet ten dienste van de onderwijzers der „Vorschule" ?
De „Vorschule" ontwikkelt niet, ze stampt vol, ze plakt op.
Uit deze drieledige beschuldiging kan toch nimmer geconcludeerd : hef haar daarom op. Dan moet aan haar de hervormende hand gelegd. Werpt men mij tegen, voor ontwikkelend
onderwijs ontbreekt haar met het oog op de hoeveelheid leerstof, die ze te geven heeft, de tijd. Welnu, slaat dan als onderwijzers der „Vorschule" de harden in elkaar en maakt het den
heeren van het Middelbaar en het Hooger Onderwijs duidelijk,
dat ge aan hunne eischen niet kunt, niet wilt voldoen. 0, ik
weet het, hier te laude hebben wij eene soortgelijke kwestie.
En ik wil volstrekt niet be weren, dat wij, onderwijzers der
school voor Uitgebreid Lager Onderwijs, voldoende tijd hebben
alle deelen der leerstof behoorlijk te verwerken, maar mag
van onze opleidingsschool gezegd worden : ze ontwikkelt niet
mag de beschuldiging aan het adres harer Duitsche zuster ook
aan het hare worden gezonden ?
Terloops werd zoo straks gewezen op de hoognoodige reformatie der Volksschool. Gelukkig wordt in het Duitsche Schoolprogram ook de weg aangegeven, waarlangs dat Joel te
bereiken is.
De school zij in de eerste plaats opvoedings-instituut, zegt
Prof. Rein daarom geene schoolkazernes, geene overvolle

114

HET DUITSCHE SCHOOLPROGRAN. DER 20STE BEIM.

klassen ; waardoor het individu in de massa opgaat ; een voldoend aantal onderwijzers ; zoo niet, de leerling worth in zijne
ontwikkeling belernmerd ; het werktuigelijk onderwijsgeven in
de hand gewerkt ; de leerkrachten verbruikt voor den tijd ; zal
de onderwijzer steeds met toewijding en opgewektheid zijn
arbeid kunnen verrichten, dan moet hem een behoorlijk salaris
gewaarborgd zijn, meent Prof. Paulsen. Duitsch en godsdienstonderwijs behooren centrale vakken te zijn ; zonder dit laatste
is geschiedenis en letterkunde onverstaanbaar. De omgeving
moet uit geschiedkundig, natuurkundig en aardrijkskundig oogpunt nauwkeurig met het kind waargenomen, meer dan tot
nog toe geschiedt. De hoogste klasse doe wat aan Gemeenteen Staatsinrichting. Prof. Baumann vindt handenarbeid een
prachtig hulpmiddel bij het onderwijs in Natuurkennis, teekenen
eveneens.
Godsdienstvrijheid vordert z. i., dat elke confessie zelf haar
godsdienstonderwijs op school geeft ; verder geen invloed op
het Onderwijs uitoefent ; dat in het leesboek een kort begrip
van elke religie, samengesteld door haar eigen belijders, voorkomt.
De waarde der kunst voor de opvoeding is, Prof. Baumann
spreekt nog altijd, zeer overschat. Kunst staat ver under wetenschap. Niet voor de idealen der kunst, welke slechts verwerkelijkt kunnen worden door den kunstenaar, voor het bereiken
van andere idealen moet de school voorbereiden; idealen, die
werkelijkheid kunnen worden ook door den gewonen sterveling.
Daartoe is kennis noodig, kennis der natuur, kennis der geschiedenis ; en daarmede is een belangrijk deel der leerstof van
de Lagere School bepaald.
De directe methode is d e methode voor moderne talen. Nooit
meer dan 4 of 5 wren per dag mag het kind in het schoollokaal doorbrengen; dikwijls worde het onderwijs door een
vacantiedag afgebroken.
Gaarne betuigt Prof. Uphues zijne tevredenheid met de
resultaten van het onderwijs der Duitsche school, hoewel ze
den leerling te weinig oefening geeft in een juist en vaardig
uitdrukken zijner waarnemingen en gedachten ; toch moet het
hem van het hart, dat de school als plaats van opvoeding sterk
is achteruitgegaan, vooral de Middelbare School en het Gymnasium. De oorzaak daarvan zoekt hij in de verflauwing van
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het godsdienstig leven. Dit laatste staat slechts in verwijderd
verband met het godsdienstonderwijs en de prediking van
het Woord. Beterschap verwacht de Greifswalder geleerde uitsluitend van eene beweging, vrij van alle uitwassen van
mystiek en orthodoxie, zooals Spurgeon in Engeland en Moody
in Amerika leidde.
„Het leerboek speelt een te groote rol in onze school," klaagt
Andreae. Nauwelijks heeft het kind zijne entrée gemaakt, of
het onderwijs in lezen neemt een aanvang. Dat er bij het
groot gebrek aan zaakkennis dikwijls geen verbinding tot stand
komt tusschen woord en begrip, wordt over het hoofd gezien.
In de Lagere School voert het leesboek eene onbeperkte macht,
in de Hoogere het leerboek. Dat bepaalt de grenzen der leerstof, het stelt de resultaten vast ; het vervangt het levende
woord van den onderwijzer ; het doodt de zelfwerkzaamheid
van onderwijzer en leerlingen ; in plaats van een halm verwijlen
bij een enkel onderwerp bevordert het een vluchtig doorloopen
van eene massa heterogene stof. De 20ste eeuw zal bovendien
aan het z a a k o n d e r w ij s eene breedere plaats moeten toekennen en het aanleeren van vaardigheden tot meer bescheiden
afmetingen dienen terug te brengen.
Het hoogste doel der school niet het onderwijs, maar de
opvoeding ; schoolgebouwen, niet door grootte en vorm afschrikkend, maar door afmeting en bouwtrant aantrekkend ; klassen,
niet zoo talrijk dat de enkele een onbekende blijft voor den
onderwijzer ; een voldoend aantal onderwijskrachten ; ernst en
toewijding gevra ag d, maar dan ook behoorlijk beloond;
godsdienstonderwijs het vak, waarom zich de andere groepeeren ;
zooveel mogelijk grondige waarneming der omgeving uit geschied-,
aardrijks- en natuurkundig oogpunt ; directe methode voor
moderne talen als ideaal ; maken minder gunstige omstandigheden toepassing daarvan onmogelijk, ook dan beantwoorde het
onderwijs in vreemde talen meer aan de eischen van het leven ;
beperkt aantal schooluren per dag ; voldoende vacantie ter
herstelling van verloren kracht en voorkoming van overspanning ;
het leerboek slechts middel tot memoriseering der door den
onderwijzer medegedeelde leerstof; aan het zaakonderwijs eene
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breedere plaats toegekend wat dunkt u, kunnen we dat alles
niet op de Programma der Nederlandsche school plaatsen ?
Eene enkele bedenking tegen den inhoud van het Duitsche
zij ons geoorloofd.
't Is waar, wanneer elke confessie zelf haar godsdienstonderwijs op de school geeft, zooals Prof. Baumann dat wil,
wordt aan een eisch van godsdienstvrijheid voldaan. Maar
daarmede is de idee niet gerealiseerd. Hoe kan dan het nauwe
verband gelegd tusschen dat onderwijs en de andere vakken ?
Hoe kunnen deze zich dan om het hoofdvak concentreeren ?
Neen, absolute godsdienstvrijheid maakt de leus noodzakelijk
elke confessie haar eigen scholen.
En wanneer Prof. Baumann betoogt, dat ook in het lees- of
leerboek der Lagere School een compendium van elke religie
zal worden opgenomen, dan is de onderstelling zeker niet
gewaagd, dat Z.H.G. de werkkamers der L. S. met de gehoorzalen der academie verwart.
Pat de aesthetische vorming te veel op den voorgrond staat
in de Duitsche school, is mogelijk, hoewel uit den boezem
der Vereeniging „Zur Kiinstlerischen Bildung" te Hamburg
eene andere stem te beluisteren valt.
Hoe dit ook zij, aan het adres der Ned erlandsche school
kan die beschuldiging kwalijk gericht.
Of worden hier werkelijk te veel uren aan de beschouwing
van het schoone in beeld en schrift gewijd ? Laten we onze
leerlingen te lang bewonderen, hetgeen van bescheiden aesthetische eischen voldoet? Neemt de belletrie een te groot deel
van den tijd bij ons leesonderwijs in beslag? Wordt aan den
worm, waarin we onze leerstof aanbieden, te veel zorg besteed?
Wordt bij de inrichting van het schoollokaal te sterk geluisterd
naar de eischen van kunst en smaak? Ik ontken niet, dat we
in de 19de eeuw ook in dit opzicht vooruit gegaan zijn, rnaar
toch is een enkele greep op dit terrein voldoende tot het uitlokken van een herhaald ontkennend antwoord. Van uw aller
instemming ben ik dan ook zeker, wanneer ik op ons program
voor de pas aangevangen eeuw neerschrijf:
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„Meer be wondering" en minder heerschappij van het utiliteitsbeginsel noodzakelijk op de Nederlandsche school!
Constateert Prof. Uphues met smart, dat de Duitsche school
als opvoedingsinstituut sterk is achteruitgegaan en schrijft hij
dit toe aan verflauwing van het godsdienstig leven, dan is die
kreet niets dan een echo van hetgeen men ook bier te lande
meermalen vernemen kan. Toch komt het ons voor, dat hij
een te verwijderd verband zoekt tusschen dit en een der factoren, waaruit het resulteert : de prediking van het Woord in
huisgezin, kerk, school enz. Godsdienstig leven wortelt in geloof,
en is het geloof nog niet altijd uit het gehoor, en het gehoor
uit het Woord van God ?
„Voortgezet onderwijs of vakonderwijs voor alien!" roepen
Rein, Paulsen, Baumann, Fews, Seiffardt en Andreae als in
koor uit. Een groot gedeelte van het opkomend geslacht wordt
na het verlaten der school op 14-jarigen leeftijd niet meer
stelselmatig opgevoed en onderwezen ! Dat verzuim wreekt zich.
Het percent jeugdige misdadigers neemt onrustbarend toe.
Seiffardt wil schoolplicht ook voor de zoogenaamde „Fortbildungsschulen". Tews vraagt zelfs cursussen voor volwassenen,
voordrachten, leeszalen, bibliotheken enz. Gedeeltelijk ziet hij
zijne wenschen vervuld, maar er ontbreekt systeem. Dat geve
de 20ste eeuw !
Presque tout comme chez nous ! Een goed ingericht vakonderwijs, een praktisch herhalingsonderwijs, maar dan zonder
schooldwang schrijven de Nederlandsche paedagogen dat ook
niet op hunne verlanglijst, al klopt aller hart nu niet van
brandend verlangen naar het stelselmatige onderwijs, dat Tews
zelfs voor volwassenen noodzakelijk acht?
De vorming van den onderwijzer moet anders, moet breeder
worden. Prof. Rein acht de H. B. School of het Gymnasium
de beste plaats voor de voorbereidende studien, terwijl dan aan
het „Lehrerseminar" de vakstudie tot haar recht komt. Baumann,
Tews en Andreae vinden voor de wetenschappelijke beoefening
der Paedagogiek en aanverwante vakken de Universiteit de
aangewezen plaats. Andreae twijfelt er niet aan, of de Univer-
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siteit zal eenmaal de Paedagogische vakschool absorbeeren.
Maar dan ook aan elke Hoogeschool een leerstoel voor de
Paedagogiek. Dan eerst zal deze als wetenschap worden erkend,
en hare waarde voor de praktijk worden ingezien. Zelfs in de
geleerde wereld wordt een en ander nog te weinig begrepen.
Onderwijs geven is helaas ! nog lang niet bij alien de toepassing
eener theorie theoretische kennis schijnt niet noodig, slechts
een zekere aanleg, gewoonte en oefening.
Breedere opleiding ! Niet alleen zich blijven voortbewegen
tusschen de rails van een beperkt examenprogram ! De drie
moderne talen o.a. behooren opgenomen in het leerplan onzer
Normaal- en Kweekscholen. Wellicht herinnert ge mij waarschuwend aan Schillers „Breite and Ziefe". Maar mogen dan
de schatkameren der letterkunde, ook der uitheemsche, voor
onze ondervvijzers gesloten blijven ? Moet hun geen toegang
verleend tot de bronnen, opdat ze studie kunnen maken van
het vak, dat hun hoofd vak behoort te zijn, de Paedagogiek ?
En wanneer ze de studie der vreemde talen hoofdzakelijk
achter den rug hadden bij hunne intrede in de school, wat een
tijdbesparing zou dat -niet voor later zijn ! De hersenen behoefden
dan niet meer gekweld met het tot stand brengen der mechanische verbindingen, dock hoofd en hart kon gevoed met kostelijke gedachten van verschillende auteurs.
Een leerstoel voor de Paedagogiek aan de Nederlandsche
universiteiten ! En wanneer onze onderwijzers, al was het maar
een jaar, van de grondige behandeling der vraagstukken op
dit terrein direct of indirect konden genieten, zou de sleur, de
grootste vijandin van het onderwijs, zoo gemakkelijk de school-deur binnensluipen ? Zou het inzicht in hun arbeid niet aanmerkelijk worden verhelderd, zouden ze zich niet veel meer
rekenschap geven van hun optreden, hunne methode, enz. ?
En zou de waarde van de beoefening der Paedagogiek voor
hun arbeid op school nog langer worden ontkend ?
De samenstelling van het schooltoezicht.
Ook deze kwestie, hoe kan het anders, heeft de aandacht
onzer Duitsche collega's getrokken. De groote meerderheid acht
bet eene uitgemaakte zaak, dat niemand beter dan de school-
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onderwijzer schoolopziener wezen kan. Eene meening, die door
Prof. Rein, Prof. Paulsen, Prof. Uphues gedeeld wordt. Wel
spreekt Paulsen de vrees uit, dat de persoonlijke vrijheid der
onderwijzers, die toch reeds „door een net van reglernenten"
beperkt wordt, nog meer zal worden gebonden, doch daarvoor
deinst de ,,Deutsche Lehrerverein" niet terug.
Hoe meer de overtuiging veld wint, dat onderwijs geven de
toepassing is eener theorie, eene kunst, die als elke andere een
kennen noodzakelijk maakt, daar wordt men van zelve tot de
conclusie ► edwon gen , dat bekwaamheid om dat onderwijs te
beoordeelen grondige kennis der theorie en hare toepassing
onderstelt; dat daarvoor nog iets anders noodig is dan bekendheid met de vakken, die onderwezen worden, dan een doctorsof meesterstitel. En dan ligt het antwoord gereed op de vraag :
aan wie het toezicht op het onderwijs het veiligst kan worden
toevertrouwd ?
Prof. Uphues hecht, en terecht, zeer groote waarde aan de
persoonlijkheid van den onderwijzer. Daarom acht hij het de
voornaamste taak van het schooltoezicht, persoonlijkheden onder
de onderwijzers te ontdekken en „wordende persoonlijkheden"
onder de leerlingen. De schoolopziener zij niet alleen een zwijgend
waarnemer, gaarne neme hij den onderwijzer het werk uit de
hand, gaarne stelle hij zich in contact met de leerlingen !
Het best dunkt het Uphues, dat het schooltoezicht gevormd
worde door mannen, die als onderwijzer aan de school verbonden blijven.
„Eenheid in het schooltoezicht !" roept Dr. Seilfardt uit. Geen
verschillende inspecteurs voor de Volksschool en de Kweekschool
voor Onderwijzers.
Laten zich tusschen de monden van Eems en Schelde ook
niet menigmaal, fluisterend of luid, stemmen vernemen : het
schoolopzienerschap worde toevertrouwd aan mannen, die uit
eigen ervaring weten, wat onderwijs geven is? Is het werkelijk
in het belang van onze school, dat met name onze Arrondissements-schoolopzieners in hoofdzaak worden gerecruteerd
uit de meesters in de rechten ? Is het niet jammer, dat er eerst
eene onpractische Wet op den Leerplicht komen moet, voordat
aan deze betrekking een zeker salaris verbonden wordt ?
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Het antwoord op deze vragen is niet twijfelachtig. Ik vrees
clan ook niet voor tegenspraak, wanneer ik op het Nederlandsche Schoolprogram den wensch ga plaatsen : het schooltoezicht worde zoo niet enkel, dan toch hoofdzakelijk door
schoolmannen gevormd !
De lens, bijna eene eeuw geleden door Stephani geuit, wordt
ook nu herhaald door Rein, Paulsen, Baumann, Schneider,
Seitfardt en Andreae. Allen wilier' : een afzonderlijk Ministerie
voor Onderwijs.
Sinds 3 November '1817 is een Minister belast met de zorg
voor kerk, school en zaken van medischen aard. Onmogelijk,
dat een man voldoende aandacht kan schenken aan zoo verschillend terrein, en in zoo heterogene stof genoegzaam thuis
kan zijn. Bovendien, de zelfstandige plaats, die aan het onderwijs toekomt, souverein als het moet zijn in eigen kring, maakt
een apart Ministerie van Onderwijs noodzakelijk ; is het met
eeredienst verbonden, dan ondervindt het lichtelijk den schadelijken invloed der politiek. Wilt ge bewijs? Een tweetal uitstekende ministers, Falk en Von Gossler, moesten wegens
„Cultus sachen" hunne portefeuille ter beschikking stellen van
hun vorst.
Den Minister van Onderwijs behoort een Raadgevend lichaam
ter zijde to staan, uit onderwijzers, inspecteurs en bestuurders
van allerlei scholen samengesteld.
Een afzonderlijk Departement van Onderwijs !
Nog weinig stemmen zijn binnen onze grenzen daarvoor
opgegaan ! Welke verrassingen de naaste toekomst ook moge
brengen, die splitsing van het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken zeker niet. Jets a n d e r s geve het eerste decennium der
20ste eeuw !
De verwerkelijking der idee : „rechtvaardigheid" in het Nederlandsche schoolwezen. Geene onderdrukking der minderheden
meer, in welken vorm ook ! En daarbij de zelfstandigheid der
school door staat, kerk, huisgezin, door elke gemeenschap geeerbiedigd ! Eerst dan zal eene g e z o n d e ontwikkeling van
ons schoolwezen mogelijk zijn.
Wilt ge ten slotte een paar voorbeelden van verregaande
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staatsbemoeiing op het terrein van onderwijs en opvoeding ?
Luistert dan naar Tews en Andreae.
In de eerste levensjaren van het kind is het ouderlijk huis
d e plaats der opvoeding. Tot nog toe heeft zich de staat te
weinig aan die huiselijke opvoeding laten gelegen liggen. Dat
moet anders worden. Ook bier heeft de staat wel terdege
bijzondere verplichtingen. Hij moet de moeder in staat stellen
zich aan dat gewichtige werk geheel te wijden. Deze ontvange
daarom zoo noodig eene zekere subsidie, evenredig met het
aantal kinderen onder bepaalden leeftijd. 't Is waar, kindervoeding en -kleeding, schoolbaden enz. kornen haar reeds te
hulp. Maar dat alles wacht nog op verband en is slechts
uitvloeisel van particulier initiatief.
Andreae meent zelfs, dat de staat zich de vraag zal moeten
stellen : staat de doorsnede der aanstaande echtgenooten hoog
genoeg om later als opvoeder te kunnen optreden ? Het welzijn
van het kind eischt zulk eene beperking der persoonlijke vrijheid.
Staatssubsidie voor behoeftige moeders, examens voor aanstaande echtgenooten ! Ge verlangt waarschijnlijk niet, dat ik
dit tweetal op o n s schoolprogram plaatsen zal !
Resumeerende, komen we tot de volgende conclusion :
De 20ste eeuw brenge meer samenhang in het onderwijs op
die lagere en hoogere scholen, welke achtereenvolgens door
dezelfde leerlingen worden bezocht !
De leus onzer Duitsche collega's : „de volksschool voor alien !"
kan de onze niet zijn.
Reeds de naaste toekomst geve onze school een voldoend
aantal onderwijzers met behoorlijk salaris !
Meer dan totnogtoe houde de onderwijzer in 't oog, dat
onderwijs slechts middel, opvoeding doel van zijn
arbeid is!
De Bijbelsche Geschiedenis worde steeds meer het centrale
vak van ons gansche onderwijs !
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Meer bewondering" en minder heerschappij van het utiliteitsbeginsel is noodzakelijk op de Nederlandsche school.
„

De worming van den onderwijzer worde verbreed en
verdiept!
In den regel behooren enkel schoolm an n en tot s c h o o 1opziener te worden benoernd.
De idee : rechtvaardigheid worde in onze schoolwetgeving
ten voile belichaamd!
Waarvan men het Duitsche Schoolprogram der 20ste eeuw ook
beschuldigen kan, niet daarvan, dat het buitengewonen omvang
mist. Breed is het, vermoeiend breed ! En dit verwondere ons
niet ! Ook op dit terrein past de bestaande toestand niet aan
hetgeen gedacht, gevoeld en begeerd wordt. Ook de school
zoekt naar nieuwe vormen. En waar een hardnekkig conservatisme zich al te voldaan toont met de erfenis der vorige
eeuwen, en een voor niets terugdeinzend radicalisme a] te getnakkelijk historische banden verbreekt, vinde zij daar met Gods
hulp en onder Zijn zegen het „juste milieu !"
P. A. VERSLUYS.

BREDA, Maart 1901.
SPROKKELING.

Daar is een brengen tot Jezus, dat geenszins met „een laten komen" gelijk
stmt. Een brengen, een voortstuwen, een steepen, waarbij het kind lijdelijk
is en meer en meer worth. Een voorpraten, een inprenten, een opdringen,
waardoor het gevoel verdoold, het geweten niet werkzaam gemaakt worth.
Daar is een verhinderen, door al te zeer te willen brengen. Daar is een
verhinderen, zooN\ el door een onverstanci, dat van den kinderlijken leeltijd
te veel verwacht en zijne eigenaardigheid voorbijziet, als door een heimelijk
ongeloof aan de voile kracht van het woord, „derzulken is het Koninkrijk
Gods." Een verhinderen door een onderwijs en een opvoeding, waarbij op
latere, nu nog niet mogelijke ontwikkelingen van gevoel, belangstelling, zelfkennis, vooruitgeloopen wordt , en de kinderen juist dat kinderlijke verliezen,
waarin ten opzichte van het Koninkrijk der Hemelen hun voorreeht bestaat.
Een verhinderen door ze tot Hem te willen brengen als kleine mannekens,
die missehien als opgeschoten knapen den toon van jeugdige kerkvaders
zullen voeren, maar als volwassen mannen, blootgesteld aan de verzoekingen
van een ongeloovigen tip], wel eens in arren moede zouden kunnen verwerpen, hetgeen zij reeds menden gegrepen te hebben, toen zij er nog
niets van konden gevoelen, te gelooven, toen zij bet nog filet vermoehten
te verstaan. N. BEETS.

BOEKWERKEN, TIJDSCHRIFTEN ENZ.

Truffel en Zwaard. Tweemaandelijksch Tijdschrift. Uitgegeven door
en onder Redactie van hot Comitê tot verspreiding van de beginselen
der Confessioneele Vereeniging. Dr. P. J. KROMSIGT c. s. 50 Jaargang. 3e Aflevering. — Utrecht. Erven J. BIJLEVELD. — 1902.
(Prijs per jaargang f 3,60).

Deze aflevering wend ons ter recensie toegezonden. Eene volledige beoordeeling te geven van den inhoud ligt evenwel buiten onze competentie en
buiten ons bestek. Daarmede willen we evenwel aan de belangrijkheid van de
opstellen, die we hier aantrelfen, niet in het minst te kort doen. De beide
historische stukken zijn voor (le beoefenaars onzer Kerkgeschiedenis zeker
van veel belang en onder degenen, die zich met die Kerkgeschiedenis hehooren
bezig te houden, moeten zeker ook wel de onderwijzers aan Christelijke
scholen gerekend worden. Vooral evenwel komt ons het epistel van Dr. P. J.
Kromsigt: „De eenheid der natie," zeer belangwekkend voor. Het is gedacht
van uit het bekende gezichtspuni, dat in de beide leuzen : „Heel de Kerk
en heel het yolk !" en : „Een Staat met den 13ijbel", zijne jongste formuleering
gevonden heeft. Dit gezichtspunt is het onze niet ; doch de overtuiging, die
er mede samenhangt, behoort overwogen to worden, ook met betrekking tot
de christelijke school en de christelijke paedagogiek. Joist, waar thans zooveel
verhandeld wordt over „Sociale Paedagogiek", dient o. a. voorzeker ook
uitgemaakt te worden, welke de verhouding behoort te zijn tusschen de
Kerk en den Staat, ten einde dan ook des te getnakkelijker het terrein te
kunnen afbakenen, dat de School in het geheele samenstel der maatschappij
rechtens behoort in te nemen.
We hopen later gelegenheid te vinden, op (lit opstel van Dr. Kromsigt
terug te komen en daarmede te toonen, dat wig de door hem daarin uitgesproken en toegelichte overtuiging met ernst hebben overwogen.
W. J.
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Herinneringen meegedeeld door FIDELIO.
Rotterdam. J. M. BREDEE.

De lectuur van deze „Herinneringen" vervult ons met een gevoel van
erkentelijkheid en dank, voor hetgeen de schrijver in zijn boek gat. We
willen hier niet uitweiden over de zeker niet geringe letterkundige waarde
dezer schetsen, gekenmerkt door ongekunsteld gevoel en tretrend door scherpte
van teekening, herinnerende aan den humor van de Pastorie van Mastland,
doch, mar het ons voorkomt, eene grootere innigheid verradende, dan
Koetsveld's terecht klassiek geworden boek. We willen hier vooral wijzen
op menige geestige opmerking, die van des schrijvers meer dan alledaagsche
menschenkennis getuigt, op de menigvuldige kijkjes, die ons hier worden
gegund op menschen, levenskringen en onderwijstoeStanden van voor 40 a
jaar. Deze .,Herinneringen", zoo getrouw bewaard en zoo ongekunsteld
meegedeeld, doen het hoof d, maar vooral ook het hart van den schrijver
eene aan. Mogen zij velen tot genot en stichting zijn, en ook door vele
onderwijzers en opvoeders gelezen worden !
W. .1.

De Tabernakel, Gods Heiligdom bij Israel, door Ds. L. SCHOUTEN Hz.
Aft 1-6. Rotterdam, D. A. DAAMEN. — 1902.

't Moet wel een hoogst aangename gedachte voor den geachten schrijver
zijn, dat zijn werk over den Tabernakel, door deze goedkoope maar keurige
uitgave onder ieders bereik kart komen. limners niet uitsluitend de kennis
van den bouw en de inrichting van den Tabernakel stond bij den auteur
op den voorgrond, maar de kennis van Hem, „op wien alle oilers zagen."
Na lange studie en veeljarige prediking bij zijn tabernakel mag men
Ds. Schouten wel den aangewezen man heeten tot de uitgave van dit werk.
De erkenning, dat de typologie meermalen in een typomanie ontaard is,
geeft waarborg genoeg dat we hier niet met een gezochte vergeestelijking
te doen krijgen. Voetstoots stemmen we toe dat dit boek „een uitnemend
middel is om den heerlijken en diepen zin van zoo menige Schriftuurplaats
te leeren verstaan, welke met de rechte beschouwing en waardeering van
den hooggezegenden Persoon en van 't werk des Verlossers in 't nauwst
verband staat." Zij het velen ten zegen en geve de Heer aan zijn grijzen
diensknecht het voorrecht om nog vele malen bij zijn tabernakel van lien
Verlosser te getuigen.

L. C. P.
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Blank en Bruin, door HILBRANDT BOSCFIMA.
Uitgave van D. A. DA AMEN te Rotterdam.

Dit prettig geillustreerd werkje zal het jonge volkje tot lezen uitlokken.
De rechte toon is getroffen en we deelen den schrijver in bij bet corps
„auteurs voor de jeugd", al verzet hij zich daartegen in zijn „woord vooraf".
We meenen, dat de heer Boschma gelukkig geslaagd is in het schrijven
van een Nederlandsch boek van onzen tijd en van uitnemende strekking.
De jonge lezers makers met heel wat wetenswaardigs kennis. Zoo'n bock
zal spoedig uitverkocht zijn. We geven den auteur in overweging bij den
herdruk den papegaai niet meer op meewarigen toon te laten spreken bij
droevige voorvallen. Die belangstelling is meer aardig dan waar.
***

J. N. VALKHOFF. Nouveau Dictionnaire, Seconde edition revue et
augmentee par P. VALKHOFF, Tome I: Francais—Neerlan dais f 1,90.
J. B. WOLTERS. Groningue.

Wat in Larousse en in Gazier voorkomt en zelfs meer, vindt men in dit
woordenboek verzarneld en op een wijze, die het zoeken zeer gemakkelijk
maakt. Door een staand streepje wordt het gemeenschappelijk deel van alle
woorden in eenzelfde artikel aangeduid ; een liggend streepje beteekent het
geheele woord, dat bij den aanvang van een artikel staat.
Hierdoor heeft men veel ruimte bespaard, wat zeker de duidelijkheid zou
benadeeld hebben, ware niet de uitgever zeer gelukkig geweest in de keuze
zijner lettersoorten.
De overbrenging van woorden en uitdrukkingen in het Nederlandsch is
in de artikelen, die wij hebben gelezen, met groote zorg en nauwkeurigheid
geschied, daarbij is de uitspraak van moeilijke woorden tusschen haakjes
aangegeven en vindt men achter de sarnengestelde woorden den meervoudsvorm, waardoor den gebruiker heel wat gezoek in de spraakkunst wordt
bespaard.
Indien de heer Valkhofl het Hollandsch—Fransch gedeelte, dat nog verschijnen moet, even zorgvuldig aanvult en herziet als dit eerste deel, dan
zal het werk zijns vaders een eereplaats verdienen in de rij der woordenboeken, die scholieren en studeerenden onderwijzers worden aanbevolen.
L. A. J.
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Explication de quelques Fables de La Fontaine par J. C. H. MATILE.
Groningue. P. NOORDHOFF. Editeur. Prix fl 1.50. fr. 3.25.

Met bescheidenheid noemt de geachte schrijver deze „explication" van
een veertiental fahels van La Fontaine een „essai". Een wel wat eenvoudige naam voor de prachtige verzameling grannmatische, idiomatische, literarische en historische details, die de beer Matile op onderhoudende wijze
aanbiedt.
Zijne lezers zoekt hij vooral onder de studeerenden voor de Fransche
acte-examens in Nederland. En ongetwijfeld komen de aspiranten voor
A en B op deze wijze gemakkelijk in het bezit van veel, dat in tal van
handboeken verspreid, zelfs verscholen ligt. Ook de candidaten voor de
lagere acte, die over de grenzen van het terrein hunner studie durven
heenzien, zij dit werk ten zeerste aanbevolen.
,,Tout ce qui n'est pas clair, n'est pas Francais". De helderheid, waarmede de auteur verschillende kwesties behandelt, bewijst nog meer dan
zijn naam, dat hij Franschrnan is, althans, dat hij een belangrijk gedeelte
van zijn leven aan de voeten van Fransche meesters heeft doorgebracht.
Of dan a l l e s even duidelijk is? Niet van elken greet) uit de leer der
synoniemen b.v. kan dat beweerd. \Vie o. a. op grond van de gegevens op
pag. 136 een scherp helijnde voorstelling krijgt van hetgeen door:
otiense, allront, insulte en outrage uitgedrukt word t, moot op meesterlijke
wijze de kunst verstaan tusschen de regels door to lezen.
P. A. V.
B.
n -n

11 ECTIFICATI E.
In de vorige all. pag. 86, regel 4 v. o. komt in cone aanhaling nit de
aldaar besproken redo van Dr. J. H. Gunning Wzn. eene zinstorende 'font
voor. Er staat:
„Wij willen de licharnelijke opvoeding in diensl der intellectueele, evenals
wij de intellectueele opvoeding willen in dienst van de moreele. Het lagere
is er altijd om het hoogere, maar daaruit volgt Quist de onmisbaarheid van
het hoogere."
Dal laatste woord „hoogere" moet zijn „lagere" gelijk den aandachtigen
lezer nit het beloop van het geheele stuk wel zal gebleken zijn.
d. V. S.

STUDIRN OVER HERBART. 1 )
Herbart's Psychologie.

Nu wij met de metaphysische grondbeginselen van onzen
wijsgeer hebben kennis gemaakt, zal het ons des te gemak kelijker vallen, zijne overtuigingen op zielkundig gebied te begrijpen en te waardeeren. De twee voornaamste geschriften van
zijne hand, waaruit wij hebben te putten, zijn boven reeds
genoemd. Een groot gedeelte van den inhoud, vooral van het
grootere weak : „Psychologie als Wissenschaft", draagt een
polemisch karakter. En geen wonder want Herbart komt met
inzichten en theorieen voor den dag, die geheel afwijken van alles,
wat voor hem over zielkunde werd beweerd en geschreven. —
De bedoelde polemiek betreft vooral Kant, maar ook Fichte en
Schelling. — Om te kunnen nagaan, wat hij tegen Kant in te
brengen heeft, moet men zich herinneren, hoe deze de theorie
der zoogenaamde zielvermogens had aangevuld en afgerond ;
door met Tetens tusschen ken- en begeervermogen een derde
vermogen : n.l. het gevoelvermogen, in te schuiven. Doch ook
zoo bleek de klassificatie ontoereikend, om alle zielsverschijnselen
behoorlijk onder dak te brengen en zoo moest al spoedig onderscheiden worden tusschen lagere en hoogere vermogens en werd
clan ook weldra inderdaad onderscheiden tusschen een lager
en hooger kenvermogen, of tusschen ,,verstand" en „rede",
tusschen een lager en hooger gevoelvermogen : het zinnelijke
en het schoonheidsgevoel, het zedelijk en het godsdienstig
gevoel, — en evenzoo tusschen het begeeren, waar het eenerzijds
lagere driften en hartstochten geldt — en waar het anderzijds
zich op meer ideale objecten richt. Doch moest, wat het kenvermogen betrof, ook nog Diet onderscheiden worden tusschen
gewaarworden, aanschouvven, herinneren, oordeelen en besluiten ?
1) Zie pag. 95 van dezen jaargang.
N. Paed. Bijdr.
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Waar men eenmaal voor elke zielsfunctie een afzonderlijk vermogen aannam, daar moesten wel telkens nieuwe vermogens
opduiken en datgene ontstaan en gezag verkrijgen, wat Herbart
gewoon is „de mythologic der zielkunde" te noemen. Gelijk de
Grieken en Germanen gewoon waren, zich de geheele natuur
als bezield te denken en alle gebeurtenissen en veranderingen
in het groote rijk der schepping zich voor te stellen als veroorzaakt door goden en genien, zoo werden voor de denkers en
voorstanders der vermogenstheorie alle zielsverrichtingen de
uitvloeisels van de talrijke vermogens, waarmede het terrein
van 's menschen geestelijk bestaan bevolkt scheen. Herbart
treedt nu met kracht en klem tegen deze vermogenstheorie op
hij verbant ze naar het rijk der fabelen en wijt den zielkundigen
voor hem, dat zij, onder den invloed hunner speculation, de
ervaring schromelijk hebben verwaarloosd. In stede van de
zielsfeiten nauwkeurig te observeeren, hebben zij hunne oppervlak kige waarnemingen slordig en onoordeelkundig gerangschikt
en zich de verklaring er van gemakkelijk gemaakt, door de
aldus in het ruwe opgemaakte groepeering in verband te
brengen met een aantal geheimzinnige vermogens, voor iedere
groep een, die dan, naar het beet, de verschijnselen der
betrokken groep te voorschijn brengen. De eenheid der ziel
moet dan gered worden, door een krachtig en nadrukkelijk
vooropstellen van het i k, het zelfbewustzijn, als den grond en
draper van het zielsbestaan.
De nawerkingen dezer voorstellingstheorie zijn ons maar al
te goed bekend. Menig leerboek over zielkunde en paedagogie is
er nog vol van en de term : „verstandelijke en zedelijke vermogens der menschen" is zelfs het gemeengoed der leeken
geworden. Eu al had Herbart geene andere verdiensten, dan
tegen deze theorie te zijn opgekomen en haar te hebben ontzenuwd, — voorwaar, die verdienste zou groot zijn ! 1 )
Doch alle kritiek voorloopig ter zijde Wat stelt H. tegenover
de vermogenstheorie ? — Volgens hem is het even onzinnig
van zielvermogens te spreken, als aan den steen een „valvermogen" of aan den luchtballon een „stijgvermogen" toe te schrij1) Hiermede beweren wij niet, dat eene gewijzigde „vermogenstheorie", zooals die
door Lotze en Wundt b.v.b. is voorgedragen, geen recht van bestaan zou hebben. Zij moet
van de oude „vermogenstheorie" wel terdege onderscheiden worden !
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yen — of wel, aan een stuk ijzer een „zinkvermogen" toe te
kennen, wanneer ik het in water, of op een ander moment er
een „drijfvermogen" aan toe te schrijven, wanneer ik het in
kwik dompel. — Immers, zooals het vallen van den steen, het
stijgen van den hichtballen, het drijven van ijzer op kwik, en
het zinken van datzelfde ijzer in water, niets anders zijn dan
bijzondere gevallen onder de beheersching van een en dezelfde
natuurwet, zoo zijn volgens Herbart, alle zielsfeiten, zonder
onderscheid of uitzondering, bijzondere uitwerkingen van eene
telkens en onophoudelijk zich openbarende natuurwet des geestes. In den geest toch heerschen wetten met dezelfde niets
uitsluitende regelmatigheid, als in de physica en de astronomic. — We wisten het reeds uit Herbart's ontologie : het
geheele terrein van het geschieden vindt zijne algemeene en
uitsluitende oorzaak in de zelfhandhavingen der Realen, die
met elkander in een zeker „te-zamen", in een zeker verband
staan. — Zoo zijn de zielsverschijnselen niets anders dan de
zelfhandhavingen der ziel, die met andere realen in een
gemeenschappelijk verband is geplaatst. Wanneer wij met H. de
eenvoudigste en primitiefste zielsfeiten, de gevvaarwordingen
dus, met den naam van voorstellingen bestempelen, dan zijn
deze voorstellingen niets anders clan de „Selbsterhaltungen
des Seelenreals." —
Nu komen evenwel meerdere, weldra ontelbare vele voorstellingen, naast en nevens elkander ; want het zielsreaal staat
tot tal van andere realen in de betrekking van het „te-zamen".
Blijven zij alle rustig en vredig naast elkander voortbestaan ?
De ervaring leert het ons wel anders. Immers, dan zou van
geen vergeten sprake zijn ; alles wat ooit aan indrukken door
ons werd opgenomen, zou steeds in al zijne menigvuldigheid
tot onze beschikking staan. Daartegenover staat het onloochenbare felt, dat weinig, zeer weinig slechts, van hetgeen voor en
na ons in ons bewustzijn werd opgenomen, momenteel daarin
aanwezig is. Wanneer eene betrekkelijk groote hoeveelheid
van indrukken ons gemoed op eenmaal bestormen, zooals dat
bij gewichtige keerpunten in ons levenslot wel voorkomt, dan
gebeurt het zelfs menigmaal, dat het iemand te machtig wordt,
zoodat hij tijdelijk zijn bewustzijn verliest. En nog vaker
voorzeker ondervinden wij, hoe zelfs eene al te borate en leven-
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dige verandering en opeenvolging van nieuwe indrukken, zooals
de cerste dag van een verblijf in eene ons tot nog toe onbekende
wereldstad oplevert, ons zoodanig kan vermoeien en afmatten,
dat wij eindelijk. voor alles volkomen onaandoenlijk geworden,
uitgeput neerzinken. Ons bewustzijn heeft derhalve zijne natuurlijke beperking en al ons onophoudelijk vergeten is alleen het
natuurlijk gevolg daarvan, dat nieuwe voorstellingen in ons
bewustzijn postvatten en de vroegere daaruit verdringen. Geschiedt
dit verdringen nu altijd even spoedig en gemakkelijk ? Voorwaar
niet ! Archimedes is zoo verdiept in zijne wiskunstige berekeningen, dat hij de moordende soldaten, die zijn stil verblijf
met uitgetrokken zwaard binnendringen, nog toeroept : ,,Wischt
toch mijne figuren Met uit." Hoe Licht daarentegen wordt het
onoplettende schoolkind door de geringste kleinigheid afgeleid,
terwij1 de onderwijzer al zijn best doet, om de geheele klasse
bij de eene of andere hoogst belangrijke leerstof te bepalen !
De wisselingen in het voorstellingsverloop zullen derhalve moeten
afhangen eenerzijds van de k r a c h t, waarmede de aanwezige
voorstelling zich handhaaft, doch anderzijds evenzeer van de
kracht, waarmede de nieuwe voorstelling haar recht van bestaan
komt opeischen. Waar nu verschillende k rac h ten samenwerken tot een resultaat, daar hangt dit resultaat of van de
v e r h o u d i n g dier krachten. Waar ik de physische krachten
kan formuleeren, in getal brengen, daar vermag ik ook eene
formule te vinden voor het resultaat barer samenwerking.
Met de zielskrachten is het evenzoo, en zoodoende is de weg
gewezen en gebaand voor eene toepassing van wetenschappelijke berekeningsmethoden op het verloop van de voorstellingen
in den menschelijken geest.
Het gewichtige beginsel, door Herbart geponeerd, luidt derhalve aldus : „Voorstellingen zijn zelfhandhavingen van het
zielsreaal. Deze zelfhandhavingen w o r d e n krachten, voor
zoo \Terre zij elkander in het bewustzijn zoeken te verdringen."
„Voor zooverre," zegt onze wijsgeer en op de beteekenis van
dit woord hebben we vooral te letten. — Voor zoo v erre
de voorstellingen elkander niet in het bewustzijn zoeken te
verdringen, oefenen zij derhalve niet de minste kracht nit. Van
welke voorwaarden is nu dit „voor zooverre" afhankelijk ? —
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Natuurlijk van de verhouding der voorstellingen onderling.
Daarbij doen zich d r i e gevallen your.
Gesteld eens, dat gij een natuurproduct waarnaamt; laat
het een appel zijn ! Ge neemt waar die of die kleur, dien of
dien vorrn, dit of dat gewicht, dien of dien smaak, en het
zal later blijken, wanneer gij aan dien appel terug denkt,
dat al deze voorstellingen, in stede van zich te verdringen
een innig verbond met elkander hebben aangegaan, zoodat
ze alle te zamen u in staat stellen om het bedoelde voorwerp als het ware los te maken, te isoleeren van al uwe
andere indrukken en het u als zoodanig voor den geest te
roepen. — Verband tusschen den inhoud dezer voorstellingen
bestond er in geenen deele. Immers kleur, vorrn, zwaarte,
smaak : zij hebben niets met elkander te maken. — De omstandigheid, dat gij ze g e 1 ij k t ij d i g waarnaamt, heeft evenwel
bewerkt, dat zij een onlosmakelijk verband met elkander hebben aangegaan. Zoo kunnen totaal onverwante voorstellingen,
disparate voorstellingen, gelijk H. ze neemt, een innig verband
met elkander aangaan, zonder dat hare zelfstandigheid daarbij
ook maar eeriigszins verloren gaat. Disparate voorstellingen
verdonkeren derhalve elkander niet, maar vormen, gelijktijdig
waargenomen, eene complicati e. Wordt ge nu aan een
element van zulk eene complicatie herinnerd, terstond vertoont zich dit met de overige elementen weder in hetzelfde verbond. Ge treedt, na jarenlange afwezigheid wellicht,
het thans geheel van bestemming veranderde huis uwer ouders
binnen, en terstond herleven voor uw geest de gestalten der
personen, die eenmaal uwe huisgenooten wa•en, de meubelen,
waarmede het huis gestoffeerd was, de bestemming, die aan
elk vertrek eenmaal was toegewezen, enz. Ge kunt een bekenden historischen naam uitspreken, en terstond rijst de persoonlijkheid, die dien naam droeg, voor uw geest op met het vele of
weinige, wat gij van hem weet. De van buiten geleerde, ja zelfs
de in lettersymbolen neergeschreven of afgedrukte woorden,
hebben zulk eene innige complicatie gevormd met de zaken en
denkbeelden, die zij voorstellen, dat het u niet mogelijk zou zijn,
die klanken als zinloos te vernemen, of de letterfiguren als
even zinloos te beschouwen en er verder niets bij te denken.
Het tweede geval rnoge door het navolgende voorbeeld
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opgehelderd worden. — Ge hebt in uw kamer een voorwerp, dat reeds lang in uw bezit is, en waarmede ge derhalve
uit den aard der zaak geheel vertrouwd zijt geworden. Laat
het b. v. b. eene gravure zijn, die uw wand versiert. Hoe
menigmaal is zij door u waargenomen ! Ontelbare malen voorzeker, met meer of minder oplettendheid en belangstelling.
Hebt ge nu die tallooze indrukken van een- en datzelfde voorwerp uit elkander gehouden ? Voorzeker niet, doch zij hebben
alle gediend om het beeld van het voorwerp in uwen geest te
versterken en te verhelderen. Al die afzonderlijke voorstellingsacten, waarin gij datzelfde voorwerp waarnaamt, zijn
geworden tot eerie totaal-voorstelling. M. a. w. er heeft versmelting plaats gehad. — Velerlei dergelijke versmeltingen doen
zich in de ziel voor doch zij kunnen alleen plaats vinden met
g e 1 ij k e voorstellingen.
Tusschen het eerste en het tweede geval ligt echter een
derde geval. Vele onzer voorstellingen narnelijk zijn noch disparaat noch volkomen gelijk. Zij blijken gelijks o o r t i g te zijn,
wanneer wij ze met elkander vergelijken, d. w. z. zij bevatten
g e 1 ij k e en een on gel ij k e elementen. Alle kleurvoorstellingen : rood, groen, blauw enz. b. v. b., bevatten een element van
gelijkheid, voor zooverre zij alle voorstellingen van kleuren
zijn doch evenzeer bevatten zij een element van ongelijkheid,
voor zooverre zij niet voorstellingen van dezelfde kleur zijn.
Voor zooverre zij gelijk zijn, zullen zij elkander verhelderen,
voor zooverre zij ongelijk zijn daarentegen, verhinderen zij
elkander in het bewustzijn te treden verdonkeren zij elkander. Zoodoende zal in dergelijke voorstellingen, die tot dezelfde
groep behooren, eene ontbinding van elementen plaats grijpen.
De gelijke elementen, elkander verhelderende, zullen zich afzonderen van de ongelijke en ten koste van deze meer en meer
op den voorgrond treden, terwip de ongelijke elementen, elkander verdonkerende, het in dezen „strijd van het bestaan" meer
en meer zullen afleggen. Zoo roept b. v. b. het woord „boom"
ons eene totaal-voorstelling voor den geest, waartoe alle afzonderlijke waarnemingen van boomen het hare hebben bijgedragen, doch waarin al datgene, wat deze bijzondere waarnemingen
van elkander onderscheidde, geheel op den achtergrond blijft,
om alleen plaats over te laten voor hetgeen in al die afzon-
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derlijke waarnemingen g e 1 ij k was. — Derhalve omdat v o 1komen gelijkheid van voorstellingen, goed bezien, slechts eene
fictie is, zullen er voor de associatie van voorstellingen twee
wetten gelden. Zij luiden aldus :
De voorstellingen verbinden zich, wanneer zij gelijktijdig
ontstaan en vormen dan eene „complicatie" of samengestelde
voorstelling.
De voorstellingen, verbinden zich, wanneer en voor zooverre
zij gelijk zijn, en vormen dan eene ,,versmelting".
Duidelijk zal het, bij eenig nadenken, worden, dat in een
ook maar eenigszins ontwikkelenden geest niet zoo zeer enkelvoudige gewaarwordingen den voorstellingsstijd hebben te voeren ; doch dat tal van reeds zich gevormd hebbende complicaties
en versmeltingen elkander in het bewustzijn zoeken te verdringen
met eene kracht, die afhankelijk is van den graad van gelijksoortigheid, welke zulke complicaties of versmeltingen kenmerkt,
of van het telkens weder optredend element van gelijktijdigheid,
dat telkens nieuwe verbindingen in het leven kan roepen.
Al het vroeger voorgestelde is eigendom onzer ziel ; doch
weinig er van bevindt zich momenteel in ons bewustzijn.
Dit weinige bevindt zich dan „boven den dorpel des bewustzijns", gelijk Herbart het uitdrukt ; al het andere bevindt zich
er onder. Zal van dat vele en veelsoortige, dat zich ,onder
den dorpel des bewustzijns" bevindt, ooit weder een of ander
naar boven stijgen en derhalve weer bewust kunnen worden ?
Voorzeker ; doch alleen wanneer aan sommige voorwaarden
wordt voldaan. Of vroegere voorstellingen opnieuw bewust
worden, zal daarvan afhangen, of eene nieuwe gewaarwording
eene zoodanige verandering in den inhoud der bewustzijns
doet plaats hebben, dat tal van voorstellingen, die thans als
het ware gebonden zijn, „weder vrij gemaakt worden". Gesteld,
ik hen verdiept in de lezing van een wetenschappelijk werk.
De dingen, waarover het handelt, nemen mijne aandacht dermate in beslag, dat ik alles, zelfs mijne naaste omgeving, er
om vergeet. Eensklaps staat een goed vriend voor mij, dien
ik in geen jaren zag, en terstond wellicht daalt de voorstellingskring, die mijn bewustzijn vervulde, beneden den „dorpel"
en de gebeurtenissen, die ik met mijn vriend doorleefde, de
gesprekken, die ik met hem bad, de gedachten, die ons eens
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samen bezighielden, zijn het, die op eenmaal mijn geest vervullen ;
tal van voorstellingen, die zich naar de wetten van complicatie
of versmelting om de voorstelling van mijn vriend groepeeren, zijn
op eens vrijgeworden en stijgen naar boven. En het zal wellicht van het voorkomen van mijn ouden vriend, van den toon
died hij aanslaat, of iets dergelijks, afhankelijk zijn, wat van
dit alles op 't oogenblik den voorrang behoudt. Hebben wij
behoorlijk uitgepraat en ons gemoed ontlast, dan zal het allicht
gebeuren, dat nu weder de belangrijke inhoud van mijne lectuur
zijne rechten herovert en een onderwerp van ons gesprek
wordt ; vooral, wan veer het wetenschappelijk onderwerp, dat
mij bezighield, een zoodanig is, waarin mijn vriend van ouds
her placht belang te stellen. — Zoo ontstaat eene bonte °peenvolging van veranderingen in den bewustzijns-inhoud, die ons
bij oppervlakkige waarneming aan het spel des toevals doet
den ken, doch die, zooals H. leert, naar vaste regelen verloopt,
naar wetten luistert, even onwrik baar en onomstootelijk, als
de ,,ijzeren" wetten, op het gebied van de mechanica of statica
waargenomen. — En niet alleen, dat die wetten als „natuurwetten" mogen en moeten beschouwd worden ; het zijn volmaakt
dezelfde als die, welke mechanica en statica ons aan de hand
doen. — Er i s een evenwichtsleer, eene statica van de voorstellingen ; want voorstellingen, hoewel oorspronkelijk zelfhandhavingen der ziel, worden krachten, voor zooverre zij een
tegengestelden inhoud hebben, en rusten niet, voor ze den
evenwichsttoestand bereikt hebben. Evenzoo i s er eene bewegingsleer, eene mechanica, der voorstellingen ; want voorstellingen
verd on k e r e n elkaar, voor zooverre zij een tegengestelden
in houd hebben en deze verdonkering noemt H. hare be w e g i n g.
Derhalve wordt het zielsleven een tooneel van onophoudelijke
beweging van tegengestelde krachten, die den evenwichtstoestand, het statische moment, zoeken te bereiken, doch daartoe
nimmer geraken, omdat nieuvve storingen dit telkens verhinderen.
Eenmaal toegegeven zijnde, dat er eene mechanica en statica
des geestes mogelijk is, of liever dat het voorstellingsverloop
in den geest van dezelfde natuur is, als het verloop van verschijnselen, in de stoffelijke wereld door de werking van tegengestelde krachten veroorzaakt, zullen de wiskunclige berekeningen,
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op de laatste toegepast, ook bij de eerste mogen aangewend worden.
Een groot gedeelte van H.'s ,.Psychologie als Wissenschaft" is dan
ook aan deze berekeningen gevvijd. Om hare juistheid te controleeren moet de hoogere algebra (leer der functien, der differentialeri en iritegralen) den lezer niet vreemd zijn. Voor dezulken,
die met deze dingen niet vertrouwd zijn. blijft dit gedeelte van
H.'s arbeid een gesloten boek. Troosten wij ons evenwel, met
op te merken, dat deze berekeningen, hoe vernuftig en ingewik keld ook, weinig practisch bruikbare resultaten he bben
opgeleverd en er dan ook door de meeste zielkuudigen uit de
school van den meester zelven zoo goed als geed rekening
mede gehouden is. Immers proefondervindelijk na te gaan, of
het resultaat juist is, is bezwaarlijk uitvoerbaar; daartoe ontbreken bij het onzinnelijk karakter aller zielsfeiten nagenoeg alle
gegevens. Voor hen, die de praemisse niet toegeven, dat inderdaad
van eene mechanica en statica der voorstellingen kan en mag
gewaagd worden, verliezen die wiskunstige experimenter) nagenoeg
alle waarde. Windelband spreekt dan ook in zijne „Geschichte der
Philosophie" van „willekeurig aangenomen axiomata" en van „de
mislukking van al die psychologische berekeningen". 1)
Doch laat ons tot de hoofdzaak terugkeeren en ons nogmaals
de twee wetten der voorstellingsverbinding voor den geest
roepen; die der gelijktijdigheid, die complicaties en
die der gelijksoortigheid, welke versmeltingen doet
ontstaan. Het zal duidelijk zijn, dat beide wijzen van voorstellingsverbinding in staat zijn, geheele reeksen van verbonden
voorstellingen in het bewustzijn terug te roepen, indien een lid
der reeks door het ontvangen van een nieuwen indruk in het
bewustzijn treedt. De titel, maar ook een enkele versregel
van een gedicht, opnieuw gelezen of gehoord, zijn in staat, ons
het geheele gedicht in het geheugen terug te roepen. Eenige
regelen schrifts van een ons bekend persoon doen ons dien
persoon, en de betrekking waarin hij tot ons staat, opnieuw
met meerdere of mindere levendigheid voorstellen. Lezen we
ons eene tot nog toe onbekende bijzonderheid van J. Caesar,
dan komt alles, althans het voornaamste van hetgeen we van
1) Zie aldaar: pag. 461. — Evenwel is H. de baanbreker en wegbereider geweest voor
de hedendaagsche „psychologische psycholozie", die in de resultaten van het physiologisch
experiment gegevens erlangt, welke voor berekening en wiskunstige formuleering vatbaar zijn
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hem weten, opnieuw in ons bewustzijn en de nieuwe bijzonderheid wordt nu met het geheele complex van ons weten, dien
persoon betreffende, verbonden, er door g e a p p e r c i p i e e r d,
zooals H. het noemt, en in het geheel van het beeld opgenomen.
Zoo vertegenwoordigt b.v.b. het woord „bloem" voor ons eene
geheele reeks van min of meer verwante voorstellingen, die
naar de wet en den graad harer gelijksoortigheid versmolten
zijn. Zien we nu voor 't eerst een exernplaar eener nieuwe
soort, dan nemen we genoeg gelijke ken merken waar, om onmiddellijk de voorstelling van het nieuw waargenomen natuurvoorwerp
in de reeks der betreirende gelijksoortige voorstellingen eene
plaats te verzekeren, de voorstelling ervan te a p p e r c i p i e e r e D.
Zoo hebben tal van waarnemingen ons langzamerhand reeksen
doen vormen ; reeksen, in welke die waarnemingen als voorstellingen hare bepaalde plaats hebben verkregen ; reeksen van
vormen, reeksen van tonen, van kleuren, enz., die ons in staat
stellen, in het nieuw waargenomene iets op te merken, dat ons
reeds bekend was, omdat het met het gelijksoortige, dat de
eene of andere reeks kenmerkt, vervvantschap toont. Zoo hebben
zich ook reeksen gevormd, die de voorstellingen naar tijdbetrekkingen, andere die ze naar ruimte-betrekkingen groepeeren.
Dit alles, hier slechts kortelijk gememoreerd, wordt door H.
uitvoerig uiteengezet en aangetoond. Het dient tot voorbereiding
van de wijze, waarop Herbart de processen van het denken
verklaart. Allereerst komt hierbij de begripsvorming in aanmerking.
Wat den aard der begrippen aangaat, wijst H. op het verschil
tusschen logisch begrip en p s y c h i s c h begrip. De logica
geeft het antwoord op de vraag : „hoe behooren begrippen
gevormd te worden ?" De zielkunde beantwoordt eene geheel
andere, namelijk deze : „hoe w o r d en begrippen feitelijk gevormd ?"
Het logisch begrip is eene volkomen abstractie, uitsluitend
samengesteld uit datgene, vvat het begrip als zoodanig kenmerkt en van andere begrippen onderscheidt, ontdaan van al
het accidenteele, dat in den inhoud van het begrip niet thuis
behoort. Doch zulke zuiver logische begrippen, zoo beweert H.,
worden in de werkelijkheid nooit gevormd. Het zijn en blijven
denk-idealen ; want altijd blijft aan het psychische begrip iets van
het accidenteele kleven, dat niet tot het logisch begrip behoort.
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Herbart zal ons nu trachten te overtmigen, dat de psychische,
dat is : de alleen werkelijk gevormde begrippen, eenvoudig
gevolgen zijn van de bewegingen in het mechanismus der
voorstellingen.
In het eerste stadium hunner wording zijn de begrippen
Diets anders dan min of meer verwarde : „totaalvoorstellingen",
die door veelvuldig herhaalde reproductie, versmelting en verdonkering uit vele gelijksoortige momenteele voorstellingen naar
mechanische wetten ontstaan zijn. „Staan wij allereerst stil bij
twee gelijksoortige waarnemingen, dan is het duidelijk, dat,
wanneer de tweede plaats heeft, de eerste zich als verbeelding
reproduceert, en wel te gelijk met de versmeltingen en complicaties, in welke zij als waarneming vastgeraakt was. Vooral
zullen op deze wijze de op de ruimte-betrekking hebbende
associaties opnieuw in het bewustzijn komen. Gaan we over
tot de derde onder de gelijksoortige waarnemingen, dan reproduceeren zich de eerste en tweede, elk met hare verbindingen.
Maar hier ontstaat reeds eene verdonkering, daar de verbindingen van de eene en de andere niet gelijk zullen zijn aan
elkander. 1 ) Gaan we nu over tot de tiende, de honderdste, de
duizendste der herhaalde waarnemingen, dan is het duidelijk,
dat de in aard verschillende associaties aller voorafgaande bij
hare reproducties elkander nagenoeg moeten uitwisschen.
Daarbij kan dan voorzeker van ieder der afzonderlijke gelijksoortige reproducties slechts een gering gedeelte in het bewustzijn
komen, dewijl op haar de verdonkering, die haar versmolten
elementen ondergaan, ten deele voortwerkt. Doch alle saamgenomen leveren toch een belangrijk quantum op, dat eene
enkele totale kracht uitmaakt. De voorstelling van deze totale
kracht nu zal het begrip zeer nabij komen." „Wij hebben b.v.b.
een en denzelfden persoon in allerlei houdingen, met verschillend voorkomen en in verschillende kleeding, op verschillende
plaatsen gezien. We zien hem nog eens, of zijn naam wordt
ook alleen maar genoemd : de totaalvoorstelling van dien persoon,
die nu te voorschijn treedt, is het begrip van dien persoon."
Het is een individueel begrip. Geheel op dezelfde wijze vormen
zich ook totaalvoorstellingen van verschillende individan van
1) Strikt genomen, heeft bij de tweede waarneming reeds wederzijdsche verdonkering
der beide waarnemingen plaats
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dezelfde soort. Daar namelijk steeds nieuwe individuen van
dezelfde soort worden waargenomen, waarbij de vroeger opgenomen gelijksoortige voorstellingen telkens weer gereproduceerd
worden, versmelten de terugkeerende gemeenschappelijke kenmerken steeds inniger met elkander en treden steeds meer op
den voorgrond, terwijl de verschillende kenmerken elkander
hoe longer hoe meer verdonkeren. Zoo vormt zich uit de enkele
voorstellingen langzamerhand een algerneen schematisch beeld,
„in hetwelk het gelijksoortige een belang•ijk overwicht over
het ongelij ksoortige verkrijgt." Zoo ontstaat een a 1 g e m e e n
begrip.
Toch kleven aan dergelijke totaalvoorstellingen nog veel onwezenlijke bestanddeelen, daar eensdeels de verdonkering van het
ongelijke nooit volledig is en a ► dersdeels de essentieele, gelijksoortige bestanddeelen zich in de werkelijkheid van de met hen
geassocieerde ongelijksoortige, niet-essentieele, niet volkomen
kunrien losmaken. Daarorn moeten de totaalvoorstellingen nog
een louteringsproces doormaken, ten einde in zuivere begrippen over te gaan. Zooals van zelf spreekt, moet z u i v e r niet
in absoluten zin genomen worden ; want het zuiveringsproces
werkt niet volkomen door ; het den ken n a d e r t tot het zuivere
begrip als tot een nooit volkomen bereikbaar i d e a a 1.
Het bedoelde zuiveringsproces heeft op de volgende wijze
plaats. Een bekend voorwerp, eene roos b.v.b., wordt waargenomen. De vroeger reeds verkregen totaalvoorstelling „roos"
wordt gereproduceerd en de nieuwe waarneming versrnelt er mede,
wordt er geappercipieerd. Dit geschiedt nu wel niet in den vorm
van een volledig oordeel ; integendeel heeft de versmelting ongemerkt plaats en de uitdrukkelijke verbinding van nieuwe waarneming en totaalvoorstelling treedt niet volledig in het bewustzijn.
Toch zijn, zielkundig beschouwd, de bestanddeelen van het oordeel in het apperceptieproces aanwezig.
De nieuwe waarneming is het subject, de oudere totaalvoorstelling het praedicaat, terwijl eindelijk de verbinding in beide
de copula vertegenwoordigt, Zal nu de apperceptie den vorm
van een volledig, welbewust oordeel aannemen, dan moet het
proses, alvorens tot stand te komen, een belemmering ontmoeten,
die object en subject duidelijk van elkander scheidt, um daarna
hunne versmelting uitdrukkelijk tot bewustzijn to brengen.

STUDIEN OVER HERBART.

139

Daartoe moeten of subject en praedicaatvoorstelling elkander
verdonkeren, of er moeten op het subject verschillende praedicantvoorstellingen, om zoo te zeggen, komen aanstroomen, zoodat
deze elkaar verdonkeren. Zien wij b. v. b. op een wandeling
in de verte een onduidelijk voorwerp, dan roept deze waarneming verschillende voorstellingen op, die min of meer op het
voorwerp gelijken : het beeld van een toren, een boom, een
huffs, enz. Dit toestroomen van ongelijksoortige, elkander verdon kerende voorstellingen verhindert de on rniddellij ke versmelting
van een van Naar met de nieuwe waarneming. Daarom wijken
nu de subjectvoorstelling en de verschillende praedicaatvoorstellingen duidelijk uit elkaar en wanneer nu eindelijk eene
van die, laat het zijn die van den toren, het van de andere
wint, (Ian zijn we ons dit proces duidelijk bewust en uiten het
in den vorm van een volledig oordeel, door (le woorden te
spreken of te denken : „dit voorwerp is een toren." Ware het
voorwerp onmiddellijk als toren herkend, dan zou het apperceptieproces niet tot ons bewustzijn doorgedrongen zijn, doch
onbewust hebben plaats gegrepen.
Dit alzoo gevormde oordeel is een be v e s t i g e n d o o r d e e 1.
Een ontkennend oordeel zal op de navolgende wijze tot
stand komen. Bij het begin van den winter ga ik .het veld in.
Daar vind ik een boom, dien ik zomers dikwijls in vollen bladerdos heb waargenomen, thans kaal en zonder loof terug. Door
de tegenwoordige waarneming wordt de vroegere voorstelling
van den boom gereproduceerd, doch met het kenmerk van het
thans ontbrekende loof. De voorstelling van het loof en die
van de tegenvvoordige kaalheid verdonkeren elkaar wegens hare
tegenstelling en dit belet de onmiddellijke versmelting. Eerst
na eenige aarzeling zal de voorstelling van het loof voor de
sterkere voorstelling van het ontbreken van datzelfde loof wijken
en zoo vormt zich het oordeel: ,,de boom heeft geen bladeren
meer."
Daar syllogismen of sluitreclenen zich in een reeks van oordeelen laten ontleden, behoeft de psychologie er niet nader bij
stil te staan. Zij behooren in de logica behandeld te worderi.
„Aldus," meent Herbart, „zijn de fundamenteele voorwaarden
voor den oorsprong der oordeelen volkomen en volledig aanwezig in het mechanismus der voorstellingen."
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Volgens Herbart hebben we dus, noch voor de begripsvorming, noch voor de oordeelsvorming eenig afzonderlijk zielsvermogen aan te nemen. — Het zal blijken, dat dit, volgens
hem, evenmin het geval is voor de verschijnselen, die wij
gemoedstoestanden plegen te noemen : voor het g e v o e l e n en
begeeren. —
Laat ons door een voorbeeld verduidelijken, hoe H. zich den
loop van het gevoelsproces voorstelt. Iemand, een onderwijzer
b. v. b., solliciteert naar eene betrekking. Hij heeft goede
aanbevelingen en wenscht zich gaarne geplaatst te zien; want
allerlei verbeteringen van zijne positie zijn van die plaatsing
afhankelijk, huwelijksplannen zijn er zelfs mede gemoeid ; doch
de sollicitanten zijn velen en hij heeft weinig hoop. Daar
komt onverwachts de brief, die zijne benoeming behelst. Welk
een ommekeer in zijn zielsbestaan ! Al de gekoesterde plannen
en wenschen, door de voorstelling der onzekerheid beklemd,
worden thans door de voorstelling der vroolijke gewisheid vrijgemaakt. Een gevoel van ongekende voldaanheid maakt zich van
hem meester. — Waar is nu de zetel van dat gevoel te zoeken ?
Wel, in de voorstellingsgroep, die thans uit de klem geraakt
en vrijgeworden, onbelemmerd in het bewustzijn kan stijgen.
Neem het tegenovergestelde geval. Laat bedoelde sollicitant
naar dezelfde betrekking gesolliciteerd hebben en vol hoop
zijn op een goeden uitslag. Er waren vele lotgenooten ; doch
hij behoorde reeds tot de uitverkorenen, tot een uitgelezen
drietal. Bovendien hij heeft relaties in de plaats en goede,
invloedrijke vrienden. Zelfs leden van het schoolbestuur, die
hem zeer genegen zijn, hebben hem hun steun en hunne stem
toegezegd. Hij heeft op de vervulling zijner wenschen al meer
dan half gerekend en geliefkoosde plannen zijn nu, zoo goed
als zeker, de vervulling genaderd. En ziet, een ander wordt
benoemd. Welk eene teleurstelling ! Al die voorstellingen, die
zoo gaarne vrij zouden opstijgen in het bewustzijn en nog maar
nauwelijks eenigen druk ondervonden, omdat er dan toch nog
geen absolute zekerheid was, — zij alle worden nu beklemd,
door de voorstelling, dat de betrekking aan een ander is toegewezen. — Waar is nu de zetel te zoeken van het gevoel van
teleurstelling, dat zich van hem meester maakt? Wel, in de
thans beklemde voorstellingsgroep. — In beide gevallen. ligt
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het gevoel niet b u i t e n, doch juist in de voorstellingen zelve.
Zoowel het aangename, als het onaangename gevoel is niets
anders dan een toestand der voorstellingen. Wat in het gevoel
tot bewustzijn komt, behoort in geenen deele tot den voorstellingsinhoud zelve. Een toerist is verdrietig, wanneer een regenachtige dag hem het ondernemen van een bergtocht belet ; de
landbonwer echter, die in de streek te huis is, ziet met welgevallen de weldadige droppels in overvloed neervallen, want
het zal zijn veldgewas te stade komen. Het gevoel is gelegen
in „de wijze, waarop het voorstellen plaats heeft." Wordt b.v.b.
eene voorstelling a door de voorstellingen b, c, d, met welke
zij vroeger verbonden was, in 't bewustzijn gevoerd, doch tegelijk
door andere kontrasteerende voorstellingen, die zij in het bewustzijn aantreft, belemmerd, dan geraakt zij in een toestand van
s p a n n i n g, van beklemdheid en ,,in dezen toestand van
beklemdheid is de voorstelling a de zetel van een o n a a n g e n a am
ge v o e 1." Worden daarentegen de helpende, strevende voorstellingen van a zoodanig versterkt, dat de belemmering wordt
overwonnen, dat de spanning wordt opgeheven, dan ontstaat
in de voorstelling a een a angenaa m gevoel.
Kracht en levendigheid van het gevoel zijn afhankelijk van
de kracht der klemming, spanning of bevrijdlng, die eene voorstelling of voorstellingsgroep ondervindt. Natuurlijk is de zetel
van 't gevoel steeds te zoeken in eene bewuste voorstelling of
voorstellingsgroep, nimmer in eene die onder „den dorpel des
bewustzijns" zich bevindt. Wordt evenwel eene voorstellingsgroep slechts momenteel door eene op zichzelf zwakke voorstelling tijdelijk uit het bewustzijn verdrongen, dan kan zij zich
in een zoo krachtig streven omzetten, dat dit streven zelf op
den bewustzijnstoestand invloed uitoefent en als gevoel wordt
waargenomen. Gesteld, ge zijt ernstig aan uw arbeid en iernand
komt u spreken over eene zaak, die u volstrekt geen belang
inboezemt. De omstandigheden brengen mede, dat ge u moet
laten storen en hem moet aanhooren. De voorstellingsgroep, tot
uw arbeid behoorende, is tijdelijk uit uw bewustzijn ; doch
wanneer de persoon vertrokken en de zaak afgehandeld is,
zijt ge twee minuten later weer geheel verdiept in uw werk
en een gevoel van verademing begeleidde het heengaan van
den onwelkomen gast.
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Daar de voorstellingsmassa's vele en velerlei zijn en allerlei
complicaties en versmeltingen kunnen ondergaan, en ook in even
menigvuldige botsingen en beklemmingen kunnen geraken, is
het gevoelsleven zeer gecompliceerd en wordt er nauwelijks
ooit een onvermengd gevoel aangetroffen. Vol maakt geluk
wordt op aarde niet gevonden ; Herbart betwijfelt evenzeer de
volmaakte smart.
Toch, zoo gevoelt Herbart, is hiermede niet alles afgedaan. Hoe
staat het met het zuiver z i n n e 1 ij k gevoel, hoe met het
aesthetisch gevoel?
Wat de zinnelijke gevoelsacten betreft, zij doen zich a14.
enkelvoudig voor. Het gevoel van lichamelijke pijn, welke dan
ook ; het gevoel, dat met eene aangename smaak- of reukgewaarwording gepaard gnat, — zij schijnen zoo volkomen
enkelvoudig to zijn, dat hier van geen beklemming eener voorstelling sprake kan wezen. Herbart's meening nu luidt aldus,
dat deze gevoelsaandoeningen, hoewel enkelvoudig schijnende,
toch uit de contrasten tusschen vele elementaire gewaarwordingstoestanden ontstaan, dat evenwel eene versmelting „onder den
dorpel des bewustzijns" tusschen deze elementen plaats vindt,
waarom wij ze voor enkelvoudige bewustzijnsacten houden.
Met de aesthetische gevoelsacten, hoewel aan de zinnelijke verwant, is het anders gesteld. Ouk hier ontstaat het gevoel
ten gevolge van een contrast, doch dit contrast wordt in het
bewustzijn duidelijk waargenomen. — Wat de toonbetrekkingen
betreft, is dit onderwerp door Herbart in eene afzonderlijke
verhandeling uitgewerkt.
„Bij enkelvoudige tonen," zoo zegt hij hieromtrent, „beslist
de graad van verdonkering (m. a. w. het interval) uitsluitend
en onmiddellijk over het aesthetisch karakter van hunne betrekking tot elkander."
„Als voornaamste wet geldt hier : Wanneer de krachten, in
welke de voorstellingen wegens hare gelijkheid en hun tegenstellingen door elkander ontleed worden, even sterk zijn, dan
ontstaat disharmonie. Staat echter een dezer krachten tot de
overige in zulk eene verhouding, dat zij door die andere juist
op den dorpel des bewustzijns wordt gedreven, dan is er eerie
harmonische betrekking."
Daar de moreele gevoelsacten tot de aesthetische worden
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gebracht, geldt ook voor die, wat hierboven van de aesthetische
gezegd werd.
Als resultaat mag derhalve gelden, dat volgens H., alle
gevoelsacten volkomen kunnen afgeleid worden uit de veelvuldige wisselwerkingen der voorstellingen, zooals die naar de
vaste wetten van het voorstellingsmechanismus verloopen, dat
derhalve een afzonderlijk gevoelvermogen niet in het minst
behoeft te worden aangenomen.
Eindelijk komen we tot het begeeren.
Ook het begeeren is volgens H. niets anders, dan een begeleidend verschijnsel der voorstellingsbewegingen. Dat het
begeeren met het denken innig verband houdt, spreekt van
zelve. Immers het begeeren heeft een object, dat begeerd
wordt en dit object is eene voorstelling of een complex van
voorstellingen. Gesteld, ik heb honger en begeer te eten. Nu
is niet de spijs het object der begeerte, doch de voorstelling der
verzadiging, en de spijs is slechts middel. Die voorstelling der
verzadiging contrasteert ten sterkste met de gewaarwording
van den honger, die op 't oogenblik mijn bewustzijn vervult
en de andere verdonkert. Komt nu de spijze en veroorzaakt
de handeling van het eten de verwijdering van de beklemdheid,
waarin zich de voorstelling der verzadiging bevindt, dan kan
deze voorstelling, van den op haar uitgeoefenden druk verlost,
stijgen en deze bevrijding wordt door een aangenaam gevoel
begeleid. — Zoo is derhalve geen begeeren mogelijk zonder
een begeleidend gevoel, hetzij de begeerte vervuld wordt of
wel on vervuld blijft. — Wat ik begeer, is geheel en al onafhankelijk van den inhoud van de voorstelling, die het object
der begeerte uitmaakt. De verloren zoon in de gelijkenis, die,
eertijds in het huis des vaders geen onrein zwijnenvoedei' zou
hebben aangeroerd, begeerde later zijnen honger te stillen met
den draf dezer dieren. Het begeeren zelf is derhalve alleen
gelegen in de voorstellingsb e w e g i n g, en die beweging gaat
voort, tot de honger is gestild ; want daarvan is de volkomen,
onbeklemde bewustheid der verzadiging afhankelijk. Daar nu
de vervulling der begeerte bijna altijd van ons handelen
min of meer afhankelijk is, zal er, naar gelang het voorstellingsmechanismus fijner bewerktuigd en ontwikkeld is, een oordeelend overwegen plaats grijpen, een wikken en wegen, met
N. Paed. Bjjdr. III.
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betrekking tot de middelen, die het snelst en zekerst tot het doel
leiden. Een onontwikkeld kind, dat nog niet spreken kan,
gebruikt dikwijls een dwingend schreeuwen, als eenige handeling om zijne begeerte vervuld te zien. — Doch hoe meer de
ontwikkeling voortschrijdt, des te meer treedt het overwegend
oordeel tusschen beide en leert de ervaring inzien, dat niet
elke begeerte kan en mag vervuld worden, dat er ook „vrome
wenschen" overblijven. De voorstellingsbeweging, die door het
overleg te voorschijn geroepen wordt, kan de begeerte zelfs
zoo verzwakken, dat de begeerde voorstelling uit het bewustzijn
verdrongen wordt. Eerst wanneer de begeerings-voorstelling
versterkt wordt, door die van de mogelijkheid of van de noodzakelijkheid der vervulling, wordt het begeeren een wille n.
Zoo zijn wenschen, verlangen en willen slechts verschillende
modificaties van het begeeren, door het begeleidend overleg
veroorzaakt, dat steeds het handelen voorafgaat. — Het verschil
tusschen gevoelen en begeeren ligt daarin, dat bet eerste een rustenden toestand der voorstellingen kenmerkt, het laatste daarentegen als voortgaande beweging (verheldering) der voorstellingen
gedacht moet worden. Want : „geen begeerte kan meer bereiken, dan eene heldere voorstelling van haar object ieder
begeeren wordt bevredigd door een opnieuw gegeven-worden
van de voorstelling van haar object." „Wel is waar, zijn er
pauzen in het begeeren (zoodra de belemmerende krachten
spanning genoeg hebben verkregen) en daarna nieuwe uitbarstingen (door nieuw aangeboden of gewekte voorstellingen)
maar die stilstanden zijn onbehagelijke gevoelens en de
nieuwe uitbarstingen zijn nieuwe begeeringen. — De genoemde
gevoelens zijn pauzen in het begeeren en slechts dan, wanneer zij van korten duur zijn, worden ze zoo weinig opgemerkt,
dat men de begeerte als voortdurend beschouwt."
Nooit kan het gevoel de oorzaak, het motief der begeerte
zijn. Beide zijn gegrond in het mechanisms der voorstellingen.
Gevoelsacten begeleiden de begeerten of volgen er op. „Niet
omdat lets als goed of kwaad wordt gewaardeerd, zal het
begeerd of verafschuwd worden integendeel, wat wij begeeren
of verafschuwen, wordt als goed of kwaad gewaardeerd, omdat
en zoolang wij het begeeren of verafschuwen."
Wij mogen dit kort overzicht van Herbart's zielsleer niet ein-
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digen, alvorens nog op een zestal zaken de aandacht te vestigen. — Namelijk op : het zelfbewustzijn, de aandoeningen, de
hartstochten, het verband tusschen ziel en lichaam, den zetel
der ziel en eindelijk Naar voortbestaan na den dood. —
V, Hoe ontstaat het zelfbewustzijn? Hoe ontstaat
het? want het is geen oorspronkelijke faculteit der ziel. Immers
oorspronkelijk is er niets, dan het enkelvoudig zielsreaal, dat niets
van zich zelf of v a n iets ter wereld weet, dat eeuwig onveranderlijk is, omdat het zijne oorspronkelijke enkelvoudigheid
tegenover elke storing handhaaft. — Hoe ontstaat derhalve het
zelfbewustzijn ? — Het zelfbewustzijn dient van het bewustzijn
onderscheiden te worden. Het is geheel lets anders te zeggen : „eene
voorstelling is bewust", en: „ik ben mijzelven van eene voorstelling
bewust". — Het laatste bevat het element van het zelfbewustzijn
het eerste niet. — Daar het zelfbewustzijn geen oorspronkelijke
zielsfaculteit kan zijn, moet het uit het mechanisme der voorstellingen kunnen verklaard worden. Letten we hierbij op
de reeksen van geassociêerde voorstellingen, die of door cornplicaties of door versmeltingen ontstaan zijn, dan verklaart
zich het ontstaan van het zelfbewustzijn op de navolgende wijze.
Het kind ziet aanvankelijk de voorwerpen van zijne omgeving
aan, als vormende een onlosrnakelijk geheel de meubelen van
het vertrek maken voor hem een geheel uit met het vertrek
zelf. Eerst door herhaalde waarnemingen beginnen zich sommige groepen van indrukken van dit geheel of te zonderen.
Stoelen, tafels, schilderijen nemen elk als zelfstandig geheel,
niet altijd dezelfde ruimte in ten opzichte van de geheele
ruimte der omgeving. Al spoedig leert het kind ook onderscheid
rnaken tusschen levende en levenlooze dingen. Bij de eerste
merkt het met toenemende duidelijkheid een zich-zelf-bewegen
op, dat contrasteert met het bewogen worden der andere. —
Natuurlijk zal het kind aanvankelijk vele vergissingen maken en
voor bezield houden, wat levenloos is immers, daar het zich
zelf beweegt en die bewegingen zeker al zeer spoedig vvaarneemt,
omdat die met eigenaardige gevoelstoestanden gepaard gaan en
tot de vervulling zijner behoeften en wenschen in het nauwste
verband staan, zal het alle beweging buiten hem aan gelijke
oorzaken toeschrijven. Eerst later zal het opmerken, dat de
stoel onaandoenlijk blijft, wanneer hij geslagen word t, en dat
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de hond, die een slag ontvangt, jankt en het op een loopen zet.
Vender zal het, waar het geen oorzaak van beweging waarneemt,
steeds aan zelf-beweging denken, en b. v. b. de spreekwijze, dat
de beek zich voortkronkelt door het dal, letterlijk opvatten. -Overal, waar het terecht of ten onrechte eene beweging waarneemt, als in zich zelve terugkeerende, zoodat subject en object
schijnen saam te vallen, zal zulk eene waarneming dienstbaar
worden gemaakt aan de vorming van het begrip: „z e 1 f." Wanneer
nu het bedoelde kind bij latere gelegenheid den met den stok
bedreigden hond op die bedreiging reeds ziet wegloopen, zal
het begrijpen, dat de hond voor den stok reeds vreest, zonder
dien te voelen. Het zal zich bewust worden, dat het beeld
van den stok i n den hond is het zal met andere woorden de
voorstelling hebben van eene voorstelling. Bij analogie zal
het kind inzien, dat het ook zelf zich voorstellingen kan maken
van zijn eigen voorstellingen en zoodoende den inhoud van zijn
eigen denken tot het voorwerp van zijn denken kan maken,
dat het over zijn gedachten kan denken. Hier grijpt nu tevens
de taal in als machtig middel om eigen gedachten te openbaren,
en tot het onderwerp van het denken van anderen te maken,
evenals diezelfde taal dient, om het denken van anderen tot
voorwerp van eigen denken te doen dienen. Tevens helpt (liezelfde taal om vroeger denken van anderen en van ons zelf
ons opnieuw te vertegenwoordigen zoodat het wordt: „ik dacht
gisteren dit of dat, ik gevoelde 't een of 't ander ik wilde zus
of zoo." Zoo wordt het i k de voorstelling, die als centrum, als
kruispunt optreedt, van datgene, wat uit verschillende geassocieer(le voorstellingsreeksen voor 't oogenblik geappercipieerd
wordt. De ik-voorstelling begeleidt van nu aan als de meest
omvattende apperceptie-kracht al ons denken, gevoelen en handelen. Steeds zal dat i k een toevalligen, altijd wisselenden
inhoud hebben in het daarbij gedachte praedicaat. Steeds zal
elk tegenwoordig willen inzonderheid op de toekomst gericht
zijn en eene met meer of minder kracht opwaarts strevende
voorstellingsmassa tot inhoud hebben. Doch abstraheer ik nu
van dien inhoud at wat er maar te abstraheeren valt, clan houd
ik de zuivere abstractie I k over, die evenwel slechts als denkideaal kan gelden en in de ervaring nimmer volkomen gedacht
wordt. Derhalve staat het i k op dezelfde lijn met het ding,
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dat verscheidene kenmerken heeft. Het i k op zich zelf is niets
reeels ; het is naar zijn inhoud eerie voorstelling of voorstellingsgroep, die oogenblikkelijk over al het in het bewustzijn aanwezige domineert of liever het appercipieert ; naar zijn vorm is
het eene zuivere abstractie, evenals er van bet ding niets weer
overblijft, wanneer al zijne kenmerken een voor een worden
weggedacht. — Het i k is derhalve niet de ziel; deze toch is
en blijft het aan zich zelf onbewuste, onveranderlijke, onaandoenlijke Rea a 1. Het i k, uit het bewegingsproces der verschijnselen ontstaan, is zelf verschijnsel, en niets meer. Het i k mist
alle realiteit.
2°. De aan d oe nin gen of affecten. — Wat de aandoeningen of affecten betreft, wordt door Herbart een nieuw beginsel
gesteld. V oorgangers op zielkundig gebied toch rekenden de
affecten gewoonlijk tot de verschijnselen van het gevoelsleven.
Herbart nu wijst er op, dat de affecten nimmer zuiver psychische verschijnselen zijn, omdat bij elk affect de physiologische
toestel mede krachtig in beweging komt en juist dit lichamelijk
,,aangedaan" zijn een steeds terugkeerend kenmerk van ieder
affect is. Voor zoo ver het affect psychisch verschijnsel is,
moet er op gewezen worden, dat bij zijn optreden of te veel
voorstellingen te gelijk het bewustzijn bestormen, zoodat zelfbeheersching en bezonnenheid verloren pan, zooals geschiedt
wanneer iemand t o o r n i g wordt ; — of wel, dat opeens het
bewustzijn te weinig inhoud overhoudt, eventueel van alien
inhoud ontledigd wordt, en men dan ook dientengevolge zijn
bewustzijn verliest ; zooals plaats kan hebben bij plotselingen,
heftigen schri k.
3'. De hartstochten. — Zoo als van zelf spreekt, worden
in de zielsleer de hartstochten niet beschouwd nit een zedelijk
oogpunt. Of zij derhalve goed- of afkeurenswaardig moeten
heeten, wordt door haar niet uitgemaakt. Ook de hartstochten
zijn een vorm van voorstellingsbeweging, gelijk we die bij het
willen hebben waargenomen.
Wanneer eene zelfde voorstellingsgroep telkens en op nieuw
bewustzijnsinhoud wordt en, hoezeer ook in tegenstelling met
den overigen bewustzijnsinhoud, telkens weer met onweerstaanbare kracht naar boven streeft, zoodat tegenstand met een zoo
sterk mogelijk onlustgevoe 1, bevordering der stijging met
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een zoo sterk mogelij k lustg e v o e 1 gepaard gaat, dan is de
grond gelegd tot den hartstocht. Nadruk moet gelegd worden
op de soort van gevoelsverschijnselen, die den hartstocht begeleiden. Immers de gevoelens van lust en onlust zijn zulke,
wier eenvoudigste bestanddeelen, zooals wij ons herinneren,
niet bewust worden waargenomen ; want de versmelting heeft
„onder den dorpel des bewustzijns" plaats gehad. Aesthetische
gevoelens en ethische, die er eene categorie van uitmaken, begeleiden de hartstochten niet. Zoo althans meenen wij Herbart's
bedoeling juist weer te geven.
4e. Het verband tusschen ziel en lichaam. — Een
der reeksen van geassocieerde voorstellingen, die zich in het
voorstellingsproces der ziel vormen is die, welke betrekking
heeft op het naderbij en verder af. In die reeks neemt elk
voorwerp, elk verschijnsel de bepaalde plaats in, die zij naar
onze waardeering, dat is naar de wijze, waarop zij door middel
van de zinnen (vooral den gezichtszin en den tastzin) worden
waargenomen, behooren in te nemen. Hoe het bij de vorming dier
ruimtevoorstellingen toegaat, wordt uitvoerig door Herbart aangegeven, dock zullen wij als bijkomstig daarlaten. Genoeg, dat de
wijze, waarop de zinnen werken, de gezichtszin met het bewegelijke oog, de tastzin vooral met de bewegelijke hand, daarop van
grooten invloed is. Zoo duet zich dan ons lichaam met toenemende duidelijkheid aan ons voor als die innig verbonden groep
van waarneembare dingen, die in het innigst contact met ons
zielsleven staat en het medium vormt, dat ons met de overige
wereld van het waarneembare in verbinding stelt. In ruimeren
zin behoort het lichaam tot ons i k; immers iemand zal zeggen :
„i k wensch op deze of die wijze begraven te worden"; en in
engeren zin toch ook weer niet, daar ik, een arm of been verliezende, toch weer niet zal vermeenen, van een deel mijner
persoonlijkheid beroofd te zijn. Doch het is de vraag niet, in
hoeverre de i k-voorstelling bij tijd en wijle zich met het helmmelijk organisme identificeert, wij hebben veeleer te vragen,
hoe we ons het werkelijk verband tusschen ziel en lichaam
te denken hebben. Herbart beschouwt het lichaam als een
systeem van Realen, die tot elkander en tot de ziel zich
in een voortdurend „te-zamen” bevinden, zoodat de zelfhandhavingen dezer Realen onophoudelijk en noodzakelijk zullen
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intreden en eene voortdurende reeks van „zelfhandhavingen"
van het zielsreaal te voorschijn zullen roepen, gelijk omgekeerd
de bewegingen in het voorstellingsleven der ziel weer nieuwe
,,zelfhandhavingen" zullen teweeg brengen in de Realen, die
tot het systeem des lichaams behooren. De ziel oefent tegenover
het lichaam niet zoozeer eenen onderhoudenden, zijn bestaan
bevorderenden invloed uit, maar veeleer eene storende, verterende macht. Ook zonder eenigszins geprononceerd zielsleven
kan de physiologische toestel zijne levensfunctien regelmatig
verrichten, gelijk dat in toestanden van volmaakte stompzinnigheid menigmaal voorkomt. Het lichaam heeft, om zoo te zeggen,
aan de ziel zeer weinig te danken de ziel, omgekeerd, aan
het lichaam onnoemelijk veel. Het zielsreaal van een dier toch,
even eeuwig, even onvergankelijk als dat van een zedelijk
mensch, doch tevens even onaandoenlijk, even zichzelf onbewust
en onveranderlijk en tevens even aan alle nadere omschrijving
of bepaling ontsnappende, heeft zijne inferioriteit in de ontwikkeling alleen te wijten aan den minder volmaakten physiologischen toestel.
De gestalte van het dier b. v. b. is niet zoo ingericht, dat de handen
vrijkomen en de tastzin behoorlijk en naar alle richtingen werken
kan. Het spraakwerktuig, of wat daarmede overeenkomt, kan
het niet tot eene articuleerende taal brengen. Zoo blijft ook
zelfs het gunstigst ontwikkelde exemplaar der hoogere diersoorten steeds bij den mensch in de minderheid zijne gedachten
blijven halve gedachten, zijne begrippen blijven in den eersten
trap van wording steken, zijne taal is niet in staat het vroegere
waargenomene behoorlijk te stempelen en te ordenen. De
mensch dankt zijn voorrang in al deze opzichten alleen aan
zijn gunstiger aangelegd en opgebouwd lichaam.
5e. De z e t e 1 der z i e 1. -- Zooals van zelf spreekt, heeft
het ziels-reaal niet de minste uitgebreidheid immers dan zou
het de kenmerken, die daaruit voortvloeien, gemeen hebben met
de complexen der verschijnselen, die wij dingen noemen het zou
derhalve ophouden Reaal te zijn. Willen we ons de ziel als in
de ruimte geplaatst denken, dan blijft ons niets over dan den
denkvorm van het mathematische punt. Zonder nu in dezen eene
beslissende uitspraak te doen, meent Fl., dat we ons het zielsreaal
zeer goed kunnen denken, als steeds werkende op dat punt in
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de hersenen, waar voor 't oogenblik dit teerste, gevoeligste deel
van ons organisme door de zielswerkzaamheid het meest in
actie wordt gebracht. Deze hypothese vindt hij aannemelijker
dan het onderstellen van een vast punt als zetel der ziel.
6e. Het le ven na den dood. Aan het slot van zijn
„Lehrbuch voor Psychologie" levert Herbart omtrent dit belangrijk vraagstuk de volgende beschouwingen:
„De bestemming des menschen kan niet tot het aardsche leven
beperkt zijn ; want de ziel is eeuwig. Geheel onbekend met de
beschikkingen der Voorzienigheid voor de ver verwijderde toekomst, kunnen wij evenwel vragen, wat zonder alien verderen
invloed, alleen naar zielkundige wetten te oordeelen, geschieden
moet, wanneer het lichamelijk omhulsel los gemaakt wordt en
zijne ongelijksoortige elementen grit elkander vallen."
„In de eerste plaats verdwijnen de bijzondere invloeden, die
het lichaam, bepaaldelijk op den leeftijd, dien de mensch bereikt
had, geneigd was uit te oefenen ; derhalve verdwijnt eene belemmering, waardoor de oudste voorstellingen, die op zich zelven
beschouwd, de sterkste zijn, in de levendigheid van hunne werkzaamheid beperkt waren. De dood is daarom in de eerste
plaats in 't algemeen v e rj eug digin g, zonder evenwel de
kindsheid terug te doen keeren ; want geene der van lieverlede
tot stand gekomen verbindingen tusschen de voorstellingen kan
weer opgelost worden. Inmiddels komt het laatste oogenblik
van het aardsche bestaan met zijn lasten en zorgen in evenwicht met het gansche verleden."
„Terwijl nu in 't algemeen het streven naar evenwicht alle
voorstellingsbewegingen bepaalt, kunnen toch zeer groote revoluties onder haar noodig zijn, om ze dat evenwicht te doen
bereiken. Want we hebben aangetoond, hoe uit de bewegingen
nieuwe wetten van beweging ontstaan en hoe de stormachtige
opeenhooping der voorstellingen in den loop des levens eene
latere bearbeiding noodzakelijk maakt."
„Dat deze na den dood een geheel ander karakter moet hebben, dan onder het jagen te midden van de zinnelijke, aardsche
Bingen, springt van zelf in 't oog. Ook de droom kan daarmede
volstrekt niet vergeleken worden. Want wel wordt de poort
der zinnen door den slaap gesloten ; maar juist diezelfde slaap
oefent een druk op de voorstellingen uit, zoodat de wetten van
.
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hun samenhang slechts ten deele kunnen werken, in welke
omstandigheid juist de karikaturen van den droom ontstaan.
Na den dood echter, verlost van het lichaam, moet de ziel
volkomener waken dan ooit in dit leven."
,,Het product evenwel, dat de naar het evenwicht heenstrevende voorstellingen langzamerhand opleveren, kan nimmer bij
twee menschenzielen volkoinen hetzelfde zijn ; veeleer moet
alle verschil in het aardsche bestaan daarop invloed hebben.
Terwiji de voorstellingen van het vroeg gestorven kind zeer
spoedig tat hun algemeen evenwicht naderen, en terwij1 de
gedachten van den in zijn geweten rustigen, in zijn handelen
en wenschen eenvoudigen man geene groote omwenteling behoeven, kan daarentegen geen onrustig, hartstochtelijk bewogen
gemoed, aan de wereld gehecht en plotselitig aan haar ontrukt,
de stilte der eeuwigheid bereiken, dan na hevige omwentelingen te hebben doorgemaakt, die wegens den geheel veranderden
toestand allicht nog stormachtiger en pijnlijker kunnen zijn,
dan die, door welke de hartstochtelijke mensch reeds hier zoo
dikwijls wordt geplaagd."
„Eindelijk echter, na verloop van datgene, wat wij uren,
dagen, jaren noemen, moet voor iedere ziel, hoe diep verward
en onharmonisch ook haar inwendig bestaan moge geweest zijn,
zulk eene voorstellingsbeweging intreden, die steeds geleidelijker, steeds zwakker het algemeene evenwicht nadert, doch
zondei' dit ooit volkomen te bereiken. Dan sterft voor den
afgestorvene de tijd; doch ook zelfs dit sterven geschiedt in
een tijdsverloop ; een oneindig zacht zweven der voorstellingen,
een oneindig zwak spoor, van datgene, wat wij leven noemen,
is het eeuwige leven."
„Zonder de geringste beweging, doch in den meest helder
wakenden toestand gevoelt van nu aan de ziel al het edele of
onedele van haar vroegeren wandel op aarde, dien zij als de
onvergankelijke bestemming van haar ik, en juist daarom als
een onlosmakelijk wel of wee, in zich draagt, niet in staat
zijnde, ook maar te begeeren, of te wenschen, dat haar toestand anders mocht zijn."
„Doch hier mag niet worden voorbijgezien, dat in de onharmonische zielen, nadat hare groote inwendige omkeeringen
volbracht zijn, nog al het onheil zou kunnen aanwezig zijn,
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dat zij zich in het sterfelijk, aardsch omhulsel hebben veroorzaakt.
Integendeel ! De voorwerpen der begeerte en de kortstondige
verblinding, die daardoor werd levendig gehouden, benevens
de ontstemming, door hevige aandoeningen veroorzaakt, dit
alles is thans reeds lang vervlogen ; de kinderlijke vrede is
wel is waar niet volkomen, maar toch ten deele teruggekeerd
en heeft de gepijnigde gevoelsaandoeningen verzacht en den
waanzin der hartstochten genezen. Naarmate de d waling wijkt,
treedt de waarheid te voorschijn. Luider en zuiverder spreekt
het geweten ; eindelijk spreekt het alleen ; de zondaar is bekeerd en het berouw verliest zijn prikkel."
Voorzichtig eindigt onze wijsgeer aldus : „Beweren kan men
op deze wijze niets. Waarschijnlijk is alles toch nog anders
ingericht, alleen daarom reeds, omdat in elk geval de waarschijnlijkheid eener Goddelijke inrichting moet ondersteld worden en in de voorafgaande beschouwingen slechts datgene
werd overwogen, wat zonder verder Goddelijk ingrijpen van
zelf zou kunnen plaats hebben."
„Dock zoo zeker als alle metaphysica uit de ervaring Karen
oorsprong neemt, en zoo zeker als geene ervaring zonder
metaphysica tot waarachtige kennis leidt, zoo zeker vermag
ook weer geene metaphysica een enkele schrede te doen aan
gene zijde der grenzen, die de noodzakelijke ontwikkeling der
ervaringsbegrippen vermag te bereiken."
UTRECHT. W. JANSEN.

SCHOOL WETBEG1NSELEN.

Terwij1 men allerwegen in den lande, zoowel in politieke
kringen als in de schoolwereld, met zekere spanning naar de
oplossing van ons onderwijsvraagstuk uitziet, terwijl zelfs sommigen, nu reeds wachtensmoede, klachten aanheffen over den
tragen loop der behancleling van deze gewichtige volkszaak en
zij, zonder te rekenen met de belemmerende werking van bestaande toestanden en opkomende bezwaren, hunne vooruitgrijpende verbeelding vrij spel geven, willen wij zoo kalm mogelijk
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enkele hoofdbegiuselen overwegen, die naar onze meening eene
gezonde regeling der onderwijsbelangen moeten beheerschen,
en voor de toepassing dezer beginselen bescheidenlijk onze
wenschen uitspreken.
Vooraf aan te toonen, dat er nog altijd een onderwijsvraagstuk bestaat, ja zelfs meer dan een, kan overbodig geacht
worden tegenover degenen, die aan den schoolstrijd, reeds gedurencie meer dan een halve eeuw gevoerd, korter of langer hebben deelgenoinen, of althans bij lien strijd belangstellende toeschouwers waren. Over de wijze, waarop de partijen daarbij
tegenover elkander zijn opgetreden, meenen wij echter een en
ander te moeten zeggen.
Sedert de vrijwording van het onderwijs, zooals ze bij de
grondwetsherziening van 1848 is geproclameerd, met het bekende
voorbehoud omtrent het toezicht der overheid op de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers bij L. en M. 0., heeft men
zich onzerzijds beide op politiek en paedagogisch terrein aangegord en voor eene billijke opvatting van de vrijheid van
onderwijs met kracht gestreden.
Ware het mogelijk geweest, eerst de paedagogische overtuiging te vestigen, dat de algemeene beginselen der „vrije"
(Christelijke) school voor het volksonderwijs in zijn geheel behooren te gelden, dan zou de politieke strijd onnoodig geweest
en dus ook de school niet in het politiek-partijgedrang gekomen zijn.
Nu het niet zoo geweest is, hebben we zeker toch met dankbaarheid te erkennen en te waardeeren, wat de politieke actie,
gesteund door de voortdurende bewerking der openbare meening betreffende de onderwijszaak, en evenzeer door de beteekenis, die de „vrije" school van lieverlede verkreeg, ten slotte
heeft kunnen uitwerken.
Maar aan den anderen kant heeft deze wijze van strijdvoeren
ook hare schaduwzijden gehad, o. a. deze, dat de tegenstelling
Staatsschool en „vrije" school, die zelfs dreigde absolunt te
worden, de mannen der overzijde — en wel voornamelijk de
politieke tegenstanders — genoopt heeft, de beginselen der openbare school, ook de paedagogische, met hand en tand te verdedigen, hetgeen zeer stellig de belangen van ons volksonderwijs
in zijn geheel ernstig geschaad heeft.
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Is het niet zeer opmerkelijk, dat na de schoolwetwijziging
van 1889, die eindelijk eene heilzame ontspanning van den
toestand gaf, het aantal onbepaalde voorstanders van het ,,openbaar" onderwijs belangrijk gedaald is; dat men sedert minder
schroomvallig word in het uitspreken van bezwaren, die dat
onderwijs en zijn geheele inrichting druk ken ?
Wij beelden ons geenszins in, dat verschijnsel uitsluitend te
kunnen toeschrijven aan de erkenning van de zuiverheid der
vrije-school-beginselen, aan de bewondering van de schoone
vruchten hunner practische toepassing. Als wij de hand in
eigen boezem steken, zien we maar al te duidelijk, dat er nog
te weinig reden is, onze collega's der „openbare" school en de
voorstanders van hun onderwijs tot jaloerschheid te verwekken ;
en al vinden we in geringer hulpmiddelen eene gedeeltelijke
verklaring, verontschuidiging zelfs, het vermaant toch tot ernstig nadenken en getrouwer plichtsbetrachting, ook tot voortdurende verdieping, zoo noodig tot herziening onzer beginselen.
Neen, al behoeven we (len in vloed der „vrije" school en van
de mannen, die haar goed recht hebben uiteengezet en bepleit
bier volstrekt niet weg te cijferen, er zijn ook andere oorzaken
voor de kentering in de waardeering der „openbare" school als
opvoedingsinstituut aan te wijzen. Naast de herleving van de
studie der paedagogiek, samenvallende met de algemeene erkenning van het fiasco der materialistische levensbeschouwing,
naast de bedenkelijke vorderingen, die de socialistische geest
ook in de onderwijzerswereld gemaakt heeft, rekenen wij daartoe ook zeer bepaald de meerdere onbevangenheid, waarmede,
na het optrekken van den benevelenden kruitdamp in het perk
van den politieken schoolstrijd, de verdedigers van het „openbaar"
onderwijs hun eigen positie zijn beginnen te bezien.
Het zou niet moeielijk vallen, door de herinnering aan verschenen brochures en tijdschriftartikelen en het geven van
losse aanhalingen dat laatste feit te staven ; maar het is ons
thans voldoende, het te hebben vermeld als een der oorzaken,
waardoor in de laatste jaren gezonder denkbeelden over onderwijs
en opvoeding meer algemeen zijn aanvaard.
Bij dezen vluchtigen blip op den gevoerden strijd en zijne
gevolgen lieten wij reeds blijken, dat het onderwijsvraagstuk
zich naar onze opvatting niet bepaalt tot eene behoorlijke
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verzorging van de belangen der „vrije" school ; maar het zal
noodig zijn dienaangaande nog duidelijker uitspraak te doen.
In den ruimsten zin genomen, betreft dat vraagstuk alle
takken van ons onderwijs ; denk aan de beide laatste troonredes.
Wij willen ons echter tot de bespreking van de hoofdzaken
eener regeling van het L. 0. bepalen, wat in het voorafgaande
reeds stilzwijgend was aangenomen ; maar wij denken daarbij
nu Diet allereerst aan de ,,vrije" school, en wel omdat wij van
oordeel zijn, dat er algemeene beginselen bestaan, naar welke
de volksschool in haar geheel behoort ingericht te zijn. Wanneer (lit nu zoo is — wat wij hopen aan te toonen zou
het, zwak gezegd, onvaderlandslievend, en naar een beteren
maatstaf, onchristelijke liefdeloosheid zijn, alleen de belangen
onzer eigen scholen in het oog te louden, en het verlangen
naar een algemeenen en duurzamen schoolvrede zou Diet sterk
in ons spreken.
Reeds meer dan eenmaal hebben wij gebruik gemaakt van
de benaming „vrije" school, gangbaar en daardoor gemakkelijk
als ze is; maar we zijn nu verpliclit over onze opvatting er van
een enkel woord to zeggen.
Er is lets van een lens in dat woord en daarorn heeft het
zijn zwakke zijde. In een strijd zijn leuzen noodig; men moet
toch weten waar het om gaat. En dan vvordt er gezocht naar
een veelzeggend woord, een korte formule, ter vereeniging van
de strijdkrachten, die er het Joel in aangewezen zien, waarop zij
gezamenlijk afgaan. Zoo hebben in den schoolstrijd ook verschillende leuzen gegolden, maar, nit den aard der zaak eenzijdig, hebben ze, ook nog in hare nawerking, den blik der
strijders wellicht te zeer gevangen gehouden ; men liep gevaar
zich blind te staren op dat eene gezichtspunt, door het parool
order lietwelk men optrok, aangegeven. „De school aan de
ouders !" — Aileen aan de ouders ? — „De bijzondere school regel, de
staatsschool aanvulling !" — Is de tegenstelling houdbaar, en moet
dit ideaal als zoodanig blij ven gelden bij de wijziging, die deze
begrippen ondergaan en nog kunnen ondergaan ? — „De vrije
school voor heel de natie !" — Wat is een vrije school ? — Die aan
niets gebonden is ? niet aan den staat, Diet aan de kerk, niet
aan de ouders, Diet aan een leerplan ?
Deze vragen zijn Diet ernstig gemeend, zegt de ingewijde ;
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maar de oningewijde zou ze toch kunnen stellen en in hare
beantwoording door hen, die de historische beteekenis der aangehaalde leuzen ook in haar verloop kennen, heerscht volstrekt
geen eenstemmigheid. En dat zal wel zoo blijven, zoolang men
het over de algemeene beginselen, die den grondslag eener
goede inrichting van onze volksscholen moeten uitmaken, niet
eens is. Wordt dit het geval en vinden die beginselen hunne
practische toepassing, dan zal de onderscheiding „vrije" school,
die tot nu toe voornamelijk aan de tegenstelling tot „staatsschool" hare beteekenis ontleende, kunnen vervallen. Slechts
in een enkelen zin zal het schoone, echt historisch Nederlandsche
woord, dat we ook voor onze school ongaarne prijsgeven, nog
kunnen behouden blijven waarlijk vrij is, wat slechts aan de
wetten van zijn eigen wezen gebonden is, wat zich zelf kan zijn.
Wij pan nu over tot beantwoording der vraag welke dan
die wetten, die algemeene beginselen zijn, die het organisme,
dat volksschool heet, moeten beheerschen. Bij de uiteenzetting
daarvan worden in hoofdzaak gevolgd de denkbeelden, door
DOrpfeld in zijn „Fundamentstiick einer gerechten, gesunden,
freien and friedlichen Schulverfassung" ontwikkeld.
De zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn der kinderen
rust naar Goddelijke en maatschappelijke ordening allereerst op
hunne ouders. Niemand en niets ontheft hen van dezen duren
plicht. Hiermede is echter niet gezegd, dat de ouders ook de
eenige belanghebbenden zouden zijn bij de opvoeding hunner
kinderen. Als zoodanig gelden naast het huisgezin mede de
staat, de kerk en de burgerlijke gemeente. Want daar de kinderen,
volwassen geworden, als zelfstandige leden in die levensgemeenschappen worden opgenomen, zoo moeten deze ook wenschen, dat die kinderen zoodanig worden opgevoed, dat zij zich
later als bruikbare, als waardige medeleden kunnen doen kennen.
Uit het b e 1 a n g, dat elk der genoemde levenskringen bij de
opvoeding der jeugd heeft, volgt nu ook bun plich t, in de
zorgen voor die opvoeding to deelen, en aan dien plicht ontleenen zij weer het r e c h t tot uitoefening van een gepasten
invloed op de zaak, die tot op zekere hoogte ook de hunne is.
Tot op zekere hoogte, want het is duidelijk, dat het belang,
hetwelk ieder dier kringen staat, kerk en burgerlijke gemeente
bij de volksopvoeding heeft, bepaald wordt door het doel, dat

SCHOOLWETBEGINSELEN.

157

ze elk afzonderlijk beoogen. Der kerk gaat voornamelijk de
vorming der gezindheid, de zedelijk-godsdienstige zijde der opvoeding, ter harte ; de burgerlijke gemeente hoofdzakelijk de
toerusting voor het maatschappelijk leven ; den staat de beschaving in het algemeen, weer bepaald nog met het oog op
het staatkundig samenleven der natie.
Maar het belang, dat het huisgezin bij de opvoeding heeft,
onderscheidt zich van dat der drie andere levenskringen aanmerkelijk. Vatten deze laatste namelijk ieder voor zich slechts
eerie meer of minder bepaalde zijde, een deel der schoolopvoeding in het oog, op de ouders rust de verantwoordelijkheid
voor de geheele taak der opvoeding, hun gaat de persoonlijkheid hunner kinderen in haar geheel ter harte.
De drie andere kringen zijn dus maar gedeeltelijk belanghebbend, de ouders zijn het ten voile ; het veelzijdig belang,
dat het gezin bij de school heeft, sluit de afzonderlijke belangen
van staat, kerk en burgerlijke gemeente als bestanddeelen in.
Met het recht van invloed op de schoolaangelegenheden mag
het dienovereenkomstig niet anders gesteld zijn. Zeer zeker
kunnen de drie genoemde lichamen volgens het belang, dat zij
bij het welslagen der opvoeding hebben, ook rechten op de
school doen gelden, verondersteld namelijk, dat zij niet tekortschieten in den plicht, vow haar onderhoud en verzorging het
hunne te doen. Maar aangezien het belang der ouders bij de
school minstens even zwaar weegt als dat der drie andere belanghebbenden te zamen, zoo moet ook hun recht tegen dat
der laatste opwegen. Zoolang de kinderen aan de ouders behooren, zoolang dezen het zijn, die de moeiten en kosten der
lichamelijke en geestelijke verzorging en ook de treurige gevolgen eener mislukte opvoeding hunner kinderen te dragen
hebben, zoo lang moet ook aan het huisgezin in deze zaak de
voornaamste stem toekomen.
Zullen nu de belangen der ouders en de daaruit voortvloeiende plichten en rechten aangaande de opvoeding tot hun voile
gelding komen, dan moet iedere afzonderlijke school ook gedragen worden door eene vereeniging van gezinnen, die tot de
gemeenschappelijke schoolopvoeding hunner kinderen de handen
ineenslaan.
En daar de zedelijk-godsdienstige vorming der jeugd het
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hoofddoel der geheele opvoeding is, zoo is het vanzelfsprekend,
dat de leden dezer vereeniging in godsdienstig opzicht ook
gelijkgezind moeten zijn. Mocht hun de gemeenschappelijke
grondslag der opvoeding in den hoogsten zin ontbreken, clan
zouden ze althans eenstemmig moeten zijn in de keuze der
zedelijke beginselen, volgens welke zij zelve wenschen te leven
en hunne kinderen willen opvoeden en doen opvoeden.
Zulk eene vereeniging nu van ouders, die samenwerken voor
de belangen der school, waaraan zij hunne kinderen toevertrou wen, is eene s c h o o l g e m e e n te *) en moeielijk kan zij een
beteren naam dragen. Het woord schoolvereeniging, bij ons
meer gebruikelijk, drukt minder sterk de gemeenschap nit dergenen, die hunne kinderen naar dezelfde beginselen wenschen
op te voeden.
Dat de schoolgemeente en hare school op denzelfden welomschreven godsdienstigen of zedelijken grondslag staan, stippen
we slechts ten overvloede aan.
Er zijn in het onmiddellijk voorafgaande een drietal stellingen
als premissen aangenomen, waarvoor wij het bewijs zouden
moeten leveren om de daarop gebouwde besluiten te rechtvaardigen.
Het zijn de volgende : 1o. De zedelijk-godsdienstige vorrning
der kinderen, voor zoover die in de macht van menschen staat
als Gods medearbeiders, is het hoofddoel der opvoeding. 2o. De
opvoeding moet in al hare middelen zooveel mogelijk streven
naar eenheid. 3o. Er moet ook op het gebied der opvoeding
vrijheid van geweten bestaan.
Over de eerste dezer stellingen, hoe gewichtig ze als grondslag ook zij, meenen wij bier te kunnen zwijgen ; over de beide
andere veroorloven we ons een en ander in het midden te
brengen, dat echter op den naam van strenge bewijsvoering
volstrekt geen aanspraak rnaakt.
Eenheid in de opvoeding en hare middelen, eene onmisbare
voorwaarde voor hare kracht. Deze waarheid, die voor ons
zoo goed als een axioma is, dienen wij niet aan als speciaal
christelijk ; in een mohamedaansche of heidensche paeda*) Reeds in het jaar 1873 werd door den heer W. F. Golterman op de alg. verg.van
Chr. Ond. in Nederland een belangrijk referaat over dit onderwerp voorgedragen. Het
is te vinden in den len jaargang der „Paed. Bijdragen".
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gogiek heeft ze hetzelfde recht van bestaan als in elke andere :
ze is algemeen geldend ook algemeen toegepast ? „Een huis,
dat tegen zich zelve verdeeld is, zal niet bestaan."
Laat ons even de school op zich zelven nemen.
Verander, liefst in een groote school met twaalf of meer
leerkrachten, uwe eenheid van leerstof en methode, van tuchtmiddelen, van leidende opvoedingsbeginselen vooral, in een
veelheid, een allegaartje, waarin allerlei tegenstrijdigheden een
plaats vinden, en ik vraag u, wat moet daarvan terechtkomen ?
Of neem aan, dat in de school alles in orde is ; eenheid van
leiding, maar dat de huiselijke opvoeding van geheel andere
beginselen uitgaat dan de school. Welke vruchten verwacht gij
van deze onderlinge tegenwerking ?
Wij weten, dat een volstrekte eenheid van opvoeding onbereikbaar is, en wel des te meer naarmate het aantal der
sarnenwerkenden grouter wordt. Maar is het niet van bet
uiterste gevvicht, de waarborgen voor die eenheid zoo solide te
maken als maar eenigszins mogelijk is ? Ons dunkt, dat het
verband van de school met eene vereeniging van gelijkgezinde
ouders, beide staande op denzelfden grondslag, als een zoodanige
waarborg voor paedagogische eenheid mag aangemerkt worden,
hetgeen nog duidelijker zal blijken, als wij nader over de
organisatie der schoolgemeente spreken.
Wat nu de 3e stelling aangaat, die de noodzakelijkheid van
paedagogische gewetensvrijheid uitspreekt, men zou kunnen
meenen, dat we hiermede een openstaande deur willen forceeren. Hebben de ouders dan geen volkomen vrijheid aan hunne
kinderen de huiselijke opvoeding te geven, die zij de beste
achten ? En bestaat er te onzent geen vrijheid van onderwijs bovendien ? Zeer zeker, hoewel de laatste vooral door
financieele bezwaren nog belemmerd wordt. Men moet echter
Diet vergeten, dat we niet over de bijzondere school, maar
over de algemeene beginselen van het onderwijs voor alien,
over de grondslagen van een welingericht volksonderwijs handelen. En dan kunnen we, om bij onze Nederlandsche onderwijstoestanden te blijven, met eene herinnering aan art. 33
onzer schoolwet bijna volstaan, om het tegendeel te constateeren.
Of zou men kunnen meenen, dat de duizenden en nog eens
duizenden Nederlandsche ouders, die hunne kinderen naar de
N. Paed. Bijdr. III.
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openbare school zenden en zonden hoevelen omdat ze niet
anders konden ! — in dat artikel hunne opvoedkundige beginselen uitgedrukt vinden ? Waarom werden dan voortdurend
nieuwe bijzondere scholen opgericht?
Neen, onze overheid heeft bij de inrichting der volksschool
tot nog toe met het gewichtig beginsel der paedagogische
gewetensvrijheid geen rekening gehouden, evenmin als met den
eisch der eenheid in de opvoeding, die er zoo nauw mede
samenhangt. Zij heeft een onderwijs voor alien mogelijk geacht,
zonder onderscheid van gezindten ; voor de kinderen van kerkelijken en anti-kerkelijken, of welke tegenhangers ge wilt, en
daardoor het recht der ouders op vrijheid en ook het beginsel
der eenheid en de opvoeding voorbijgezien ; zonder het te
willen ook tal van onverschilligen gekweekt, die in de praktijk
niet voor de scherpe vraag gesteld worden, welke opvoedkundige beginselen ze zijn toegedaan.
Toch blijven de ouders ten voile verantwoordelijk voor de
wijze waarop zij hunne kinderen opvoeden of doen opvoeden ;
maar wanneer dit zoo is, moet hun ook vrijheid van handelen
mogelijk zijn en zal de overheid, bij het vervullen van hare
plichten tegenover het volksonderwijs, zich op het standpunt
van dat recht der ouders moeten stellen en daardoor het
voldoen aan den eisch der eenheid in de opvoeding tevens
bevorderen.
De eenvoudige en afdoende oplossing ligt ook bier weer in
het verband der school met eene corporatie van gelijkgezinde
ouders, in de schoolgemeente. De ernstige tegenwerping, dat
aan deze oplossing ook het gevaar verbonden is eener onbeteugelde voortwoekering van verderfelijke theorieen, kan beantwoord worden met de opmerking, dat vrijheid van geweten
iets anders is dan vrijheid tot gewetenloosheid ; waar zedelijke
beginselen ontbreken, wordt elk richtsnoer tot zedelijk oordeelen gemist. Eene vereeniging, die als rechtspersoon wenscht
erkend te worden, heeft door hare statuten aan te toonen, dat
haar grondslag en haar doel met het welzijn der samenleving,
waarin zij wenscht op te treden, en die immers op zedelijke
beginselen berust, niet strijden. Bovendien herinneren we in
dit verband nog aan art. 53 onzer schoolwet, dat nu slechts voor
het bijzonder onderwijs geldt.

SCHOOLWETBEGINSELEN.

161

En voorts, aangenomen, dat de genoemde en wellicht nog
andere voorzorgen niet voldoende zijn om het gevreesde kwaad
geheel te weren, gaat het dan aan, het recht van alien te verkorten, omdat het misbruiken van dat recht niet absoluut is
uitgesloten ? *)
Na de beknopte bespreking der ethische en paedagogische
gronden voor de noodzakelijkheid van een vast, officieel erkend
verband tusschen de scholen en de vereenigingen van ouders,
die er hunne kinderen gemeenschappelijk doen onderwijzen,
willen wij nu in 't kort DOrpfelds ontwerp tot organ isati e
der schoolgemeenten nagaan, zooals ze aan den Beneden-Rijn
in hoofdzaak en sedert lang bestaan heeft.
Het komt er voor alles op aan, te zorgen, dat niet slechts
de plichten en rechten der belanghebbenden behoorlijk kunnen
worden uitgeoefend, maar dat ook hunne belangstelling in de
school levendig gehouden worde.
Dat niet alle gezinshoofden rechtstreeks aan de verzorging
en het beheer der school kunnen deelnemen, is duidelijk. Zij
moeten uit hun midden vertegenwoordigers kiezen, aan wie
deze taak wordt opgedragen. Wat behoort er al zoo tot die
taak ? In de eerste plaats de medewerking tot de keuze van
onderwijzers aan wie de ouders hun vertrouwen kunnen schenken bij de opvoeding hunner kinderen dan, de verzorging
van de uitwendige aangelegenheden der school, het algemeene
(niet-technische) toezicht op de school, de bevordering van een
regelmatig schoolbezoek, en van een hartelijk samenwerken
tusschen huis en school in het algemeen, het toezicht op het
gedrag der kinderen buiten de school en na het verlaten
der school, het optreden voor de schoolgemeente en de school
in rechten.
Gaat men de onderdeelen dezer veelomvattende taak na, dan
ziet men dadelijk, dat ze van tweeerlei aard zijn : loopende
zaken, en zulke, die slechts nu en dan voorkomen, maar van
bijzonder veel gewicht zijn, zooals de keuze der onderwijzers.
Daaruit volgt de wenschelijkheid van twee lichamen ten dienste
van de belangen der school : een schoolbestuur voor de dagelijksche zaken, en eene „schoolvertegenwoordiging", die meer
*) Men zie omtrent dit gewichtig punt der paed. gewetensvrijheid ook de breedere
uitwerking van den beer W. Jansen. Stemmen voor Waarheid en Vrede, 32e jaarg.
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leden telt (6-12) en met het schoolbestuur de niet-dagelijksche maar daarom niet minder belangrijke zaken regelt.
In het schoolbestuur zijn behalve de ouders nu ook de
overige belanghebbenden bij een goed ingericht volksonderwijs
vertegenwoordigd. Het wordt samengesteld uit 2 of 3 huisvaders, door de „schoolvertegenwoordiging" te kiezen, een officieel vertegenwoordiger van de kerkelijke gemeente, waartoe
de ouders behooren, een van de burgerlijke gemeente, en het hoofd
der school als deskundige en vertegenwoordiger van het ambt.
De staat oefent op de afzonderlijke scholen rechtstreeks
invloed uit door de voorwaarden, aan zijn financieelen steun
verbonden, en door zijn toezicht indirect door zijne vertegenwoordiging in de hoogere colleges ter behartiging der onderwij s belan gen .
De tweeledige bedoeling der installing van de beide genoemde
lichamen voor het bestuur en de verzorging der school, en de
voordeelen daardoor te verkrijgen, springen in het oog. Niet
alleen toch wordt zoo eene doeltreffende verdeeling van arbeid
mogelijk, maar, wat niet minder waarde heeft, de belangstelling der ouders in de school wordt zeer zeker beter gaande
gehouden, wanneer hunne vertegenwoordigers bij gewichtige
beslissingen hunnen invloed kunnen doen gelden, dan wanneer
alle aangelegenheden een voudig aan de handen van een bestuur
worden toevertrouwd het voortdurend contact van de schoolgemeente met de school wordt er door bevorderd en gewaarborgd.
Om de voordeelen van eene zoodanige organisatie goed te
doen uitkomen moeten we Naar niet alleen uit het oogpunt
van eenheid en vrijheid in de opvoeding bezien. Laat ons eens
even nagaan, welk een verschil met de bij ons bestaande
onderwijstoestanden de in voering van zulk eerie regeling zou
ten gevolge hebben met het oog op eene doelmatige verzorging
van de belangen der kinderen, voor zoover de volksschool die
bevorderen moet.
De nauwgezette keus van hunne onderwijzers, een voldoend
toezicht op het onderwijs, dat zij ontvangen en op de vorderingen, die zij maken, zijn tot die belangen zeker wel allereerst
te rekenen. En zonder nu maar het minste te willen afdingen
op de werkzaamheid, de toewijding dergenen, die in eene groote
gemeente deze hoofdbelangen hebben te behartigen, willen wij
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toch gevraagd hebben, of er aan het behoorlijk verrichten van
die reuzentaak niet veel, zeer veel ontbreekt en — ontbreken
moet. Op hoeveel paar schouders rust dat werk, waarmede
het welzijn van duizenden kinderen gemoeid is ? Wij noemen
gees cijfer, maar voelt niet ieder, die met den toestand in een
groote stad maar eenigermate bekend is, hoe belemmerend en
schadelijk hier de centralisatie moet werken ? De stoffelijke
belangen, zorg voor gebouwen en schoolmeubelen, leermiddelen,
komen er nog het best af, maar dat zegt nog niet veel, al
onderschatten wij het geenszins.
Stel daartegenover nu, dat elke school haar eigen bestuur
heeft van 5 of 6 leden, bovendien een nog talrijker commissie
van belanghebbende ouders. Wat dunkt u, is de vergelijking
niet leerzaam en eene krachtige aanbeveling voor de doelmatigheid van het verband tusschen school en schoolgemeente?
Het is hier wel de plaats om eene bedenking onder de oogen
te zien en zoo mogelijk weg te nemen, die wellicht reeds vroeger
en thans opnieuw gerezen is. In abstracto toegevende, dat
de voordeelen der door ons aangeprezen bestuursregeling voor
onze volksscholen ganschelijk niet in de lucht hangen, zou
men kunnen vreezen, of zelfs kunnen beweren, dat dit bij de
practische uitvoering wel het geval zal blijken, althans voor
een aanzienlijk deel ; men zou namelijk kunnen betwijfelen, of
de ouders, aan wie zoo veel invloed op den gang van zaken
wordt toegekend, wel in staat zijn, dien ook naar behooren
uit te oefenen. Veronderstellen, dat zij daartoe in het algemeen
zelfs niet gezind zouden zijn, willen, ja mogen wij niet. Maar
hoe staat het met hunne geschiktheid ? De vraag, of ze mans
genoeg zijn om eene vertegenwoordiging te kiezen, kan niet
ernstig genoemd worden in een tijd, waarin men diezelfde
menschen daartoe alleszins bevoegd rekent, waar het andere
levensgemeenschappen : de kerk, de burgerlijke gemeente, den
staat betreft. Bovendien komt hier nog in aanmerking, dat de
belangen der kinderen meer dan alle andere de ouders ter
harte gaan, zoodat de keuze van vertegenwoordigers voor de
schoolzaak hen zeker niet koud zal laten.
En nu die vertegenwoordigers en de eigenlijke bestuurders
zelf, die namens de ouders optreden, alien huisvaders, en de
beste leden van de schoolgemeente. Met het technische van
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het onderwijs hebben ze zich niet in te laten, want het hoofd
hunner school is een man, die hun volle vertrouwen bezit, en
daarbij, er is een deskundig schooltoezicht vanwege den staat.
Wat voor hunne rekening komt is in den grond niet verschillend van hetgeen reeds tot de plichten van een goed huisvader
behoort ; en we willen toch hopen, dat er van dezulken in elke
schoolgemeente nog wel meer dan een dozijn gevonden worden :
mannen met een warm hart voor de opvoeding der kinderen
en met wat gezond verstand.
Wil men hier tegenoverstellen de minder aangename ervaringen met sommige besturen onzer bijzondere scholen opgedaan,
dan zal men vooraf moeten nagaan, in hoeverre hunne samenstelling met de door ons beschrevene overeenkomst, anders
zou men gevaar kunnen loopen, eene goede zaak lichtvaardig
te veroordeelen. Wat ons aangaat, wij maken ons over de
geschiktheid der ouders om in hunne eigen zaak op te treden,
v oor zoover plichten en rechten het van hen eischen, volstrekt
niet bezorgd en — al doende, kan er nog veel geleerd worden ook.
Hiermede stappen we van dit punt of en tegelijk ook van
de organisatie der schoolgemeente en de voordeelen, die zij
waarborgt ten aanzien eener wezenlijke behartiging der onderwijsbelangen.
Om eenig denkbeeld te geven van de inrichting van een
algemeen beheer der volksschool volgens de beide beginselen
der officieele samenwerking van alle belanghebbenden en der
decentralisatie, moeten wij noodzakelijk ook spreken over de
hoogere colleges, die ten dienste van ons volksonderwijs zouden
behooren ingesteld te worden. Evenals in het bestuur van
elke school afzonderlijk moeten ook daarin alle kringen, die
hunne plichten hebben tegenover de volksopvoeding : het huisgezin, de kerk, de burg. gemeente, de staat en de onderwijzersstand vertegenwoordigd zijn en behooren zij eene voldoende
mate van zelfstandigheid te bezitten, hetgeen uit het tweede
der genoemde beginselen onmiddellijk voortvloeit.
Om ons ter wille van de duidelijkheid bij het te onzent
bestaande aan te sluiten, zouden er dan, naar de bekende
indeeling van het land in grootere en kleinere onderwijsgebieden zullen we maar zeggen vertegenwoordigende
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lichamen moeten komen voor de arrondissementen, de districten
en de inspecties, wier leden met uitzondering van schoolopzieners,
inspecteurs en burgemeesters, die immers de overheid moet
benoemen of aanwijzen, voor iedere instantie door de naast
lagere gekozen worden ; lichamen, die periodiek en daarenboven
in spoedeischende gevallen vergaderende, met de schoolautoriteiten over de onderwijsbelangen beraadslagen.
Groote gemeenten, verdeeld in twee of meer arrondissementen,
zouden voor den bloei van haar volksonderwijs nog eene afzonderlijke vertegenwoordiging behoeven, op dezelfde wijze samengesteld. En om de geheele volksschool haar orgaan te geven,
zou de samenroeping van eene algemeene schoolsynode het
aangewezen middel zijn, altijd weer met inachtneming van het
beginsel der vertegenwoordiging van alle belanghebbende kringen.
Men zal zeker Diet verwachten, dat wij nu in bijzonderheden
gaan zien, welke taak de slechts aangeduide, Diet nauwkeurig
beschreven lichamen in hunne jaarlijksche of halfjaarlijksche,
twee- of meerjaarlijksche zittingen zouden te vervullen hebben ;
we wenschten slechts „eenig denkbeeld" te geven van hunne
samenstelling. Maar over de beteekenis van hetgeen zij in het
algemeen kunnen uitwerken ten bate der volksopvoeding moeten
wij toch iets zeggen.
Het aantal verzorgers der schoolbelangen wordt door deze
verder doorgevoerde toepassing van het beginsel van zelfbestuur
door alle belanghebbenden gezamenlijk, weer aanzienlijk grooter ;
Nu kan een zaak, even goed als een mensch, ook aan zorg en
verzorgers te veel hebben, ja zelfs bezwijken, maar dat treurige
gevolg zal zich alleen vertoonen, als er geen onderlinge afspraak,
geen samenwerking is en daardoor de aangewende middelen
met elkaar strijden. Daarvan is hier echter geen sprake. Bij
eenheid van bedoeling zullen juist de vertegenwoordigers der
verschillende belanghebbende levenskringen ieder in hunne
instantie het welzijn der volksschool ook in verschillend opzicht
kunnen bevorderen, haar voor het eenzijdig op den voorgrond
stellen van een afzonderlijk belang, kerkelijk, staatkundig of
hoe dan ook geheeten, kunnen bewaren.
Dat is zeker reeds van het hoogste gewicht, maar er zijn
meer voordeelen te noemen. Wie iemand liefde voor een zaak
wil inboezemen, moet er hem wat voor laten doen, als hij kan ;
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met het werk groeit de belangstelling en wordt het inzicht
beter. leder, die zich eene plaats in het schoolwezen ziet
toevertrouwd en een taak aangewezen, waarvoor hij berekend
is, zal dat zeer stellig ook ondervinden. Zoo zijn dus al deze
vertegenwoordigende lichamen tevens bevorderlijk aan het
kweeken van meer algemeene liefde voor de volksschool.
Een derde voordeel om te besluiten, maar niet het kleinste,
al is het het laatste, dat wij noemen. De gebreken, de algemeene
misstanden in het schoolwezen komen spoedig aan het Eclat
en met voldoende kans op juiste afmetingen zij komen langs
den geordenden weg ter kennis van degenen, die maatregelen
ter verbetering te beramen hebben, en de uitwerking der
middelen tot herstel kan gemakkelijk worden nagegaan.
Om het gewicht van dit punt willen wij er nog even bij stilstaan.
Er bestaat ook bij de tegenwoordige inrichting van ons
schoolwezen een officieele weg, dien men volgen kan, als er
gegronde klachten zijn in te dienen of verbeteringen voor te
stellen. Wij hebben ons rijks-schooltoezicht, welks leden order
den M. v. B. Z. hun ambt uitoefenen bovendien is er een
plaatselijk toezicht. Maar wij hebben geene corporatiên van
belanghebbenden, die met de schoolautoriteiten in voortdurende
officieele betrekking staan.
Persoonlijk kan men zich tot deze autoriteiten of tot den
Minister wenden en men wordt met welvvillende belangstelling
aangehoord, ontvangt zelfs raad of belofte van pogingen tot
voorziening in de besproken aangelegenheid. Ook vereenigingen
van onderwijzers of andere belanghebbenden kunnen door
commission uit hun midden dezen weg bewandelen of door
het indienen van een adres hunne bezwaren en hunne wenschen
ken baar maken.
Dat alles is zeker beter dan maar dadelijk de groote trom
te roeren, in de pers alarm te maken, een „beweging" op touw
te zetten clAarvoor moeten al zeer ernstige redenen bestaan
en ook de gewone, de gegeven middelen vooraf beproefd en
vruchteloos gebleken zijn.
Maar al volgt men ook stipt dien wettelijken weg, het min
of meer hinderlijk gevoel, iets bijzonders te willen, last te
veroorzaken, zal men slechts van zich of kunnen zetten door
het helder besef van zijn plicht te doen.

SC ROOLWETBEGINSELEN.

167

Hoe geheel anders is dat, wanneer de bespreking van gebreken in het onderwijs, de schoolinrichting, de opleiding, de
financieele positie van den onderwijzer of wat ge maar wilt,
tot de natuurlijkste zaak van de wereld wordt ; wanneer eene
vergadering van vertegenwoordigers der belanghebbende kringen
samenkomt, juist met het oog op deze en dergelijke vraagstukken ! Eene vergadering, waarin de mannen van wet en
gezag, die de leiding hebben, beraadslagen met de mannen
der schoolpraktijk, waar de laatsten hunne paedagogische
gronden aanvoeren voor de verbeteringen, die zij voorstellen,
niet maar als een welgemeend advies, dat de eerstgenoemden
al of niet kunnen invvinnen, maar krachtens hun mandaat ;
een vergadering van een lichaam, dat in zijne samenstelling
reeds de beste waarborgen bezit voor het nemen van verstandige, weldoordachte besluiten, en wel besluiten, die, binnen
de perken der algemeene schoolwet blijvende, terstond uitvoerbaar zijn.
Men behoeft zeker weinig scherpzinnig te zijn om in te
zien, dat bier het voordeel van decentralisatie in een zoo
samengesteld organisme als een schoolwezen is, voor het grijpen
ligt. Dat de paedagogiek daarbij tevens tot haar recht kan
komen, dat zij de haar toekomende plaats, de haar verschuldigde
eere ontvangt, met den stand der mannen, wier vakvvetenschap
ze is, ma g bier bovendien niet onopgemerkt blijven ; zonder
er over te gaan uitweiden willen wij het toch duidelijk gezegd
hebben.
De beschrijving en beoordeeling van de bestuursinrichting
der volksschool volgens de beginselen der medewerking van
alle belanghebbende kringen, de eenheid in de opvoeding en
de paedagogische gewetensvrijheid, heeft ons rechtstreeks slechts
bij eke zijde van het schoolwezen in den ruimsten zin van
het woord bepaald, maar die ook voor de overige onderdeelen
van dit samengesteld geheel de grootste beteekenis heeft.
Naast die bestuursregeling komen nog : de voorschriften voor
het onderwijs, de zorgen voor de opleiding der onderwijzers,
hunne salarieering en ten slotte de inrichting, het onderhoud
van schoolgebouwen, schoolmeubelen, leermiddelen ; dit alles moet
eveneens aan wettelijke bepalingen gebonden zijn. Het is
gemakkelijk in te zien, dat de beide gewichtigste van deze vier
.
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mede-composanten van een welingericht schoolwezen, n.l. de
regeling van het onderwijs en de worming der leerkrachten de
genoemde beginselen onmiddellijk raken, terwijl ook de stoffelijke belangen der school de voortdurende zorg der besturende
lichamen vereischen.
Wanneer wij eens voor een oogenblik de vrij zonderlinge
veronderstelling maken, dat er eene schoolwet bestond, waarin
alleen eene bestuursinrichting der volksschool in den aangegeven
zin was voorgeschreven, dan zouden toch de overige belangen
der school in de handen der besturen, met hunne waarborgen
voor alzijdige verzorging dier belangen, veilig geacht kunnen
worden, aangenomen, dat ze over voldoende financièele hulpmiddelen te beschikken hadden. Een minister van onderwijs
zou uit de notulen van de vergaderingen dier verschillende
bestuurscolleges, zooals wij ons die voorstellen, de verdere
hoofdgegevens voor eene algemeene schoolwet kunnen trekken.
De orde nu omkeerende, volgt uit het voorafgaande, dat zulk
eene schoolwet volgens de beginselen dier bestuursinrichting
moet samengesteld zijn, voor zoover de onderwerpen die
beginselen aangaan en niet van zuiver materieelen aard zijn ;
dan eerst komt ze op wezenlijk neutrale basis te staan : niet
de staat is dan alleen meester van de school, niet de gemeente,
niet de kerk, niet de ouders, niet de onderwijzers : maar zij
alien werken samen om de school zich zelve te doen zijn : vrij.
Wilden wij de inrichting van een lager schoolwezen in zijn
geheel nagaan, dan moesten de vier aangegeven onderwerpen
nu nog ieder afzonderlijk aan de orde gesteld worden. Wij
zullen dat echter niet doen ; het streven naar eene altijd zeer
betrekkelijke volledigheid zou aan de hoofdzaken, waarom het
ons thans te doen was, wellicht te veel van haar relief ontnemen.
Ook aangaande het slechts in hoofdtrekken geschetste ontwerp eener bestuursregeling zijn nog wel vragen te stellen en
bezwaren op te werpen, vooral met het oog op de praktijk der
uit voering.
Hoe moet het gaan in kleine gemeenten, waar de ouders,
die schoolgaande kinderen hebben, tot verschillende gezindten
behooren ? hoe met hen, die maar liever hunne plichten en
rechten door anderen zien overnemen, gesteld namelijk, dat
dezulken niet sporadisch, maar ook in geheele groepen voor-
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komen : ouders, die zelf nog moeten opgevoed worden voor,
of — door het systeem ? hoe met degenen, aan wie geene
schoolrechten kunnen toegekend worden ?
Deze vragen, en misschien nog andere dergelijke, zijn zeker
belangrijk genoeg en ze eischen eene practische oplossing, we
zijn er niet blind voor; maar ze doen niet de minste afbreuk
aan de algemeene waarde der beginselen, die wij bepleit hebben, en welker toepassing, naar onze innigste overtuiging, voor
de opvoeding van bet nageslacht, ook door de school, een wezenlijken zegen zal meebrengen.
De taak, die wij ons hebben voorgesteld, is hiermede bijna
vervuld, en we zouden zelfs aan het gezegde Diets meer toevoegen, indien er niet een „Unierapport" bestond, waarin wenschen zijn uitgesproken, die met ons onderwerp in het nauwste
verband staan. Van dat publieke stuk hier te zwijgen, zou ons
Diet wel mogelijk zijn, aanspraak als het heeft op de waardeerende
overweging van ieder, wien de vaderlandsche onderwijsbelangen
ter harte gaan.
De geschiedenis van het bekende rapport zullen wij laten
rusten ; alleen zij hier gezegd, dat de oorspronkelijke inhoud
meer met onze inzichten en dus ook met onze wenschen strookt,
dan die van het gewijzigde. leder, die weet, wat de beide stukken behelzen, zal dat zonder eene uitvoerige verklaring duidelijk zijn; het verschil toch betreft voor ons niet een ondergeschikt punt van bijna zuiver fiscalen card, maar het kardinale
punt der officièele erkenning van de paedagogische gewetensvrijheid der ouders als wettelijke grondslag. Wat minder kort,
maar zeer duidelijk kunnen we het weergeven door ons eene
aanhaling uit „D e Ned e r 1 a n d e r" van 31 Dec. 1.1. te veroorloven.
„Dit (oorspronkelijk) rapport verschilt zeer veel van het thans
bestaande, omdat het de vrije school voor heel de natie beoogde.
In dat rapport verviel de tegenstelling van bijzondere en openbare scholen. Het verlangde, dat, zelfs zonder tusschenkom.st
van schoolcommissies, aan alle onderwijzers, die een zeker aantal
kinderen een jaar lang hadden onderwezen, het voile daarvoor
verschuldigde loon zou worden uitbetaald. Daar echter te voorzien was, dat niet overal het vrij initiatief zou werken, zelfs al
betaalde het Rijk de voile kosten van een eenvoudig ingerichte
lagere school, werd tevens voorgesteld, dat ook de gemeente-
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besturen, zoo noodig door tusschenkomst van schoolcommissies,
in het onderwijs zouden mogen voorzien ; deze zouden dan evenwel met particuliere schoolcommissies gelijkstaan, en dus die
scholen zoo mogen inrichten als het meest strookte
met den geest van de ouders der schoolgaande
k i n d e r e n. M. a. w. ook voor die scholen zou de eisch der
neutraliteit vervallen In het gewijzigd Unierapport komt
(dan ook) weer de finantieele gelijkstelling van openbare en
bijzondere scholen op den voorgrond, in plaats van de vervanging der openbare school door de vrije."
Deze aanhaling is ontleend aan een stuk, onderteekend door
den hoofdredacteur van het genoemde blad, een der opstellers
van het eerste rapport, gelijk bekend is, en mede-onderteekendar van het gewijzigde, iemand dus, tot oordeelen in dezen
alleszins bevoegd.
Al hebben we dus tegen het Unierapport, dat thans geacht
wordt de wenschen van de voorstanders der vrije school uit to
drukken, onze bedenkingen, daarmede is in 't minst niet gezegd, dat het ons on verschillig zou laten, indien dat compromis
van inzichten als grondslag van eene schoolwetwijziging ons
volksonderwijs in nieuwe banen kon brengen. Met een behoorlijk percent heilzame overdrij ving heeft Allard Pierson indertijd
al waarschuwend gezegd : „We zijn een yolk van geestelijke
kluizenaars ; niemand is het met iemand geheel eens." Die karakteriseering mag ook nu nog wel eens vermanend herhaald worden ;
als vele andere-ismen is het individualisme een gevaarlijke
ontaarding. Maar nu het rapport.
Wie de conclusion leest, die er uit getrokken zijn, ziet terstond,
dat de financieele zijde der regeling van ons lager onderwijs
op den voorgrond gesteld is, en wel, zooals het behoort, met
de geldelijke verplichtingen der ouders aan het hoofd. Eerst
daarna komt de wensch, dat niet langer de gemeenten belast
blijven met de bekostiging der lagere school, mar het Rijk aan
de schoolcommissien naar zekeren maatstaf eene vaste bijdrage
zal uitkeeren, voor zoover de scholen die noodig hebben en
onder de noodige waarborgen voor het besteden dier gelden
overeenkomstig het doel waarvoor ze gegeven worden, terwijl
overigens de inrichting van het onderwijs worde vrijgelaten.
Dat is de hoofdinhoud der vier conclusion, die over de gel-
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delijke aangelegenheden loopen over de vijfde en laatste spreken
we nu nog niet.
Uit de voorafgaande motiveering dezer wenschen blijkt, dat
beoogd wordt de rechtsongelijkheid tusschen degenen, die voor
hunne kinderen van het openbaar onderwijs gebruik maken en
de voorstanders der vrije school geheel weg te nemen, zonder
daarbij het particulier initiatief, een oude bekende uit den
schoolstrijd, te belemmeren.
Ilierbij is men blijkbaar uitgegaan van de beginselen, dat de
ouders allereerst geroepen zijn, voor het onderwijs hunner kinderen te zorgen dat de staat, bij de erkenning van dezen
ouderplicht hen toch behoort te steunen in de vervulling daarvan
en dat aan de ouders, die hunne plichten beseffen, vrijheid van
handelen moet verzekerd worden, onder behoorlijke waarborgen
tegen misbruik.
Dat de gemeenten van hare financieele zorgen ten aanzien
van het openbaar onderwijs ontheven zouden worden berust op
economische overwegingen, die als zoodanig met de beginselen
eener onderwijsregeling niet te maken hebben wij zullen er
daarom ook niet nader op ingaan.
De inhoud der door ons blootgelegde grondgedachten van het
rapport is, gelijk men ziet, geheel begrepen in de meerom vattende beginselen, die naar ons inzicht de grondslagen van een
welingericht schoolwezen moeten uitmaken, waaruit dus volgt,
dat we ons reeds oprecht zouden verblijden, wanneer in dien
zin onze onderwijswet gewijzigd werd. Het zou een !Enke stap
zijn in de richting, die wij de juiste achten. Over de betrekkelijke onvoldaanheid, die in deze onze waardeering van eene
zoodanige eventueele schoolwetwijziging doorstraalt, verontschuldigen we ons niet. Wie naar zijne overtuiging het goede voor
alien zoekt, kan niet tevreden zijn, zoolang niet alien het verkregen hebben.
Van dit standpunt beoordeelen we vooral ook, wat in het
rapport gezegd wordt over de bestuursregeling, een factor, die
naar onze voorafgaande uiteenzetting van zoo hoog belang is
voor de onderwijszaak.
In de laatste conclusie is sprake van plaatselijke schoolcommissièn, waaraan de gemeentebesturen, optredende voor de
ingezetenen, die niet zelf in het onderwijs hunner kinderen
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voorzien, het beheer der gemeentescholen overdragen. Deze
commission zouden dan door de ouders der schoolgaande kinderen benoemd worden ; daardoor is dus ook in dit ontwerp
eenige in vloed op den gang van zaken toegedacht aan degenen,
die de openbare school wenschen te blijven gebruiken. Deze
invloed, meer rechtstreeks uitgeoefend dan thans het geval is,
betreft echter niet de inrichting van het onderwijs, maar slechts
het beheer der scholen.
Ook in de eerste en derde conclusie wordt in verband met
schoolgeldheffing en uitkeering eener rijksbijdrage, beiden door
wettelijke bepalingen te regelen, over schoolcommissien als
officieel erkende colleges gesproken, waarmede het Rijk in betrekking staat. In dit laatste opzicht verdient o. i. het gewijzigde
rapport de voorkeur boven het oorspronkelijke, waarbij dit punt
in het midden gelaten was. Zijn er geen schoolcommissien, dan
kan er van vertegenwoordiging der ouders immers in het geheel
geen sprake zijn, en joist dit beginsel van bestuursregeling is
een der gewichtigste en mag daarom niet facultatief gesteld
worden in de toepassing.
Dat men de wenschelijkheid van den invloed der ouders op
de school meer algemeen begint in te zien kan o. a. blijken
uit het verslag van eene vergadering der „Ver. tot vereenvoudiging van examens", 7 Febr. 1.1. te Amsterdam gehouden. In
die vergadering werden een zevental stellingen verdedigd,
waarvan wij alleen de volgende aanhalen : „Bij het opvoeden
der schoolgaande kinderen moeten ouders en onderwijzers
samenwerken. Slechts dan kan de onderwijzer met vrucht
werkzaam zijn, als hij het volledig vertrouwen der ouders
bezit. Maar al te veel staan de ouders buiten de school. Het
is wenschelijk, dat elke school hare eigen schoolcommissie
hebbe, bestaande nit ouders der leerlingen."
Met voldoening hebben wij daarvan kennis genomen, al
ontgaat het ons niet, dat ook bier de reactie, zooals gewoonlijk,
den evenaar niet horizontaal brengt, maar dien naar de andere
zijde laat doorslaan. De evenwichtstoestand van den onderscheiden invloed der belanghebbende kringen, daarom is het
bij de bestuursregeling te doen, een probleem, dat ook door
het Unierapport niet wordt opgelost en trouwens niet gesteld was.
Welke die kringen zijn, of liever, welke officieel als belang-
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hebbend erkend en daarom ook tot uitoefening van plichten
en rechten in de onderwijszaak behooren geroepen te worden,
men kan er nog over verschillen maar zeker niet over de
noodzakelijkheid van eene onderlinge samenwerking, die, wettelijk geregeld, voor de verzorging der vertegenwoordigde belangen een blijvende waarborg is.
Ongezocht zijn we hier weder tot ons eerste onderwerp, de
inrichting van een schoolwezen in engeren zin, teruggekeerd.
De kring is gesloten en daarmede beschouwen we nu onze taak
ook als afgedaan.
Indien er in onze eenvoudige overwegingen eenige opwekkende
kracht mocht schuilen om, zoo noodig, u bij vernieuwing tot
ernstig nadenken te brengen over schoolwetbeginselen in het
algemeen en hunne toepassing op ons eigen lager onderwijs, ten
bate van het geheele yolk indien het zoeken naar den besten
weg om deze nationale en sociale zaak krachtig te be vorderen
er eenigszins door geleid kon worden, zou daarmede ons pogen
ten voile zijn doel bereikt en zijn loon ontvangen hebben.
Laat ons mogen eindigen met den wensch, die bij al het
gezegde en bedoelde den toon aangaf; het is deze, dat ons
vaderland eenmaal nog gezegend worde met een schoolwet, die
niet slechts voor de financieele zijde van ons onderwijsvraagstuk
eene be vredigende oplossing geeft, maar die, tot heil van het
gansche yolk, op den grondslag van paedagogische vrijheid, de
onstoffelijke belangen eener waarlijk vrije school, mede door
een gezonde bestuursregeling, wezenlij k behartigt.
Febr. 1903. J. D. D. V. S.

SPROKKELING.

De wetenschap, die in onze dagen de heerschende is, hoe vrij zij ook
voorgeeft te zijn, is de slavin van een ontzettend vooroordeel, van eene
eerste dwaling, die als axioma is aangenomen, de noodwendigheid der natuur,
de onveranderlijkheid der natuurwetten. Welnu, deze wetenschap is geroepen
hare proefstukken te leveren, te toonen, dat ze in staat is de verschijnselen
van het geestelijk leven te verklaren, dat hare forrnules de kracht hebben,
om het oude evangelie te vervangen, de maatschappij te veranderen en de
zielen te herscheppen.
Prof. Dr. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.

BOEKWERKEN, TIJDSCHEtIFTEN, ENZ.

Ziekten en beschadigingen der landbouwgewassen, door
Prof. Dr. J. RITZEIME.A. BOS. Deel II. Tweede druk.
Groningen. J. B. WOLTERS. f 0,75.

Dit is een der 12 reeds verschenen deeltjes van de Landbouwhibliotheek,
Limns uitgebreid tot Land- en Tuinbouwbibliotheek. Met een der vroeger
uitgegeven nummers maakt het eën geheel; in het le deelije worden de
ziekten en beschadigingen der landbouwgewassen behandeld, veroorzaakt
door de inwerking der anorganische natuur en die van andere planten,
terwijl in dit 2e deeltje de schadelijke dieren een beurt krijgen. Wie het
gemakkelijk lezen wil moet er de „Beginselen der Dierkunde" of de
„ZoOlogie fax Landwirte" van denzelfden schrijver bij gebruiken ; de duidelijke illustraties geven ook heel wat steun. De practische waarde van het
hoekje ligt voor een niet gering deel in de besproken middelen ter bestrijding der schadelijke dieren. De uitvoering is aangenaam en degelijk
S.
Kern van de Theorie der Rekenkunde door W. H. WISSELINK.
Tweede stukje. Groningen, NOORDHOFF. 1902. f 0,50.

Dit hoekje, „op veler verzoek" geschreven, is „hoofdzakelijk bestemd voor
kandidaten voor de hoofdonderwijzersakte, leerlingen van de tweede en hoogere
klassen der II. B. S. enz." Het behandelt de onderlinge afhankelijkheid
van grootheden, de vierkantsworteltrekking, benaderde waarden, de verkorte
tweedemachtsworteltrekking, de derdemachtsworteltrekking, de rekenkundige,
meetkundige en harmonische reeksen, de middelevenredigen, de onmeethare
getallen, limieten en de verkorte derdemachtsworteltrekking, hoewel de schrijver
niet veel waarde hecht aan de kennis daarvan. Het hoekje draagt het karakter
van Wisselinks andere werken, 't is beknopt, duidelijk, concreet en bezit
voldoende mathematische strengheid, reden, waarom ik het alien aanbeveel,
wier rekenkundige kennis omgekeerd evenredig is met de dikte van het
standaardwerk, dat zij bestudeeren. In de rekenkunde vooral wordt heel
veel „door de leerstof doodgestoven". Die zwak is, ete niet alles. Het quantum
van dit hoekje is joist voldoende voor hen, die niet kennen, zonder te leeren
en — bij een vaak wenschelijk zelfonderzoek niet te groot voor hen,
die weten, zonder gezien te hebben.
P. 0.

STUDIEN OVER HERBART. 1 )
Beoordeeling van Herbart's psychologie.

Niemand, dunkt ons, die van Herbart's zielsleer eene meer
dan oppervlakkige kennis heeft opgedaan, zal hare beoordeeling
eene gemakkelijke taak vinden. Immers, wanneer men, ook
maar in beknopt overzicht, dit indrukwekkend geheel van
wijsgeerig onderzoek en betoog aan zijn geest heeft laten
voorbijgaan, dan zal men zich allereerst genoopt vinden, den
toon van hulde en bewondering aan te slaan. Hoeveel genialiteit, maar ook hoeveel noeste vlijt en stalen volharding zijn
noodig geweest, om dit imponeerend denkgebouw op te trekken
en te voltooien ! Hoe eenvoudig, en tevens hoe ver van strekking is de grondgedachte, die al zijne deelen samenvat en
tevens als een helder stralend licht doortintelt ! De voorstelling
is de enkelvoudige cel, waaruit heel dit wonderbaar organisme
is opgebouwd. Het geheele zielsleven wordt tot 66n enkel
grondprinciep teruggebracht ! Men zou willen vragen : kan het
eenvoudiger, kan het schooner, kan het doelmatiger ! Met
DOrpfeld voelt men zich geneigd, aan het ei van Columbus
te denken en dan tevens Herbart te huldigen als de ontdekker
eener nieuwe wereld, eener nieuwe wereld des geestes ! —
Inderdaad, wij kunnen het begrijpen, hoe Herbart door velen
in zijn vaderland, door velen ook daarbuiten, bewonderd en
nagevolgd wordt als een pionier, een veiligen gids in het
duistere land van het zielsbestaan hoe zijne denkbeelden, en
inzichten, eenmaal door den ijver en het talent van sommigen
zijner jongeren gepopulariseerd en tot gangbare munt omgestempeld, op zielkundig en paedagogisch gehied eene beweging
hebben veroorzaakt, die het punt van stilstand nog bij verre
na Diet heeft bereikt ; hoe zij eene litteratuur hebben in het
leven geroepen, met welker volledige kennismaking ongeveer
1) Zie pag. 127 van dozen jaargang.
N. Paed. Ndr. III.
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de duur van een menschenleven gemoeid is. En toch — bet
hooge woord moet er uit : er zijn ernstige bedenkingen te
maken, er zijn zwakke, zelfs zeer zwakke, onverdedigbare
punten in dit imposante systeem. En wanneer ze u eenmaal
terdege bewust zijn geworden, dan laten de vragen en bedenkingen u niet meer los. — Doch laat ons beproeven de crediten debetposten nauwkeurig te boeken want eerst dan kan
de winst- en verliesrekening worden opgemaakt. Laat ons
trachten het te doen met den ernst, die het onderwerp vordert,
met de pieteit, die wij, menschen van het gewone slag, aan
een ongetwijfeld groot denker steeds verschuldigd zijn
Onze kritiek zal moeten loopen over de volgende onderdeelen
van Herbart's zielsleer :
a. de voorstellingen.
b. het denken.
c. de gevoelsverschijnselen, en :
d. de wilsuitingen.
Vooraf ga evenwel de volgende opmerking. Herbart's voorstellingstheorie vindt haren grondslag in zijne metaphysica.
Wanneer men nu, gelijk wij, zich genoodzaakt ziet, dien
grondslag voor onbetrouwbaar te verklaren, dan is daarmede
reeds de betrouwbaarheid in twijfel gesteld van al wat op
psychisch terrein uit dien grondslag is afgeleid. — Zoo gemakkelijk willen wij ons evenwel niet van onze taak kwijten. En
we haasten ons, er bij te voegen, dat we zulks ook niet
geoorloofd zouden achten. Immers onze denker grondt zijne
zielsleer niet alleen en uitsluitend op metaphysica hij heeft
eene andere kenbron en dat is de ervaring. Wordt nu de
zielkundige ervaring door zijne zielsleer op redelijke wijze
verklaard, welnu, dan kunnen we de metapysische grondslagen
laten voor hetgeen ze zijn en zullen we zijne beschouwingen en
inzichten althans als vruchtbare hypothesen hebben te aanvaarden. Immers, de hypothese, die de verschijnselen het best verklaart, is en blijft voorloopig de aannemelijkste en vruchtbaarste.

a. De voorstellingstheorie.
We nemen dus de mogelijkheid aan, dat Herbart's leer van
het voorstellingsmechanisme eene vruchtbare hypothese mag
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heeten, die de verschijnselen op aannemelijke wijze verklaart.
De voorstellingen (en dus in de eerste plaats dan ook de
gewaarwordingen) zullen derhalve „zelfhandhavingen der ziel"
zijn. Zij zullen ontstaan, doordat de enkelvoudige kwaliteit
der ziel zich handhaaft tegenover de dreigende storingen van
andere realen. — Al dadelijk stuiten we nu op eene moeielijkheid. lmmers, ware het geheel zich ontwikkelend zielsleven uit
het eenvoudig beginsel der „Selbsterhaltung" te verklaren, dan
had Herbart uit het feit, dat de ziel op aethertrillingen met
kleurgewaarwordingen antwoordt, nu ook logisch moeten afleiden, waarom diezelfde ziel, krachtens hare enkelvoudige natuur,
nu ook luchtgolvingen met toongewaarwordingen en prikkeling
der gevoelszenuwen met gevoelsgewaarwordingen moet beantwoorden. En wanneer nu Herbart erkennen moet, dat tusschen
die eerste en eenvoudigste gewaarwordingen, waaruit al het
verdere wordt opgebouwd, een kwalitatief onderscheid bestaat,
dan is daarmede de eenheid van het zielsleven, als zijnde het
resultaat van gelijksoortige krachten, reeds bedenkelijk onzeker
geworden.
Maar laat ons over dit bezwaar heenstappen en Herbart
verder beluisteren, waar hij de voorstellingen krachten laat
worden, die elkander uit het bewustzijn zoeken te verdringen.
Hoe is het mogelijk, zoo vragen wij, dat de voorstellingen
mechanisch werkende krachten kunnen worden of daarmede
zooveel analogie kunnen gaan vertoonen, dat het niet ongerijmd wordt, van eene mechanica en statica des geestes te spreken ?
Laat ons eens aannemen, dat het tot stand komen eener
enkelvoudige kleurgewaarwording, b. v. b. blauw of rood,
inderdaad op eene wijze plaats vindt, die aan de werking
eener kracht doet denken. 1 ) Houdt nu de buiten ons gelegen
oorzaak der gewaarwording op te bestaan, of om ons metaphysisch uit te drukken : houdt de dreigende storing op te
bestaan, dan zal dus ook het gevolg, dat is de ,,Selbsterhaltung",
1) Immers is zij volgens H. eene „zelfhandhaving" der ziel. Kan men zich die anders
denken, dan als „kracht", zich openbarende nasr aanleiding van het „Zusammen" van het
Zielsreaal met een ander Reaal? En heeft dus H. wel het recht, te beweren, dat de
voorstellingen eerst krachten w o r d e n, naar gelang zij elkander verdonkeren of verhelderen ?
Men overwege ook, hoe H. den onderlingen strijd der Realen en dien der voorstellingen
nagenoeg identificeert. (Zie hier beneden pag. 183).
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bier de kleur-gewaarwording, geen reden van bestaan meer
hebben. Waarom blijft die kleurgewaarwording nu voor altijd
een bestanddeel van het zielsleven, dat, hoewel straks door
andere gewaarwordingen of voorstellingen uit het bewustzijn
verdrongen, steeds werkzaam blijft als een streven, gereed on),
zoodra de gelegenheid gunstig blijkt, weder in een helder voorstellen orngezet te worden ? Reeds bier wordt de voorstelling, die
toch immers maar „s c h ij n van den sc h ij n" is, met een verrnogen of kracht toegerust, die haar in de verste verte niet toe komt.
Doch ook dit zij toegegeven. Het streven der voorstellingen
„beneden den dorpel des bewustzijns," het onttrekt zich uit
den aard der zaak aan alle waarneming ; want hoe zullen we
het onbewuste in onzen geest tot een voorwerp van onderzoek
maken ; cloth we laten het voorloopig gelden als eene
onbewezen, maar dan toch wellicht vruchtbare hypothese. Nu
zal dat streven moeten plaats hebben naar gelang van de
k r a c h t, die door de voorstellingen wordt gerepresenteerd en
naar gelang van den graad van tegenstelling, die zij met andere
voorstellingen vormen. Inderdaad kan van de gewaarwordingen worden toegegeven, dat zij verschillende krachtsopenbaringen representeeren. Het rollen van den donder b.v.b. vertegenwoordigt eene heelwat grootere kracht dan het tikken eener
klok. Doch hoe is bet nu, wanneer beide als voorstellingen
gereproduceerd worden ? Is de v o or stelling van den donder
nu zooveel sterker dan de voorstelling van het getik eener
klok ? Wel kan de voorstelling van den donder begeleid worden
door de voorstelling van het g e v o e 1, dat de gewaarwording
van den donderslag begeleidde, en zoodoende weer een dergelijk
sterk g e v o e 1 gereproduceerd worden. Doch deze omstandigheid mag niet in aanmerking komen. — De voorstellingen als
zoodanig vertegenwoordigen dus geene verschillende krachtsmomenten.
Doch de voorstellingen zullen elkander ook belemmeren in
het bewustzijn te stijgen, naar gelang van hare tegenstelling
met andere voorstellingen. Hier hebben we derhalve op den
inhoud der voorstellingen te letten. En zou het nu inderdaad
door de ervaring bevestigd worden, dat gelijksoortige voorstellingen elkaar verdonkeren naar den graad barer ongelijkheid ? Voorstellingen als ,,zwart" en „wit", ,,licht" en „duister",
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„groot" en „klein", die dan toch uiterste tegenstellingen vertegenwoordigen en, hoewel gelijksoortig, toch zoo .onge4jk
mogelij k zijn, verdringen zij elkaar in het , bewustzijn, of
reproduceeren zij elkander veeleer niet ieder oogenblik, zoodat
wij, zooals iemand het uitdrukt, zouden kunnen zeggen, dat
zij aan elkander het leven te danken hebben ? — Zijn kleurschakeeringen, die weinig verschillen, gemakkelijker gelijktijdig
voor te stellen, dan groote kleurcontrasten ? Ons dunkt, hier
is de theorie met alle ervaring in flagranten strijd!
Ook het begrip van het s t ij g e n der voorstellingen, dat is
hare toenemende verheldering, waarvan het zinken, dat is
hare toenemende verdonkering, eene tegenstelling vormt, client
nader ontleed te worden. — Kan men bij eene enkelvoudige
voorstelling van toenemende of afnemende helderheid met
recht gewagen ? Ons dunkt van neen. — Ik heb de voorstelling van een of andere bepaalde nuance van „blauw"
of ik heb die n i e t. Zulk een ,,blauw" wordt voorgesteld of
niet voorgesteld ; van meer of minder helder kan geen
sprake zijn. Daarentegen kan eene samengestelde voorstelling,
dat is : een complex van voorstellingen inderdaad meer of
minder „helder" zijn ; doch wanneer noem ik z.ulk eene voorstelling helder ? Wanneer heb ik van een „kubus" b.v.b. eene
held ere voorstelling ? Immers, wanneer alle elementen, waaruit de voorstelling : „kubus" bestaat, in het voorstellingscomplex
aanwezig zijn. Naarmate een meer of minder aantal dezer
elementen ontbreken, naar die mate noem ik mijne voorstelling
minder helder of don k e r. Doch de elementen, die in de
voorstelling niet ontbreken en derhalve zijn bewaard gebleven,
vertoonen zich thans even „helder" in de „donkere", als eertijds
in de zoogenaamd „heldere" voorstelling. — Indien dit zoo is,
waar blijft dan de theorie der ,,verheldering" en „verdonkering" ? Welke redelijke denkbeelden vertegenwoordigen dan
deze begrippen? Wel spreken ook nieuwere psychologen, b.v.b.
Wundt, van „verheldering" of „verdonkering", naar gelang de
voorstelling zich bevindt in het „blikpunt" des bewustzijns, of
daarvan min of meer verwijderd is ; doch deze onderscheiding
heeft geene betrekking op den toestand der voorstelling, maar
1) Men vergelijke het desbetreffende betoog bij Lotze Mikrokosmos, Deel I pag. 231 en v.v.
,
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op den appercipi6erenden w i 1, op de aandachts-concentratie, die als zoodanig buiten het voorstellingmechanisme staat.
Nog iets. Herbart beweert, dat voorstellingen gereproduceerd
worden naar de wet der gelijksoortigheid of wel naar die van
de gelijktijdigheid. Verder onderscheidt hij : eene onmiddellijke
en eene middellijke reproductie. De eerste komt, volgens hem,
tot stand zonder, de tweede door tusschenkomst van hulpvoorstellingen. Nu verdient het zeker wel de aandacht, dat
Prof. Rehmke in zijn „Lehrbuch der allgemeinen Psychologie"
eene onzes inziens vrij wet gelukte poging heeft gedaan, om
de beide wetten der gelijktijdigheid en der overeenkomst tot
eerie wet te herleiden. „Wanneer datgene, wat t h a n s bewust
is," zoo formuleert hij, „wat zijn inhoud betreft, g e 1 ij k is,
aan iets, dat vroeger bewust was, dan is de inhoud van iets
a n d e r 5, dat vroeger bewust was, en dat met het eerstbedoelde
vroeger bewuste eene b e w u s t z ij n s e e n h e i d uitmaakte, voorstelbaar." E e n h e i d en g e 1 ij k h e i d zijn, volgens Rehmke, de
algemeen geldige voorwaarden voor het totstandkomen van
alle voorstellingen. (Voorstelling is hier = gereproduceerde
voorstelling van Herbart). 1 )
De noodzakelijkheid van het moment der g e 1 ij k h e i d, zoowel
als dat der eenheid, valt gemakkelijk in te zien.
Het vernemen van een ons bekend woord brengt ons de
zaak te binnen, die met dat woord benoemd wordt, dewijl
woord en zaak vroeger tot eene bewustzijnseenheid
innig en onlosmakelijk verbonden werden. Evenzoo brengt
ons het zien van een eikeblad tot de voorstelling van den
boom, waarvan zulk een blad een deel uitmaakt. Op dezelfde
wijze wordt ons het vernemen van een muzikaal thema de
aanleiding tot de voorstelling der melodie, welke op dat thema
is gebouwd, en herinnert ons een enkele versregel aan het
gedicht, waarin die regel voorkomt. Ook kan het zien van
een exemplaar eener bepaalde diersoort tal van herinneringsbeelden wekken van dieren, die tot dezelfde soort behooren,
en het zien van dreigende, donkere wolken ons een vroeger
beleefd onweer doers voorstellen. Uit deze voorbeelden kan
tevens blijken, van hoe verschillenden aard de bedoelde bewust1) Bij Rehmke wordt Herbart's g e 1 ij k t ij di ghei d, of eenheid van tijd uitgebreid tot
e enheid in het algemeen; gelijksoortigheid wordt bij hem gelijkheid.
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zijnseenheid kan zijn. Zij kan zijn : eenheid in den tijd van
het op elkander volgende, eenheid in den tijd van het tegelijk
zijnde, eenheid in de ruimte van het naast elkander zijnde,
begripmatige eenheid van het gelijktijdig zijnde (b. v. b. van
de soort en een exemplaar dier soort), begripmatige eenheid
van het op elkander volgende (namelijk : oorzaak en gevolg).
Juist omdat het evenwel op die eenheid van het veelvoudige
in het bewustzijn aankomt, en eenheid in het veelvoudige
zonder denken niet kan o n t s t a a n, derhalve zonder dat
denken niet bewust kan worden, en dus ook niet in het
bewustzijn geweest kan zijn, is volgens Rehmke zonder denken
geen herinneren mogelijk. Denken toch is niets anders, dan
het verbinden tot een van het veelvoudige, het synthetisch
vaststellen van betrekkingen tusschen verschillende bewustzijnsmomenten, 't zij die betrekkingen zijn ruimte-betrekkingen,
tijdsbetrekkingen of wel causale- of begripmatige betrekkingen.
Van uit dit gezichtspunt wordt de onderscheiding in desparate, gelijke en tegengestelde voorstellingen, hoezeer ook als
logische onderscheiding gewettigd, voor datgene wat Herbart
de reproductie der voorstellingen noemt, van betrekkelijk
ondergeschikt belang. Veelvuldige herhaling, groote duidelijkheid der bedoelde bewustzijnseenheden en innige verbondenheid
barer elementen zullen de voorwaarden zijn voor het tot stand
komen der „reproductie". Vooral de laatstgenoemde innige
verbondenheid is van overwegend belang. Daar nu eenheid
van tijd immer aanwezig is, van welken aard de betrekkingen,
boven bedoeld, ook mogen zijn en daar voorts bij de begripmatig en causaal verbonden bewustzijnseenheden altijd ook nog
eene ruimtebetrekking als ondergrond te constateeren valt, is
het begrijpelijk, dat het begripmatig en causaal verbondene
alzijdiger, en dus duurzamer en deugdelijker verbonden is,
dan datgene wat slechts tijdelijke of ruimtelijke eenheid vormt,
zonder meer, en dat het daarom gunstiger voorwaarden aanbiedt om later opnieuw voorstelbaar te worden. 1 )
Ook Herbart's onderscheiding tusschen onmiddellijke en
middellijke reproductie verliest bij Rehmke hare beteekenis.
Volgens hem is in het tegenwoordige bewustzijnsmoment steeds
1) Zie Remhke : Lehrbuch der allgemeinen Psychologie, pag. 530.
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de aanleiding aanwezig, om het vroeger bewuste voorstelling
te doen worden, het tegenwoordig bewuste is, om een beeld te
gebruiken, de ,,vader" van de voorstelling. Het vroeger bewuste
daarentegen, welks eenheid het element bevat, dat aan het
tegenwoordig bewuste gelijk is, kan dan beschouwd worden als
de „moeder" der voorstelling. — „Vrijstijgende", „vaderlooze"
voorstellingen zijn er, volgens Rehmke, natuurlijk niet. Aan de .
beteekenis van het vroeger voorgesteldo voor het thans voorstelbare twijfelt ook Herbart niet doch hij stelt zich het
verloop anders voor, omdat hij nu eenmaal eene volledige
beeldspraak heeft ontworpen van als in eene vloeistof op en
neerduikende voorstellingen, die, zooals Rehmke terecht opmerkt, veel overeenkomst toonen met de zoogenaamde „Cartesiaansche duikertjes", en op welker bewegingen dan ook de
wetten van mechanica en statica toepasselijk zijn.
Het komt ons voor, dat de theorie van Rehmke veel voorzichtiger dan die van Herbart en vrij wat minder „mythologisch"
is. Het begrip „gelijksoortigheid" vervangt hij door dat van
„gelijkheid" en daar het toch in die gelijksoortigheid op de
gelijkheid aankomt, achten we dit eene verbetering. Het begrip
„gelijktijdigheid" =_ ,,eenheid van tijd" wordt uitgebreid tot
dat van „eenheid" en verkrijgt daardoor eerst het algemeen
karakter en de wijde strekking, die het geschikt maken voor
eene toepassing op alle bijzondere gevallen.
Ten slotte. Wanneer het niet de voorstellingen zijn, die
voorstellen, wanneer het voorstellen eene zielswerkzaamheid is
en blijft, wat Herbart toch eigenlijk niet ontkennen kan, daar
men, de ziel zelve wegdenkende, toch ook geene voorstellingen,
integendeel niet s, a bsoluut niets overhoudt, — wanneer dus,
herhalen wij, het voorstellen eene werkzaamheid der ziel is
en blijft, dan valt niet in te zien, dat de tegenstelling, die
tusschen den in h o u d der voorstellingen bestaat, ook op die
voorstellingen zelven zou mogen overgebracht worden. — De
inhoud der voorstellingen ,,rood" en ,,groen" moge eene gedeeltelijke tegenstelling vormen, de zielswerkzaamheden, door
welke „rood" en „groen" worden voorgesteld, doen zulks dientengevolge nog volstrekt niet. Inderdaad, hoe men dit ook
trachte goed te praten, de ziel zelve, het onaandoenlijke Reaal,
wordt bij Herbart niets meer dan het tooneel, de ledige ruimte,

STUDIEN OVER HERBART.

183

waarop de voorstellingen als zelfstandige krachten hun spel
spelen. Het „Zusammen" der metaphysische Realen herhaalt
zich bier. De voorstellingen werken op elkander, zooals de
Realen op elkander werken, om het zoo eens uit te drukken.
In bet „Zusammen" der ziel eenmaal aanwezig, hebben ook zij
weer hare acten van tegenstand en zelfverweer, doch alleen
met dit onderscheid, dat zij niet meer ongerept uit den strijd
te voorschijn komen en heel wat verbindingen en ontbindingen
moeten ondergaan. Deze vergelijking tusschen „Realen" en voorstellingen is volstrekt niet gezocht ; Herbart geeft zelf aanleiding
ze te waken. — In zijne „Metaphysik" zegt hij (§ 238) : „Das
Entgegengesetzte, was die zuffilligen Ansichten bezeichnen, musz
eins den anderen vollkommen zuganglich sein ; sonst ist der
Gegensatz der Qualitaten ein leerer Begriff. Die W e s e n
miissen sich in solcher Lage befinden, wie die
Vorstellungen in der Seele, die einander hemmen."
Jammer slechts, dat, zooals wij aantoonden, de parellel zich
niet laat doortrekken ; dat Herbart's vergelijking, zelfs naar de
voorwaarden van zijn eigen stelsel beoordeeld, blijkt ondoeltreffend te zijn!
We meenen aangetoond te hebben, dat Herbarts voorstellingstheorie, hoe vernuftig ook bedacht en ontworpen, le telkens
met de nuchtere feiten der ervaring in strijd komt, 2e hoofdzakelijk ontstaan is onder den invloed van zijn voor de verklaring der werkelijkheid ontoereikend metaphysisch stelsel, en
3e aan de voorstellingen eene zelfstandigheid toekent, die met
de voorwaarden van dat stelsel in flagranten strijd is en de
ziel zelve tot een werkeloos toeschouwer maakt van het mechanisch proces, dat in haar zijn verloop heeft.
Juist die ziel zelve, als onaandoenlijk onveranderlijk Reaal
tot werkeloosheid gedoemd, zij alleen zou, als alles beheerschende, omscheppende en verbindende kracht, de eenheid
kunnen tot stand brengen, die Herbart niet vermag te verklaren, omdat die eenheid zich bij hem in de oneindige veelheid
van elkander bestrijdende en ondersteunende voorstellingskrachten versplintert. „Wanneer wij verschillende gelijktijdige
indrukken — laten het de verschillende bestanddeelen van een
zich voor onzen blik uitbreidend landschap zijn — in ons
bewustzijn tot een als eenheid ons bewust wordend beeld

184

STUDIRN OVER HERBART.

onzer aanschouwing te samen vatten, dan laat zich dit alleen
daaruit begrijpen, dat de verschillende indrukken in een en
hetzelfde voorstellen opgenomen worden, dat deze eenheid
schept. Had iedere afzonderlijke voorstelling, waaruit het geheele
beeld is saamgesteld, hare bijzondere voorstellingskracht, vanwaar zou dan de eenheid van opvatting moeten komen ? Of
wanneer wij verschillende voorstellingen naar haren inhoud
met elkander vergelijken, ons Naar bij-elkander-hooren bewust
worden en wij ze dienovereenkomstig met elkaar verbinden,
dan is dit ook al weer alleen mogelijk bij de onderstelling,
dat een en hetzelfde ongedeelde voorstellen van den eenen
inhoud tot den anderen, vergelijkend en betrekkingen leggende,
overgaat, en daardoor tot het bewustzijn hunner verwantschap
komt. Het samenwerken en tegen-elkander-inwerken van afzonderlijke voorstellings-krachten alleen, van welke geen enkele
van haren inhoud zich losmaken en in den inhoud van andere,
al voorstellende en betrekkingen leggende, vergelijkend kan
ingrijpen, laat die eenheid van het denken volkomen onverklaard." 1 )
b. De begripsvorming en het oordeelen. (Het denken.I
Hoe Herbart meent, de begripsvorming te moeten verklaren, is
ons bekend. Eerst zullen uit de versmelting van gelijksoortige
voorstellingen „algemeene beelden", eene soort van totaalvoorstellingen, geboren worden, die reeds zeer dicht tot het
begrip naderen. Dan doet zich bij eene nieuwe waarneming
de eene of andere verhindering voor, die het versmeltingsproces vertraagt, zoodat een oordeel wordt uitgelokt, dat dan
bevestigend of ontkennend, tevens dient orn het begrip in
kwestie tot meerdere helderheid te doen komen.
Laat ons zien, of deze theorie redelijkerwijze kan aanvaard
worden.
Allereerst moeten wij opkomen tegen Herbart's onderscheiding
tusschen p s y c h i s c h e en 1 o g i s c he begrippen. Wel erkennen we, dat de logica eene andere taak heeft, dan de psychologie dat gene de leer van het j u i s t e denken is, terwiji deze
1) Zie Dr. W. Oostermann. Die hauptsachlichsten Irrthiimer der Herbartschen
Psychologie, pag. 64.
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slechts beschrijft, hoe werkelijk gedacht wordt, hetzij j u i s t,
hetzij o nj u i s t. Toch gaat het niet aan te beweren, dat e c h t e
begrippen wel in de logica en in de wetenschappen, doch niet
in de ziel voorkomen. De logica en de overige wetenschappen
zijn dan toch ook producten van menschelijk denken, derhalve
zielsproducten ; de z u i v e r e begrippen der wetenschap zijn
derhalve eo ipse in de menschelijke ziel gevormd. Zijn er
inderdaad zuivere begrippen in de wetenschap, dan komen
zij ook in het zielsleven voor. Wat nu die z u i v e r e begrippen betreft, wij meenen, dat zij inderdaad tot stand komen,
en dat wel op dezelfde wijze, als alle overige „onzuivere"
begrippen ; namelijk, doordat het denken den inhoud van twee
of meer verwante voorstellingen, van de eene tot de andere
overgaande, her- en derwaarts, met elkander vergelijkt en het
resultaat van dit vergelijkende denken of oordeelen doet ontstaan als zelfstandig-zielsproduct, naast en afgezonderd van
de vergeleken voorstellingen. Het begrip is geen voorstelling
meer; het is eene a b s t r a c t i e. Daarom kan het nimmer
uit de „totaal-voorstellingen" geboren worden. Het is in strijd
met alle ervaring te vermeenen, dat het begrip „driehoek" (we
bedoelen het psychisch, werkelijk voorkomen de begrip) uit
eene vermeende „totaalvoorstelling" zou ontstaan zijn, waartoe
alle reeds waargenomen driehoeken van verschillende grootte
en vorm hun contingent zouden geleverd hebben. — Noemt
iemaiid het woord: „driehoek", dan zal dit wel aanleiding
kunnen worden, dat allerlei driehoeksbeelden voor mijn geest
verrijzen, niet een uit vele dier beelden gevormde „totaalvoorstelling". Het begrip, de abstractie „driehoek" heeft zich integendeel van al die waargenomen driehoeksbeelden „losgemaakt" ; alleen en uitsluitend bevat het de kenmerken, aan
alle driehoeken gemeen. ; het uit zich in een oordeel, waarin
die kenmerken uitdrukkelijk worden erkend, als tot het begrip
„driehoek" behoorende.
Tusschen „voorstelling" en „begrip" niet alleen, ook tusschen
„totaalvoorstelling" en „begrip" is eene groote klove. Onmogelijk laat zich het begrip uit de „totaalvoorstelling" afleiden.
Alleen de onderstelling eener nieuwe zielswerkzaamheid, die
van het vergelijkende denken, het opzettelijk en welbewust
opmerken der betrekkingen van verwantschap en gelijksoor-
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tigheid, welke tusschen twee of meer gelijksoortige voorstellingen bestaan, is toereikend om het ontstaan der begrippen
te verklaren. Het vormen der begrippen is geen mechanisch
proces, uit voorstellingsbewegingen geboren ; het is een welbewuste, opzettelijk gewilde zielswerkzaamheid, door welke de
ziel op eene aan Naar aangeboden veelheid van voorstellingen
den stempel der eenheid vermag te drukken.
Doch, — om nog eens op Herbart's „totaalvoorstellingen"
terug te komen — het valt zeer te betwijfelen, of zoo iets wel
bestaat, als wat hij door die benaming aanduidt. Is het waar,
dat alle voorstellingen van door mij waargenomen uurwerken
door gedeeltelij ke versmelting eene „totaalvoorstelling" „uurwerk" in mij hebben gevormd, waarin lets van die alle zou
aanwezig zijn ? Zulk eene totaalvoorstelling„uurwerk" zal er dan
al heel wonderlijk moeten uitzien. En hoe komt het, dat
naast en nevens die „totaalvoorstelling" de beelden der afzonderlijke uurwerken, die hun contingent tot de versmelting
hebben geleverd, toch nog ongedeerd zijn blijven voortbestaan
dat ik toch nog, ondanks die versmelting eene levendige voorstelling kan behouden hebben van mijn zakuurwerk, van mijn
hangklok en van mijne pendule ?
Dat voorts het oordeelen dienstbaar wordt gemaakt aan de
vorming en reiniging der begrippen, kunnen wij volkomen
toestemmen, indien het oordeelen, dat is het vergelijkend onderscheiden van den inhoud van gelijksoortige voorstellingen, maar
niet uit het voorstellingsmechanisme moet verklaard worden,
gelijk Herbart tracht te doen. Bovendien dient wel onderscheiden te worden tusschen den taalvorm van een oordeel en
het oordeel zelf. Daar de taal grootendeels op nabootsing en
overlevering berust, is zij het denken dikwijls voor. Zegt b. v. b.
een kind, zich aan eene naald bezeerende : „de naald doet pijn",
dan behoeft dat nog volstrekt geen oordeel te wezen het kan
een overgeleverde spraakvorm zijn, die de pijngevvaarwording
begeleidt, zonder dat het vergelijkende denken er deel aan
heeft. Omgekeerd, wanneer de nachtwacht roept : „brand", dan
is in dat enkele woord wel degelijk een oordeel uitgedrukt, al is
de spraakvorm on volledig. *) W. JANSEN.
*) Het slot van de beoordeeling van Herbart's psychologie, de gevoelsverschijnselen
en de wilsuitingen hetreffende, volgt in de 6e aflevering van dezen jaargang.

DE ACTE-EXAMENS (L. 0.) 'POOR DE MODERNE TALEN.

187

DE ACTE-EXAMENS (L. O.) VOOR DE MODERNE TALEN.

Het hoofdonderwijzersexamen is sinds de wet-Kappeyne een
mikpunt van verschillende aanvallen. Het programma was
goed en wel in eenige examen-opgaven belichaamd en daar
verhieven zich de klachten.
„De eischen zijn onbereikbaar", hoorde schrijver dezes in
eene provinciale onderwijzersvergadering beweren door een'
bezitter van de hoofdacte van '57. De voorzitter, examinator,
ontkende dit natuurlijk.
Toch knipte men kort daarna van het lange program een
paar niet onbelangrijke stukken af: eerst de scheikunde, daarna
de wiskunde. Tegelijkertijd kwam men tot de overtuiging, dat
evenals voor '78, de paedagogiek ook voor den praktischen
paedagoog een noodzakelijk studievak wezen moest, en ze kreeg
eene plaats op het programma.
Nog was men niet voldaan. Het examen was nog te breed.
De veelheid en veelsoortigheid van spijs veroorzaakte bij niet
te sterke magen indigestie. Splitsing der stof oordeelde men
daarom noodzakelijk. Splitsing in een mathematisch en een
litterarisch gedeelte. Anderen, voor wie de hoofdacte geen
voldoende waarborg voor „g e s c h i k t h e i d" bood, waren op
demping van de kloof tusschen de praktijk en de examenstudie van den onderwijzer bedacht, wilden de eerste ook een
krachtig woord laten meespreken bij bet onderzoek van den
candidaat en kwamen alzoo tot eene splitsing in een theoretisch
en een practisch gedeelte.
Nog andere wijzigingen werden voorgesteld, nog andere
splitsingen, loch genoeg bewijsmateriaal voor de bewering :
de hoofdacte sinds '78 een mikpunt van verschillende aanvallen.
Stel daarnaast het programma en de examens voor de moderne
talen. Dan springt in het oog de rustige rust, waarin men
die gelaten, haast zou ik zeggen, de reverentie, die men daarvoor gekoesterd beeft. Met belangstelling, soms wellicht met
devotie, namen gegadigden kennis van de gepubliceerde examen-
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opgaven, jaren gingen voorbij zonder eenige kritiek, ten minste
in het openbaar ; de zuchten en klachten der candidaten werden niet vernomen op de publieke markt ; bovendien, „partis
int6resses" als zij waren, zou hunne stem waarschijnlijk hetzelfde
effect gehad hebben als in het luchtledige. Het scheen wel,
dat en het program, en de commission, met de examens belast,
de behoeften van school en onderwijzer in gansch ongewone
mate kenden en dies aan de studie van den laatste de juiste
richting vermochten te geven. Ter wille der waarheid mag
echter niet verzwegen, dat een hoogst enkele maal de stilte in
de sfeer der Fransche examens werd afgebroken. 't Was, toen
eenige jaren geleden, een R. K. blad voor eenige religieuses
aan de alarmklok trok. Hare dagen tusschen de kloostermuren
doorbrengende, hadden de dames zich te weinig met de amphibieen bezig gehouden, en daardoor, (hoe is het mogelijk !)
heusch het feit over het hoofd gezien, dat ook die schepselen
een' naam in 't Fransch dragen, en zie . . . . juist die namen
had men gevraagd . . . . De hooggeleerde en handige voorzitter
der commissie, van hoogerhand geinterpelleerd, heeft toen door
eene hoogst vernuftige tekstkritiek op de aanteekeningen der
dames de beschuldigingen trachten te weerleggen, en de commissie gaat, zij het met ietwat vertraagden pas, voort op den
sinds twintig jaren ingeslagen weg.
Een onderzoek, of die weg de ware is, schijnt overbodig.
Denken we echter aan de 800 candidaten, die zich jaarlijks
voor de Fransche, de 150 a 200, welke zich voor de Duitsche
en de 300 a 400, die zich voor de Engelsche akte aanmelden,
dan kunnen we bier spreken, zoo niet van een nationaal
belang, dan toch van een belang eener talrijke klasse der
maatschappij, en reeds met het oog daarop is zulk een onderzoek alleszins gemotiveerd.
En daarom. Geven die examens v o 1 d o e n d e waarborgen
van bekwaamheid en geschiktheid om de vreemde taal
te onderwijzen op onze scholen voor M. U. L. 0. ? Geeft de
e x a m e n s t u d i e den studeerende datgene, wat zijn g e e s t in die
jaren vraa gt ? Krijgt de examinandus ten gevolge z ij n e r
v o o r b e r e i d i n g kennis van de taal niet alleen, maar ook
van het be st e, dat in die taal is gedach t?
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Slaan we ter beantwoording van die vragen eerst den blik
op het examenprogram.
Het luidt :
Kennis der taalregels, zoowel van de syntaxis als van de
vormleer.
Het vertalen van een stuk in proza of pazie uit de vreemde
taal in het Nederlandsch.
Het vertalen van een geniakkelijk prozastuk uit het Nederlandsch in de vreemde taal.
Eenige vaardigheid in het spreken der taal ; eene goede
uitspraak.
, Het gebruik van woordenboeken bij het examen is verboden.
Kennis van de taal vraagt het program ma.
Dat hij, wien eene acte wordt uitgereikt, krachtens die acte
de bevoegdheid heeft, als onderwijzer in die taal op to treden,
heeft men zich als zulk eene eenvoudige zaak voorgesteld, dat
een opzettelijk onderzoek naar die geschiktheid als geheel
overbodig werd beschouwd. De oude dwaling, alsof kennis
van een vak op zich zelf reeds voldoende was voor het „j us
docendi" daarin. De dwaling van het Hooger en het Middelbaar onderwijs ook op het terrein van het Lager onderwijs
ingeslopen. De graad van candidaat of doctorandus in verschillende vakken geeft toegang tot H. B. S. en Gymnasium ;
de civiel-ingenieur, de officier der genie en der artillerie zijn
benoembaar tot docent in wis- en natuurkundige vakken,
hoewel nooit ofte nirnmer paedagogische vragen op die examens
worden gesteld. En evenzoo, als de b e k w a a m h e i d der
taalonderwijzers voldoende wordt bevonden, is hunne g e s c h i k theid het ook wel.
Billijkheidshalve dient in 't oog gehouden, dat het examenprogram voor de moderne talen is vastgesteld in een tijd, die
de Paedagogiek als examen vak voor de aanstaande hoofdonderwijzers zelfs niet noodzakelijk achtte. Gelukkig, dat het
laatste decennium der vorige eeuw ook binnen onze grenzen
levendige belangstelling in paedagogische en methodische vraagstukken heeft zien geboren worden en dat de overtuiging veld
wint, dat het geven van onderwijs, evenals elke k u n s t, op
eene theoretische bazis rust; dat ernstige studie der theorie
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aan de praktijk vooraf dient te gaan, dat de laatste voortdurend getoetst dient te worden aan de eerste, terwijl de
praktijk op hare beurt de theorie rectificeert. — Ook de
examencommissien voor de vreemde talen zijn van deze waarheden min of meer doordrongen. Dit blijkt uit het felt, dat
sinds eenige jaren vragen over de methodiek van het vak aan
de candidaten worden gedaan. Voldoende is dit vluchtig onderzoek natuurlijk geenszins. Strikt genomen zijn zulke vragen
zelfs contrabande. Met het programma in de hand, kan de
examinandus ze eenvoudig onbeantwoord laten ; reden tot
afwijzing mogen methodische zonden in dit stadium nooit zijn.
De acte moet uitgereikt, ook al is de commissie overtuigd van
de totale ongeschiktheid van den candidaat tot het geven van
onderwijs in de vreemde taal.
Kennis van de taal vraagt het programma, zonder meer.
En wij voegen er bij m a t i g e kennis. Toetsen we echter aan
dit program de examenvertalingen in en uit de vreemde taal,
de grammaticale oefeningen, de vragen over syntaxis, ethymologie en idioom, de grepen, die men doet, ten einde den
woordenschat van den candidaat te kuiinen beoordeelen, neemt
men bovendien in aanmerking, dat de correctie van het schriftelijk werk „pijnlijk nauwkeurig" is, en dat men even nauwkeurige
antwoorden eischt op het mondeling examen, dan kan niet
ontkend, dat de elasticiteit niet alleen een algemeene eigenschap
der lichamen, maar eene zeer kenmerkende eigenschap van
het examenprogram is. Boos opzet mag bier niet veronderstelt ;
dat is er dan ook niet. De fout zit in de samenstelling der
commissie. Alle examinatoren zijn, om met Jan Holland te
spreken, bf „specialiteiten", of ,,celebriteiten". Alleen denzulken
wordt in het zwaartillende Holland de uitlegging van het
program toevertrouwd. Geen wonder, dat tekst en verklaring
een heel eind van elkaar staan.
Dit is een felt van beteekenis.
Verreweg de meeste candidaten beginnen de examenstudie
voor de vreemde talen eerst dan, wanneer ze in 't bezit zijn
der „hoofdacte" ; in elk geval moeten ze het onderwijzersexamen achter den rug hebben. De studietijd vangt dus aan
op twintig-, eenentwintigjarigen leeftijd. Rekent men nu voor
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elke taal twee jaar, dan wordt door die studie eene periode
van zes jaar in beslag genomen. Het bestudeeren van verschillende spraakkunsten, het maken van grammaticale oefeningen,
het vertalen in en uit de vreemde taal, het met de pen in de
hand lezen van proza en poèzie, het noteeren van uitdrukkingen,
die uit grammatisch en idiomtisch oogpunt de aandacht
verdienen, het memoriseeren van de gevonden schatten, ziedaar het werk van den candidaat voor de vreemde-taalacten.
flet kan samengevat in 66n woord : het bestudeeren en memoriseeren van taalv or me n, derhalve het tot stand brengen van
eene massa, meestal m e c h a n i s c he associaties.
Dat die verbindingen niet altijd even gemakkelijk tot stand
komen, is alleszins verklaarbaar, wanneer we letter' op den
leeftijd van den studeerende. ,,Mijn leeren is spelen 1" Kon
onze van Alphen dit oordeel met eenig recht in den kinder-.
mond leggen, tijdgenoot als hij was van de philantropijnen;
ware hij docent in vreemde talen aan volwassenen geweest,
dan zou die versregel aanmerkelijk gewijzigd zijn gevvorden.
Indien de onderwijzer slecht een verjongingskuur kon ondergaan,
hoeveel geringer zou dan de inspanning zijn, die hij zich
getroosten moest.
Doch er is meer. Een half dozijn jaren, bijna uitsluitend
gewijd aan de studie der taalv o r m e n. Een tijdperk, waarin
de onderwijzer nog niet met praktische werkzaamheden als
overladen is later neemt hem het leven in den regel veel
meer in beslag, en nu wordt die voor de studie gunstige tijd
doorgebracht met de bestudeering van v o r me n, altijd weer
vormen.
In eerbied voor den vorm wensch ik voor niemand onder
te doen. Anarchistische sympathieen zijn mij, naar ik meen,
vreemd. Bovendien, taalvormen moeten gekend worden door
hem, die ze later aan anderen heeft te onderwijz'en. Maar,
wat me zeer bedenkelijk voorkomt, is het feit, dat aan die
studie z o o v e e l jaren worden besteed. Dat behoeft niet : d e
school v r a a g t het n i e t. Op de meeste scholen is het
onderwijs in de moderne talen zeer elementair. Een heel klein
aantal inrichtingen van onderwijs wagen zich aanmerkelijk
verder op het vreemde terrein. Ilc denk hier b. v. aan de
opleidingsklassen voor Posterijen, Cadet, Adelborst. Maar zou
N. Paed. Bjjdr. III.
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er 5% van de bezitters der acten (1. o.) met de opleiding van
d i e candidaten worden belast ? En dan die 5 /.? Ze zullen
het met mij eens zijn, dat voortdurende studie der taal, ook
na bet examen, noodig is, om met de noodige zekerheid de
vreemde taal in a 1 Naar onderdeelen te kunnen onderwijzen.
Het examen stelt dus aan 95 / veel te hooge eischen, terwip
het aan het ,,petit nom bre des elus" te weinig waarborg biedt.
N o o d z a k el ij k is derhalve die langdurige v o r m e nstudie
geenszins, doeltreffe n d evenmin.
Een andere bedenking. De examenstudie geeft den studeerende niet, vvat zijn geest vraagt. V o r men geeft ze, op
v o r men dwingt ze de klem te leggen, en de geest veil door
die oppervlakte heen dringen en kennis makers met hetgeen
daaronder schuilt, met hetgeen in de taal g e d a c h t, g e v o e 1 d
en ver beeld is, met de pennevruchten van denkers en dichters, met de 1 e t t e r k u n d e der taal. Er is reeds opgemerkt,
dat de tijd, waarin de studie voor de vreemde talen valt, zoo
gunstig is voor studie in 't algemeen, wijl het leven nog niet
den geheelen mensch vraagt. En zie, die kostelijke tijd wordt
doorgebracht met de voorbereiding voor examens, welke den
geest niet bevredigt, die geen of ten minste veel te weinig
voedsel geeft aan het denken. Het klinkt paradoxaal, maar
waar is het, dat de examenstudie zich belernmerend plaatst
tusschen den candidaat en de litteratuur. Het eene werk na
het andere wordt doorgekropen, altijd wordt de aandacht samen
getrokken om de taal de gedachte, wat doet er dat toe !
't Zou tijdverlies zijn, zich daarmede bezig te houden.
Om den v or m is het immers te doen. Liefst den n i e u ws t e n vorm. Het nieuwste proza en de laatste poezie. En
zoo blijven de meesterwerken uit vorige eeuwen ongelezen
en brengt de candidaat het niet verder dan dat hij verzekeren
kan er wel eens van g e h o o r d te hebben.
Dezer dagen nog werd een' candidaat voor de Duitsche acte
door zijn' leeraar de lectuur van Lessing ten zeerste ontraden
en nog zie ik het afkeurend gela at van een' docent in de
Engelsche taal, toen zijn eleve hem meedeelde, dat hij zich
sinds eenigen tijd met Shakespeare bezig hield. Dit moest
niet. Dit mag niet. Geen acte van bekwaamheid tot het geven
van onderwijs in de vreemde taal moest worden uitgereikt aan
0

0

0

DE ACTE-EXAMENS (L. O.) VOOR DE MODERNE TALEN.

193

hem, die onbekend is met de litteratnur van vorige eeuwen.
De taalonderwijzer moet aan de voeten hebben gezeten van
groote denkers en dichters, ook, al hebben ze zich niet in de
nieuwste vormen uitgedrukt. Laat ik hier concreet worden,
hoe gevaarlijk dat ook is, gelijk de lnspecteur van het
L. 0. 2e Insp. ondervond, toen hij een bepaald werk voor
Natuurwetenschappen tot norm op de onderwijzersexamens
proclameerde En zoo zou ik wenschen, dat de a. s.
onderwijzer in de Fransche taal uit de Fransche letteren der
17e eeuw een werk las van Corneille, Racine en Moliere ; van
Pascal, Bossuet of Fènelon ; uit de 48e eeuw van Montesquieu,
Voltaire of Rousseau ; van Bernardin de St. Pierre of Xavier
de Maistre ; terwijl dan vanzelf in de 49e eeuw de eerste vertegenwoordiger der romantische school, Victor Hugo, het eerst
aan de beurt komt.
Met de 2de helft der 18e eeuw zou ik de studie van eenige
werken uit de Duitsche litteratuur willen laten aanvangen.
Klopstock, Lessing, Pestalozzi, Goethe en Schiller, Hauff, Scheffel,
Freytag, Dahn, Ebers, . . . . om, evenals zooeven, van de nieuweren
te zwijgen, mogen m. i. geene onbekenden blijven voor den
onderwijzer der Duitsche taal.
Shakespeare, Milton, Burns, Scott, Byron, Carlyle, Macauly,
Dickens, Eliot ; ziedaar eenige vertegenwoordigers der Engelsche
letteren, die de candidaat voor de Engelsche acte meer dan
bij name moet kennen, ook al behoort geen hunner tot het
laatste kwart der 19" eeuw.
Het spreekt vanzelf, dat ik de nieuwere schrijvers in de drie
talen niet onbestudeerd wil laten. Opzettelijk onthoud ik me
van keuze : zoo ergens, dan is hier „erabarras de choix".
H o e zullen die werken gelezen worden ? Natuurlijk, is het niet
voldoende, dat men ze, als ware 't courantenlectuur eenmaal
vluchtig doorgaat. Een lichte vage indruk is dan het resultaat
een indruk, die o zoo gemakkelijk vervluchtigt. Neen, na
herhaalde opmerkzame lectuur dient de lezer vragen te kunnen
beantwoorden als deze : Wat heeft de auteur met het schrijven
van zijn werk bedoeld ? Welke is de beknopte inhoud ? Hoe
vindt ge het karakter der hoofdpersonen ? Welke gedeelten
hebben u bijzonder getroffen ?
Zal een werk begrepen kunnen worden, dan is in den regel
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kennis noodig van het leven van den dichter, van den tijd,
waarin hij leefde, enz. — Dat dwingt den studeerende dan
vanzelf zich bezig te houden met de g e s c h i e d e n i s der
letterkunde.
Kwalijk kan ontkend, dat zoo dergelijke letterkundige studien
een integreerend deel uitmaakten van de voorbereiding voor
het examen, deze heel wat aan belangrijkheid, aan aangenaamheid zou winnen, en heel wat meer tot de ontwikkeling van
den candidaat, tot verruiming van zijn' blik zou bijdragen dan
nu het geval is. Een ernstig onderhoud met de grooten uit
de republiek der letteren geeft gedachten en stof tot den ken,
hoeveel te meer, wanneer men niet een enkel uur, maar een
kostelijk deel van zijn' besten studietijd met hen doorbrengt.
Toch hoor ik bezwaren opperen.
Hoe lang zal dan die studie wel moeten duren ?"
Mijn antwoord is : • twee jaar voor elke taal. Boven wezen
we er op, dat de vormenstudie van den tegenwoordigen tijd
noch noodzakelijk, noch doeltreffend is. Waarom zouden we
dan die studie niet aanmerkelijk bekorten, door ze b. v. tot
op de heift ongeveer terug te brengen ? Drie jaren waren dan
uitgewonnen, die aan litteratuur konden gewijd.
„Zulk eene matiging der grammaticale eischen is bij de
„tegenwoordige commission zoo ongerijmd, dat ze tot die absur„diteit onmogelijk kunnen overgaan. Komt daar dan nog een
„onderzoek naar de litterarische kennis van den candidaat bij,
,,dan wordt de lagere acte eene acte m. o. B. in verlichten
„vorm en de arme candidaat de dupe van de historie.”
Volkomen juist. Er is reeds opgemerkt, dat de interpretatie
van het examenprogram voor de acten 1. o. niet veilig van
eene collectie specialiteiten kan worden toevertrouwd. Totale
verandering in de samenstelling der commissie is daarom noodzakelijk. Eene commissie, belast met het afnemen der taalexamens voor lager onderwijs moet uit vertegenwoordigers van
d a t onderwijs zijn samengesteld. Is dat w e 11 i c h t met het
oog op het letterkundig gedeelte van die examens t e g e nw o o r d i g nog niet uitvoerbaar, dan worden als overgangsmaatregel eenige heeren van het middelbaar onderwijs geassocieerd, wien men het letterkundig onderzoek kan opdragen.
„
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Geen twijfel, of de nieuwe richting, die we voor de examenstudie der moderne talen noodzakelijk achten, zal een' gunstigen
invloed oefenen op de lectuur, die de lagere school met voortgezet
leerplan aan hare oudere leerlingen biedt. Dank zij de methode,
die de onderwijzer bij zijne studien heeft gevolgd, predomineerde
de vorm, wend er door de jeugd weinig c u r s o r i s c h gelezen,
was de tijd, die achter ons ligt : het bloeit ij d p e r k van de
c h r e s t o m a t h i e. Van dezen auteur een stuk, van genen een
brok. Alsof een lectuur van stukken en brokken ooit belang
kon inboezemen. Natuurlijk, wanneer het lezen, ter wille der
nauwkeurighed, en gedreven, als we worden door de zorg, dat
toch vooral alle s, alles g o e d begrepen wordt, een statarisch
karakter draagt, is er voor een g e h e el werk geen plaats.
Maar waarom zouden we op deze wijze voortgaan ? Wat schaadt
het, of een enkel detail minder helder blijft voor onze leerlingen,
wanneer het geheel slechts begrepen wordt ? Er wordt geklaagd,
en terecht, dat onze jongens, in hunne vrije uren zoo zelden
naar een werk in een vreemde taal grijpen. Aan wie de
schuld ? Is hun belangstelling voor dergelijke lectuur ingeboezemd ? In een brokstuk geen intrigue, of een zeer eenvoudige,
die weinig spant. Een verzameling van brokstukken, ook al
sieren ze zich met den schoonen man') van „bloemen", laten
ze derhalve liggen. Maar zou dat ook het geval zijn met
een interessant werk, dat gedeeltelijk op de schoolbanken gelezen ? Waarom dan den zestien-, zeventienjarigen, die niet to
moeilijk Fransch, Duitsch en Engelsch kunnen verstaan, niet
liever een werk nu van vroegeren dan van lateren tijd ter
lezing gegeven ?
Neen, zoo eenmaal daarvoor de belangstelling is gewekt,
dan zullen onze leerlingen zich niet langer ontspannen met
sport, sport en nog eens sport, eene ontspanning, die ze op de
Woensdag- en Zaterdagmiddagen dikwerf zoo afmat, dat ze
's avonds ongeschikt zijn voor geestelijken arbeid, maar dan
zullen ze gaarne een deel van hun' vrijen tijd doorbrengen
met de aandachtige lectuur van een interessant werk. Immers,
altijd is nog waar, wat Wagner eenmaal in verrukking tot
Faust zeide : „Gewiss, es ist ein gross' Ergetzen, sich in den
„Geist der Zeilen zu versetzen, zu schauen, was ein grosser
Mann gedacht."
„
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Voorzeker, waar in het studeervertrek van den onderwijzer
het zwaartepunt bij de studie der vreemde talen verplaatst
wordt van den vorm naar den inhoud, daar zal vanzelf de
gezegende uitwerking merkbaar zijn in en buiten het schoollokaal, daar zal niet langer de aandacht worden geconcentreerd
orn nietige details, daar zal het geheel worden genoten, daar
zal liefde voor de litteratuur ook bij de jeugd worden gekweekt!
BREDA.

P. A. VERSLUYS.
SPROKKELING.

Groote mannen plegen uit te munten door veelzijdigheid. De indruk, dien
het publiek van hen ontvangt, is gewoonlijk zoo eenzijdig mogelijk. Nemen
wij eens tot voorbeeld Dr. Maarten Luther. Stelt dat wij nu leefden in zijn
tijd, dat wij woonden in een stad van het Zuiden, van Spanje, dat wij at
te gader goedgeloovige Katholieken waren, en dat wij vernamen van den
grooten ketter, die daar ergens was opgestaan in het verre Duitschland.
Daar hooren wij, hoe hij met den Paus in strijd is, hoe hij 's Pausen bul
verbrandt, hoe hij zijn priestergelofte schendt, hoe hij een kloosterzuster
trouwt. Wat zal onze indruk zijn? Hoe zullen wij ons dien Luther voorstellen ? Als een man met een onaangenaam gezicht, met iets valsch in zijne
oogen, met een hatelijken plooi om zijn mond en onafgebroken werkzaam
in zijn studeervertrek, allerlei boeken doorsnuffelend om overal wapenen te
vinden tegen de weldadige leer der zaligmakende Kerk, ja zich de handen
wrijvend van een onedele zelfbevrediging zoo dikwijls het hem gelukt, weder
een nieuw leerstuk of te breken, weder een nieuwe vastigheid omver te
halen. Hadden wij, Spanjaarden van het begin der zestiende eeuw, zoo
gedacht, niemand had ons van buitengewone stompzinnigheid molten beschuldigen. Intusschen, had een goede engel ons plotseling uit het Zuiden in
Luthers huiskamer verplaatst, wat hadden wij gezien ? Een gezellig en vroolijk
man, met heldere, blauwe oogen, zijn lieve huisvrouw tegenover hem en,
tusschen beiden in of ook wel klauterend op vaders stoel en rug, een paar
heuvels met guitigheid en levenslust in de groote kijkers. En Dr. Maarten
zingt een opgewekt lied en het lied klinkt ter eere van den zegenenden God.
A. PIERSON. „I. DA COSTA".
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GEVONDEN VOORWERPEN.

Een twintig jaar geleden werd door een Inspecteur van Onderwijs te Angouleme aan de meisjes van de hoogste klasse der lagere school de volgende
schets voor een opstel gegeven : Gij gaat met een vriendin langs de kramen
op de markt. Ge hebt geen cent op zak, want uw ouders zijn arm. Ge
vindt opeens een beurs met een blinkend vijffrank-stuk. Vertel eens, wat ge
doen zult.
Honderd elf opstellen werden ingeleverd ; in 53 was sprake van teruggeven en in 59 werd het gevondene aan snoepgoed, snuisterijen of draaien
in den mallemolen besteed.
Een klein meisje wilde het geld aan haar ouders geven, die er menig
lekker maal eten voor konden klaar maken, terwijl hij, wien het zilverstuk
behoorde, het wellicht zou verkwist liebben, als men het hem teruggegeven had.
Verleden jaar, vlak voor de kerstvacantie, liet Dr. Gizycki, Inspecteur der
Gemeentescholen te Berlijn, een dergelijk opstel maken door de meisjes der
hoogste klasse, kinderen tusschen 41 jaar en 8 maanden en 44 jaar en 6
maanden. Hij had, volgens het verslag, juist de dagen voor Kerstmis gekozen, omdat dan te Berlijn een drukke markt wordt gehouden, die tevens
een soort kermis is.
De opgave luidde: Ge gaat met een vriendin naar de Weihnachtsmarkt.
Ge hebt geen cent op zak, want uw ouders zijn arm. Vader is zonder werk.
Opeens vindt ge een portemonnaie met een blinkend vijfmark-stuk. Wat
zult ge nu doen ?
Van de 69 kinderen, die dit werk maakten, behoorden 45 tot arbeidersgezinnen, van 9 hunner was de vader bediende, van 6 oefende de vader
zelfstandig een bedrijf nit en 9 waren kinderen van weduwen of van verlaten vrou wen.
In het geheel verklaarden zich 40 voor teruggave van het geldstuk. Een
kind was in zooverre van de opgave afgeweken, dat ze het geld niet tusschen de kramen, maar in den zak van moeders ouden rok had „gevonden"
en het daarna op de markt was gaan versnoepen.
WaarOm ze het geld niet wilden behouden, wordt door slechts weinigen
aangegeven ; misschien wel, omdat de kinderen dit niet gemakkelijk onder
woorden kunnen brengen of, omdat aan het besluit tot teruggave niet veel

198

BOEKWERKEN, TIJDSCHRIFTEN, ENZ.

overwegingen voorafgingen. In enkele opstellen blijkt echter, dat er wel
degelijk innerlijke strijd is gevoerd „Wij dachten, zullen we voor dat geld
wat gaan koopen of zullen we het naar 't politie-bureau brengen ?"
En een ander schrijft: „Toen kwam de verzoeking ; wij werden heen en
weer geslingerd. Ten slotte besloten we het aan de politie te gaven."
Zonderling genoeg heeft geen dezer kinderen, hoewel allen godsdienstonderwijs ontvingen en de meesten zelfs voor de aanneming leerden, het
zevende gebod aangehaald.
Blijkbaar wordt het behouden van gevonden voorwerpen niet met stelen
op een lijn geplaatst, slechts een enkele vraagt : „Was bet niet strafbaar,
zich andermans geld toe te eigenen ?"
Bij 15 van de 40 „eerlijken" legt het oordeel der ouders groot gewicht
in de schaal : Wat zal vader en wat zal toch moeder zeggen, als ik 't geld
thuis breng? In 13 opstellen wordt: „Eerlijk duurt het 'angst!" te
pas gebracht.
Twee kinderen spreken medelijdend van ,,een arme vrouw, die nu haar
weekgeld kwijt is en er naar loopt te zoeken."
Een van hen beschrijft, hetgeen er na het vinden der beurs voorviel,
aldus ,,Verlegen keken we elkaar aan. Wat zouden we doen ? Wien zou
het toch wel toebehooren ? Zou ik het behouden ? Misschien was het van
een arme vrouw, die het met hard werken had verdiend, Wat kon ik het
er nu heerlijk van nemen! Maar neen, het geld behoorde mij niet toe.
Opeens zagen we, dat een doodsbleeke vrouw met betraande oogen angstig
liep te zoeken. Wij vroegen haar naar de oorzaak van haar leed en vernamen, dat zij de eigenares der portemonnaie was. Verheugd gaven wij ze
haar terug, Zij dankte ons zeer hartelijk. Vroolijk gingen we naar huis en
dachten nog vaak aan ons avontuur."
In verscheidene opstellen wordt van een .aangeboden belooning gesproken,
die evenwel in twee wordt geweigerd, in vier is de verliezer niet op te
spores, in acht wordt een belooning uitgekeerd.
Een meisje noemt daarbij slechts tien pfennig, een ander krijgt drie mark
en een derde ontvangt, onbescheiden genoeg, bet geheele bedrag als loon.
Het royaalst echter wordt de deugd beloond in de volgende beschrijving:
„Ge kunt u onze vreugde voorstellen. Mijn broertje sprong en danste van
hlijdschap ; hij meende, dat we 't geld wel konden behouden, maar vader
zei ernstig: Ik zal het naar het Bureau brengen.
Drie dagen later werd er geklopt ; ik deed open ; daar stond een beer
voor mij en vroeg om vader te spreken.
Hij gal zijn naam op en deelde ons mede, dat hij het geldstuk had verloren, hetwelk een kostbaar aandenken aan zijn overleden moeder was. Ilij
dankte ons herhaaldelijk en schonk mij voor mijn eerlijkheid een tienmarkstuk, waarvan ik Saartje de helft gaf. Op kerstavond brengt ons de postbode een groot pak. Wij doen het open. Het is vol moois en de vreemde
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heer heeft het verzonden. Onderin ligt een brief, waarin hij ons nog eens
dankt en die eindigt met de schoone woorden : Eerlijk duurt het !angst.
Zonderling gaan sommige kinderen le werk om den eigenaar uit te vinden:
„Mijn vriendin wilde, dat ik zelf het geld zou houden ; ik vroeg echter aan
iedereen, die voorbijkwam, of het hem toebehoorde."
Meer dan twintig brengen de vondst uit eigen beweging of volgens raad
der ouders naar 't politie-bureau.
Tegenover 40 „eerlijken" staan 28, die het geld niet willen afstaan en
dan nog die eene, die het in moeders rok vond en hoewel ze vooraf vertelt, hoe arm ze het thuis hebben en dat vader zonder werk is, alles op de
kermis verkwist.
Verreweg de meesten gebruiken het gedeeltelijk om vriendinnetjes, broertjes of zusjes een verrassing te bereiden.
Aan snoeperijen wordt heel weinig besteed, maar vader krijgt pantoflels,
een warm buffs of een lange pijp, voor moeder koopt men een mooi kopje
en schoteltje, warme schoenen, een deken of snuisterijen ; broertje moet een
paardje hebben, zusje wordt bedacht met een popje of een peperkoek en
eindelijk schiet er nog genoeg over om een schortje, een handwerkje, ja
zelfs een kerstboompje met een paar kaarsjes te koopen en aldus eigen begeerten te bevredigen.
Verscheidenen schijnen in hun oneerlijkheid geheel te goeder trouw en
zelfs danken zij God voor Zijn bestiering.
Een leerling eindigt aldus „Vroolijk en blij ging ik naar huis. 1k vertelde mijn ouders de geschiedenis met de beers, liet hun mijn nieuwe schort
zien en gal hun de rest van 't geld. Toen ik 's avonds ging slapen, dankte
ik den lieven Heer voor al, wat Hij dien dag aan mij gedaan had."
Nog erger maakt het een ander : „Ik kocht voor moeder allerhande kleinigheden. Toen ik dit alles thuis bracht, vroeg zij, hoe ik dat had kunnen
koopen. Daarop vertelde ik, wat er gebeurd was. Zeer verheugd zeide zij :
Wij molten God wel danken voor hetgeen Hij ons heden heeft gedaan."
Sommigen trachten hun geweten te paaien door een schijn-onderzoek naar
den vinder, en als er dan niemand komt opdagen, deelen ze den buit.
Medelijden duikt ook bij de oneerlijken een enkele maal op: „Blijde ging
ik naar huis en vertelde het aan moeder. Ze was zeer in haar schik, maar
toch zei ze : Als het maar niet door een armen stakkert is verloren ! Den
volgenden dag gaf ze mij Lien pfennig ; daar mocht ik wat voor koopen."
Zeer spitsvondig herleidt een meisje haar schuld tot een minimum :
„Mijn vriendin zocht mij over te halen, 't geld aan allerlei prullen te
besteden, maar ik wilde liever aan dezen en genen vragen, of het hem toebehoorde ; mijn vriendin zei echter, dat iedereen wel kon zeggen, dat de
beurs van hem was en ten slotte moest ik erkennen, dat ze daarin gelijk
had. 1k dacht nu ook aan de armoe thuis, aan moeder en aan de kleine
broertjes en zusjes. We gingen daarop naar huis en toen gaf ik moeder het geld."
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Dit proefwerk geeft volstrekt niet aan, hoe de kinderen zouden gehandeld
hebben, als ze werkelijk een geldstuk hadden gevonden ; maar het is ongetwijfeld een maatstaf voor het zedelijkheidsbesef van meisjes uit de kringen
der arbeiders.
Er is veel in, dat ons verblijdt : de innige band tusschen ouders en kinderen, het luisteren naar de stem van 't geweten, de hartelijkheid jegens
broertjes en zusjes, het medelijden met ongelukkigen ; maar ook over veel
moeten we ons bedroeven: ouders worden tot helers en medeplichtigen,
Gods naam wordt genoemd in zulk een verband, dat Zijn rechtvaardigheid
geheel ter zijde schijnt geschoven en de vele vonden der Schrift onthreken
bij dit alley niet.
Spreekt uit dit werk niet een stem tot ons het peil der zedelijkheid moet
verhoogd worden, door u w woord, door heel uw 'even?
L. A. J.
Leerboek der Natuurkunde door P. H. HEIJNEN. Eerste deel.
Eerste cursus. Groningen, WOLTERS.

Van dit uitnemende leerboek, in onzen vorigen jaargang uitvoerig besproken, verscheen nu reeds een tweede druk. Slechts hies en daar zijn
eenige wijzigingen aangebracht. De gekleurde platen, waardoor deze druk
zich van den eersten onderscheidt, hadden gevoeglijk weg kunnen blijven.
Mooi zijn ze niet en voor de duidelijkheid was zwart op wit ruim voldoende.
P. 0.
Van allerlei dieren. Leesboek voor het 6e tot 8e sehooljaar door
E. HEIMANS, Amsterdam. W. VERSLUIJS. 1902. f 0.50.

„De tegenwoordige tijden zijn goed en mild voor de jeugd. Hoe machtig
veel hebben wij als kinderen moeten ontberen, dat nu in overvloed gegeven
wordt." Aan dit woord van Prof. Beets word ik telkens herinnerd, als ik
Van Sloot en Plas, Door 't Rietland, Van Vlinders, Bloemen en Vogels, Hei
en Dennen, In de Duinen, In het Bosch van Heimans en Thijsse ter hand
neem. Bij het zien dier juweeltjes denkt men onwillekeurig aan Goethes
woord : Het beste is voor een kind juist goed genoeg, vergetende, dat dit
eene phrase is geworden uit een recensie, een paedagogisch handboek of
een verkiezingsmanifest. Overal anders is het beste voor de school veel to
duur. Misschien wordt dat wel anders in de twintigste eeuw, ondanks
concentratie-kampen en andere beschavings-instituten, immers „de eeuw van
het kind." Zoolang die geannonceerde tijd van verteedering des harten
nog niet is aangebroken, moeten wij maar zorgen, dat het streven naar het
beste geen belemmering zij voor het krijgen van het goede. Daarom hoop
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ik, dat het ruime debiet van deze bloemlezing de uitgave der vijf nog in
wording zijnde stukjes mogelijk make. Er waait een verfrisschende geest
door dit boekje, een geest die onze oude kinderen meer bewondering, het,
begin aller kennis, kan leeren. Het wordt tijd. Lang genoeg is natuurkennis de verschoppelinge geweest onder de vakken. Wie walgt niet van
de duffe meeldraadjes-tellerij van vroeger, van die schotverdeelende en schotverbrekende gansch zeer groote droogheid ! En dan die nomenclatuur van
een driemaal verstorven „beestenboekje" ! Na dat doodsbeenderen-tijdvak is
men „verstandig" geworden. De dagen kwamen, waarin de schoolmeesters
al wisten, dat des dichters „God luwt den wind voor 't pas geschoren
lam" in strijd was met de wet van Buys Ballot.
Van doelmatigheid mocht niet gesproken worden. Wie aanvaardt nog een
teleologisch beginsel. Dat de zeemeeuwen sterke vleugelen hebben, was gevolg,
niet zooals „zekere" lui nog meenen bedoeling. Wie een „opdat" leerde,
kwam in strijd met de wetenschap en met de neutraliteit. Men kon evenwel
wijzen op het prof* dat uit die producten van gelukkig toeval te trekken
viel. Wat nutten u deze dingen — niet de catechismus vraag — was toen
aan de orde van den dag. Voor het altruisme is utilisme mode geweest.
Natuurkennis was een vak, dat onderrichtte in maatschappelijken welstand.
of zooals Huxley zegt, een peettante, altijd bereid hare lievelingen van
zevenmijlslaarzen, vlijmscherpe sabels en almachtige Aladdinslampen te voorzien, die er voor zorgt, dat ze telegrafen op Saturnus krijgen, den anderen
kant van de maan kunnen zien en God mogen danken, dat ze zooveel knapper
en dus zooveel beter zijn, als hunne voorvaderen wandelend te midden van
duisteren nacht." Indien in de natuurkennis van heden wat meer gemoed
schuilt dan vroeger, hebben we den Heeren Heimans en Thijsse vooral
daarvoor dankbaar te zijn. Of zij het, „o Heer, hoe groot zijn Uwe werken
op de lippen van kinderen leggen!" Neen. Zijn ze wellicht „door ervaring
van het te veel genezen," mogelijk blijft ons, bij ons onderwijs, het „door
liefde voor te weinig bewaard." Aileen geen vrome phrase, dienend om
gebrek aan kennis te maskeeren. Vooral geen kunstmatige sentimentjes,
voorgeprate overtuiginkjes ! Het ,,mijn God, Gij hebt alles met wijsheid gemaakt", groeit op in de ziel van het kind, stil, onmerkbaar stil, als het
onderwijs in de natuurkennis — ik zeg niet christelijk, maar goed, waarlijk
goed is geweest. P. 0.

Op de Wandeling. Van Dieren en Planters door W. W. KOLVOORT.
Purmerend, J. MUUSSES. 1902. f0,60. 149 pag.

Dit boekje van den Schrijver van Kijkjes Buiten verdiend kennismaking. Invoering zal dan wel niet uitblijven. Al is de toon minder levendig dan bij Heimans, het boekje zal wel boeien. Het is voor wat oudere
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leerlingen bestemd • dan „van allerlei dieren". Voor elk der 12 maanden
worden twee onderwerpen besproken, waarbij o. a. naaldhout, het winterkoninkje, uilen, kikvorschen, viooltjes, de veldkers, bladluizen, hommels,
de linde, de groene speclit, varens, spinnen, de eik, gewapende planten,
meezen. Met het oog op den prijs is het boekje niet geillustreerd. Het
vinde zijn weg en verbreide kennis, die zich omzet in liefde.
P. 0.

Lento, door J. POSTMUS. Utrecht, J. C. VAN DER STAL.

De held van dezen psychologischen roman, de posthume zoon van een
zeeofficier, wordt in zijne kinder jaren opgevoed in een Stichtscb dorpje op
een buitentje, waar het leven schijnbaar niet toegelaten werd dan „door een
kier." Schijnbaar, want „al was het licht van buiten gedempt, in de eenzaamheid straalde de zon'': de Heide, die de troost zijner verweeuwde
moeder was. De vrome vrouw had haren zoon wel graag predikant zien
worden, zijn voogd, die met al die „vrome viezevazerij" gebroken had, vond
„er was aan dominees geen gebrek." Ook 's zoons sympathieen gingen een
anderen kant." ,,Het was niet genoeg, enkel des Zondags in des Heeren
huis, als het dan vromelijk heet, God den Heere groot te maken." „Misschien
ook door het gedempte Licht thuis was stil in hem opgebloeid de begeerte,
het leven in te gaan in de voile breedte en in de voile lengte." In zijn
moeders liefde ging hij zich bekennen „was iets drukkends, soms zelfs iets
benauwends." Ook zij ging begrijpen, dat ze los moest laten, urn niet te
verliezen. Na te Utrecht in de rechten te hebben gestudeerd, waar het hem
hinderde, „als in de college-zalen de eere van den mensch werd gezongen
en niet de eere Gods," wordt hij door oom in een der ministeries „geduwd."
„Als je schip niet buitengaats is geweest, weet je niet, wat je er mee doen
kunt; in het droogdok deugen ze allemaal, maar aan den anderen kant van
de duinen, dat valt wat tegen" meent de gepensioneerde, die neef bij het
uitvliegen zal helpen. Wie neef was, biijkt uit wat neef zag in den Haag.
Het Binnenhof riep de heugnis wakker aan den „Schutspatroon der Arminianen," voor de Grafelijke Zaal met den zwaarde gericht, de Kloosterkerk
voerde hem terug naar den Juli-morgen, toen Maurits „zich kloekelijk bij de
gesmade scheurmakers voegde," in het Rijksarchief zag zijne verbeelding de
Heeren van Amsterdam den Franschen gezant tracteeren, de Nederlandsche
Maagd op het Plein 181 3 herinnerde hem Groen's zeggen, „dat men deze
vreemde jutfer met haar Fransch kapsel over de grenzen had moeten zetten."
Op dezen zoo geconstitueerde laat de sclirijver het milieu nu aantrekkend
of afstootend werken. ,,Cirkels van anderer leven raken het zijne aan." Fen
lief nichtje, vlindernatuur, die nooit bij moderne predikanten kerkte, maar

BOEKWERKEN, TUDSCHRIFTEN, ENZ.

203

den Haags bel orateur adoreerde — zijne lente kwam, hij kreeg haar lief,
was ze al geen dieper ingeleide, „ze was niet vreemd aan de dingen des
heiligdoms;" zijn lente ging, zij speelde met hem ! Een neef, die „de orthodoxe
voorstelling der onzienlijke dingen" in Leidens academie liet liggen, agnostisch
deed, katholiek werd, maar ten slotte rust vond. Een oude zeebonk, als een
brandhout uit het vuur gered, een echte Geus, geen salon-imitatie „met ingestudeerde liedjes." Een hooge aristocrate, die de uitspraak begrijpelijk
maakt, dat Den Haag door de christelijke philanthropie wordt vergiftigd.
De lente ging, maar zijn „St.-Janslot" botte nit. Hij leerde na innerlijk verdiept te zijn, na niet enkel bekeerd te zijn van overtuiging met Mevrouw
Bosboom zeggen : „Hanteer de vreugd, zoolang de smart wil borgen" en met
Maryke Moei : „Mij schort niels dan de dankbaarheid." Men schold hem
„puur anti-revolutionair." Het deerde hem niet. Was het niet zijne eere?
En met die eere vond hij geluk aan de zijde van eene, die hem zijn lente
deed vergeten, die geen zomer had gegeven !
Er zijn in dit bock verdienstelijk gestyleerde bladzijden. Een hospita van
het ras, „dat er op los existeert,'' een wijf, dat handig partij trekt van den
aesthetischen smaak eener adellijke, die philanthropic toch zoo mooi vindt
en meer anderen zijn naar de natuur geteekend, Toch bevredigt het geheel
mij niet. Ik moest wat te telkens denken aan Goethe : Jedes ausgesprochene
Wort erweckt den Gegensinn." De schrijver Levert in zijn bock, hetzij dan
hoogere, hetzij dan lagere, bewust-dienstbare kunst. Hij stelt zich ten doe],
eene deugdelijk te herkennen wereld- en levensbeschouwing te propageeren.
Of de literaire waarde daaronder niet Teed, beslis ik nu niet. Dit echter
meen ik te moeten uitspreken, dat de schrijver, door liefde van het te weinig
in liet godsdienstige genezen, door ervaring moge leeren, dat het, tot bereiking van het ook mij sympathieke doe], evenzeer noodig is, zich te hoeden
voor het te veel.
N.
P. O.
„Het milt 111enschelijke." Hoe het is gezocht en waar
het is to vinden. door P. BIESTERVELD.
Rotterdam, D. A. DAAMEN. 1902.
In deze brochure, groot I77 bladzijden, behandelt de pas benoemde Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit een zeer aantrekkelijk onderwerp. Het doet
ons evenwel feed, te moeten zeggen, dat de lectuur ons min of meer heeft
teleurgesteld. De geleerde schrijver heeft gepoogd, populair en algemeen verstaanbaar te zijn; doch we vreezen, dat hij in die poging is te kort geschoten. Naar onze bescheiden meening, gaat het niet aan, in een bestek van
76 pagina's ongeveer alle methaphysische en ethische stelsels zoo te behandelen, dat men den niet-geleerden lezer een grondig, ja ook maar een
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oppervlakkig inzicht geeft van de beteekenis en strekking dier wereldbeschouwingen. In snellen vaart jagen we met den schrijver de eeuwen door,
zonder dat hij ons tot rust en kalme bezinning doet komen. We vernemen
van velen en van alles wat, van de Grieksche tragici, van Pythagoras, van
Plato en Aristoteles, van Antisthenos en Artstippus; doch het medegedeelde
is veel te beknopt en te luchtig, om te mogen onderstellen, dat de lezer zich
een eigen oordeel zou hebben kunnen vormen over „heel het Heidendom,
van het strand der Gele zee tot de boorden van den Tiber," I)ezelfde „methode"
volgt de schrijver bij de behandeling, of liever gezegd, of handeling, der
Nieuwere Wijsbegeerte. — Hoofdstuk I: „Het zoeken van het Heidendom"
eindigde met Plato en Aristoteles. Hoofdstuk II : „Het antwoord der Nieu were
Wijsbegeerte" vangt op eens aan met — Roussau. Zonder dat we te weten
komen, met welke bedoeling de schrijver ons dezen geweldigen sprong doet
maken, gaat het nu weer voort met dezelfde onrustige overhaasting, zonder
dat zelfs eenigermate de chronologische volgorde in acht genomen wordt.
De stations van dezen „Blitzzug" heeten naar des schrijvers volgorde: Roussau, het Rationalisme, Kant, Zola, Nietzsche, een onjuiste bewering aangaande
Herbart, Bilchner, Schopenhauer, Von Hartman, het Positivisme, het Materialisme, Hackel Virchow, Vogt, Moleschott, Darwin, nog eens Hackel, het
Socialisme, enz. enz. en dat alles binnen een bestek van vijftig bladzijden.
In Hoofdstuk HI volgt dan in ruim pagina's een beknopte christelijke
,,heilsleer," waarvan de inhoud, hoe veel omvattend en gewichtig dan ook,
weinig bevat, wat we niet elders en vroeger reeds zouden aangetrolfen hebben. Eindelijk bevat Hoofdstuk IV : „De beteekenis van de christelijke belijdenis voor het geheele menschelijke leven", eene „praktijk des christendoms,"
voornamelijk in betrekking tot maatschappij, wetenschap en kunst. Ook hier
werden uiteraard groote en gewichtige vraagstukken behandeld, doch op eene
min of meer conventioneele wijze, zonder dat er heel veel nieuw en verrassend licht op de dingen valt.
Tot leering en volledige inlichting, zoo meenen wij, is deze studie te beknopt en te oppervlakkig, meer geschikt om napraten, dan zelfstandig nadenden te kweeken. Als „apologetische" studie zal zij, zoo vreezen we, geen
twijfelaar tot overtuigd gelooven brengen en is hij voor „overtuigden" tamelijk
overbodig. De geachte schrijver denkt zich, naar onze meening, het peil zijner
lezers eenerzijds te hoog, wanneer hij menigmaal schijnt te onderstellen, dat
eene enkele aanduiding hem voldoende is, in stede van een uitvoerig betoog;
anderzijds te laag, waar hij vertrouwt, dat ze zich zoo spoedig door hem
zullen laten overtuigen.
W. JN.
,
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Dr. W. T. R SURINGAR, Zakflora, herzien door Dr. A. J M.
GARJEANNE, 9e druk met 111 figuren. Groningen, J. B. WOLTERS.
De groote belangstelling in de kennis der Levende Natuur is een verblijdend verschijnsel onzer dagen. Reeds at te lang hebben velen zich een
vreemdeling gevoeld in de wonderschoone wereld, waarin zij leaden. De lust
tot weten, tot begrijpen, tot genieten is ontwaakt, en tal van vertrouwde
gidsen staan gereed om den onderzoekenden geest den juisten weg te wijzen
in het onmetelijk rijk van Gods heerlijke Schepping. nit schrijvende,
denken wij in het bijzonder aan de schoone Flora's van Heukels, Heimans
en Thijsse, Oudemans en bovenstaande uitgave.
We hebben den 4d" druk van dit werk vergeleken met dezen negenden
en de gedachte kwam bij ons op : Hoe beijveren schrijvers en uitgevers zich
tegenwoordig toch om de studie aantrekkelijk te maken !
De hulptabellen in dit werk zijn opgesteld naar de dichotomische of
analytische method e. Misschien zou een kortere weg ook vaak tot
den naam der plant kunnen voeren. Doch voor wie studeeren wil is de
naam nooit hoofdzaak. Terecht zegt de bewerker : „Men late zich niet
afschrikken, indien het vinden van den naam der eerste planten tijd en moeite
kost. Veel gemakkelijker zou men tot dien naam kunnen komen door hen
te vragen aan iemand, die hem weet, maar men zou daardoor van de plant
zelve niets hebben geleerd. Men leert haar kennen door het geregeld en
nauwgezet onderzoek der eigenschappen, waarop men bij het bepalen gewezen
wordt. In zeker opzicht is hier dus het doel aan het middel ondergeschikt."
Vele Pothoofdplanten zijn opgenomen, ook de in de laatste jaren gevonden
„nieuwe planten van de Nederlandsche Flora," o.a. de Koraal-Orchidee.
Met andere heeft deze Flora gemeen, dat zij geillustreerd is. Fen uitnemende zaak. Het wit ons echter voorkomen, dat de figuurtjes naar foto's
meer waarde hebben als illustratie, dan als contrOle-middel.
Gaarne bevelen wij deze Flora aan. Studeerenden voor akte van onderwijzer
of hoofdonderwijzer zullen zich 't aanschallen van dit werk niet beklagen.
De uitvoering is, zooals wij die van de firma Wolters gewoon zijn, in
een woord : keurig.
U.
A. C. D. B.
Beginselen der muziek, door G. P. DE PAUW.
Groningen, J. B. WOLTERS, 1902.
In 76 blz. geeft de heer De Pauw een kort en duidelijk overzicht van
hetgeen in de theorie der muziek aan de harmonieleer voorafgaat. Tal van
goed gekozen zangoefeningen maken dit werkje, geschreven door een man
van de praktijk, tot een zeer bruikbaar hulpmiddel bij het muziekonderwijs
aan toekomstige onderwijzers.
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Christenharptonen: 1. Mijn weg. 2. Het hart. Voor zang met begeleiding van harmonium of piano. 3. Een liedje op de straat.
Voor zang, orgel en piano of Gemengd Koor.
Muziek van R. GERRETSON. Rotterdam, J. M. BREDEE.

Deze liederen getuigen van smaak ; de melodieen zijn natuurlijk en eenvoudig, terwiji in de begeleiding een prijselijk streven valt op te merken
om den tekst te illustreeren, waarbij echter zeer te recht slechts bescheidene
eischen aan den begeleider worden gesteld.
In het derde lied is de begeleiding zoo geschreven, dat het ook als
koorwerk dienen kan, wij meenen, dat het als zoodanig het best zal voldoen.
Het aantal Hollandsche liederen voor christelijke kringen is betrekkelijk nog
klein ; een reden te rrieer om deze keurige uitgave met blijdschap te begroeten.
L. A. J.
Ons Toonstelsel. Eenvoudige theorie der muziek, voornamelijk ten
dienste van onderwijzers, door G. C. F. VAN DER LAAN.
Groningen, J. B. WOLTERS, 1902.

De schrijver heeft er blijkbaar naar gestreefd alles duidelijk uiteen te
zetten, bier en daar zoo duidelijk, dat men er ten laatste bij zou indommelen.
Slaapverwekkend is bijv. wat wij lezen op blz. 3: „Ter onderscheiding dragen
de tonen namen." Op blz. 8: „De grootte der noten is alleen van belang
voor de duidelijkheid van het muziekschrift en wordt geheel bepaald door
den afstand tusschen de lijnen."
Bij het lezen van dergelijke waarheden, vraagt men onwillekeurig of er
nog iets gewichtigs achter zit ; nadat men er eenige van deze soort achter
den rug heeft, houdt men echter op met vragen en dit vermindert ook
eenigszins de belangstelling voor het wezenlijk goede in dit boek.
In de behandeling van den dubbelslag zijn fouten ingeslopen op blz. 123
en 124, die blijkens den verklarenden tekst wellicht niet voor rekening van
den drukker blijven liggen.
Op biz. 151 wordt het afgekeurd, dat een zanger aan 't e i n d van een
rust in plaats van aan 't begin ademt ; maar toch zullen de zangers voortgaan zich op 't laatste oogenblik de longen vol te zuigen, want het is hun
niet onverschillig van welke soort de lucht is, waarover ze kunnen beschikken.
Op blz. 450 staat, dat men om goed te leeren ademen „op den rug, op een
plank of op een hard bed moet liggen." Gewoonlijk is de bedoeling van
die plank en van dat harde bed, dat de patient leert, wat middenrifsademhaling eigenlijk is, en als hij liggende de beide handen niet tegen het achterhoofd drukt wat de schrijver niet vermeldt — zal hij er misschien niet
heel veel van beseffen. De geduldige lezer kan overigens veel kennis nit dit
boek putten, voornamelijk kennis, die hem op examens te pas komt en die
gedeeltelijk ligt op terreinen buiten de muziek. L. A. J.
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)

Beoordeeling van Herbart's psychologie. (Vervolg en slot).

c. De gevoelsverschijnselen.
Volgens Herbart zullen gevoelen en begeeren verschijnselen
zijn, door de voorstellingsbewegingen veroorzaakt. De verwantschap der beide wordt door hem erkend : wanneer een voorstelling of voorstellingsgroep in het bewustzijn wil stijgen, doch
door den inhoud van eene andere voorstelling of voorstellingsgroep
in dat stijgen wordt verhinderd, zoodat de eerstbedoelde tegelijkertijd als het ware naar boven en naar beneden getrokken
wordt, geraakt zij in de beklemming en het bewustzijn dezer
beklemming is een onaangenaam gevoel. Wordt eene dergelijke
beklemming opgeheven, doordat van elders hulp komt en de
eerst bedoelde voorstelling of groep van voorstellingen toch tot
stijgen geraakt, dan is het bewustzijn dezer opheffing van de
beklemming een aangenaam gevoel. Nu is het bewustzijn van
„in de klem" te zijn zeker heel onpleizierig, doch wie geraakt
hier nu eigenlijk „in de klem" ? Natuurlijk de voorstelling. Doch
is de voorstelling dan een zelfstandig wezen, dat over die beklemming eenige smart vermag te gevoelen ? — Wel neen, antwoordt de theorie, het is de ziel, die het bewustzijn der beklemming
heeft, daar de beklemde voorstelling een zielsverschijnsel is.
Wel zoo, maar de beklemmende voorstelling dan, is die dan
sours niet evenzeer verschijnsel derzelfde ziel? Bus het is de
zelfde ziel, die beklemt en beklemd wordt? Men ziet, tot welke
ongerijmdheid Herbart's theorie one voert en dat wel om de
vooropgezette hypothese te redden, dat alle zielsverschijnselen
tot voorstellingsbewegingen terug te brengen zijn. Om cliezelfele
hypothese te redden, moet tevens eene nieuwe hulphypothese
1) Zie pag. 186 van dezen jaargang.
Paed. Bijdr. III.
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dienst doen, welke beweert, dat zinnelijke gevoelsacten van lust
of onlust, hoewel zich als enkelvoudig voordoende, daar zij niet
nader te ontleden zijn, toch wel samengesteld moeten wezen,
doch van dat samengesteld-zijn niets laten merken, omdat de
versmelting harer elementen ,,beneden den dorpel des bewustzijns" heeft plaats gehad.
Volgens diezelfde hypothese gaat de geheele voorstellingsbeweging in het voorstellen zelf op. Eene voorstelling is
nu eenmaal niets anders dan het voorstelle n.
Hoe kan nu evenwel die voorstelling iets van de beklemming
door andere voorstellingen bemerken, en hoe veel minder kan der
ziel zelve daarvan lets bewust worden ? — En gesteld, dat zuiks
dan toch wel kon plaats hebben, hoe is het dan mogelijk, dat
bcrevoelstoestanden niet maar alleen naar hunne intensiteit verschillen, dat er tusschen aangenaam en aangenaam gevoel ook
nog een kwalitatief onderscheid tot ons bewustzijn komt? Of
zijn soms gevoel van dankbaarheid en van bevredigden hebzucht
te eener, en dat van verveling en van smart te anderer zijde,
slechts gradueel verschillend en valt er tusschen hen geen
kwalitatief onderscheid op te merken ?
Het stijgen eener voorstelling tot volkomen helderheid, zoodat
alle belemmering is opgeheven, zal volgens Herbart met het
hoogst mogelijk gevoel van lust moeten gepaard gaan. Maar dan
is de wiskunde eene ware goudmijn van den hoogsten lust.
„Tweemaal twee is 4." Wat ter wereld kan wel helderder zijn ?
Dus deze voorstelling, in helderheid door geene andere overtroffen, verschaft ons een lustgevoel, veel grooter, dan het danker
voorgevoel van de innigste lief& ?
Voorzeker, Pythagoras offerde eene hekatombe aan de goden,
toen hij het beroemde teorema vond, dat naar zijnen naam
genoemd is doch ontstond dat gevoel van onuitsprekelijke
voldaanheid uit het helder worden der voorstelling zelve, of
misschien veeleer uit de w a a r d e, die het inzicht in deze nieuwe
waarheid voor hem had ? - – Staat voorts het beeld van een
verwijderden vriend ons wellicht niet klaar genoeg voor oogen,
om bevrediging te wekken ? Of moet het daarmede gepaard
gaande gevoel van onbevredigdheid niet veeleer worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat wij dien vriend moeten
missen ? En wanneer wij het bericht ontvangen, dat hij ons
.
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komt bezoeken, moet onze onverwachte vreugde dan toegeschreven worden aan het felt, dat wij ons onzen vriend nu helderder
voorstelle n, of aan de zekerheid, dat wij hem nu weldra
zullen ontmoeten? 1 )
Geheel in strijd met de werkelijkheid komt vooral Herbart's
theorie, wanneer wij de gevallen nagaan, waarin de grootst
mogelijke verheldering eener stijgende voorstelling met een diep
gevoel van o n 1 u s t gepaard gaat. Gesteld, iemand heeft eenmaal
een geliefd kind verloren ; doch de tijd, zooals men zegt, heeft
de wonde eenigermate geheeld. De eene of andere omstandigheid doet de herinnering aan het teergeliefde pand weer met
kracht opleven. Gaat nu deze „stijging" met een gevoel van
lust gepaard, of wordt niet het hart opnieuw met weedom
vervuld, en de wonde opnieuw opgereten ?
Dit en zooveel, wat nog aangevoerd zou kunnen worden,
bevestigt ons in de innige overtuiging, dat het gevoelen niet is
een secundair verse hijnsel, 't welk het voorstellen begeleidt; dat
het daarentegen eene van het voorstellen geheel in aard verschillende openbaring der ziel is, waarin de eigenaardige waardij
tot uitdruk king komt, die al het waargenomene of voorgestelde
voor haar heeft. Schoon en naar waarheid, zoo meenen wij,
heeft Lotze, de opvolger van Herbart op den philosophischen
leerstoel aan de universiteit te Koningsbergen, de beteekenis
van het gevoelen der ziel doen uitkomen in de navolgende woorden :
„Al konden wij een onpeilbaar diepen blik in ons eigen zielsbestaan werpen, dan zou toch nog elke beweegreden ontbreken,
OM de aldus gevormde voorstelling voor meer te houden, dan
voor het voor ons onverschillige beeld van een wezen, dat
ergens voorhanden ware en zich van een tweede evenzoo
onderscheidde, gelijk een derde van een vierde zich onderscheidt. En wanneer verder ook d i t zelfs onze waarneming
Diet ontging, dat dit zoo volkomen gekende en doorschouwde
wezen tevens hetzelfde wezen is, 't welk in dit oogenblik deze
aanschouwing van zichzelf volbrengt, dan zou deze allervolkomenste zelfbespiegeling weliswaar het beeld van dat wezen
1) Wel zou H. hiertegenover willen doen gelden, dat de voorstelling van de komst
van den vriend en van hare gevolgen hier „rijst" ; doch daartegen zou weer aangevoerd
kunnen worden, dat ik mij die komst zeker wel het „helderst" voorstel, zoolang mijn
vriend nog niet gekomen is. Gevoelsbevrediging is heel wat anders dan voorstellingverheldering.
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met dezen laatsten eigenaardigen en merkwaardigen trek verrijkt hebben, maar nog altijd zouden wij even ver verwijderd
zijn van de beteekenis, die in het werkelijke leven het zelfbewustzijn voor ons heeft. Wel zou voor deze volmaakte intelligentie haar eigen wezen in volledige klaarheid aanschouwelijk
geworden zijn, maar ook tevens zoo voorwerpelijk, zoo objectief,
dat het haar slechts als een voorwerp zou voorkomen onder
vele andere onbekend en onverstaanbaar zou haar de innigheid blijven, waarmede ons zelfbewustzijn dit alles van oneindige
waardij voor ons zelven doet zijn. Evenals alle waardij van
het voorgestelde, wordt ook deze waardij van hetgeen ons
eigen geestelijk bestaan uitmaakt door gevoelsopenbaringen van
lust en onlust tot ons eigendom gemaakt. Niet omdat bier het
samenvallen van het denken en van het gedachte door ons
als zoodanig GEDACHT wordt, — neen, omdat het in de onmiddellijke waardij, die het voor ons heeft, GEVOELD wordt, legt
het den grond tot ons zelfbewustzijn en verheft het eens en
voor al bet onderscheid tusschen ons en de wereld daarbuiten
oneindig ver boven de tegenstellingen, waardoor zich het eerie
voorwerp van het andere afzondert." 1 ).
In deze schoone woorden van Lotze zien wij de grenslijn met
vaste hand getrokken, die voorstellingen en gevoelsacten van
elkander scheidt. Het is de ziel zelve, die reageert op de prikkels, welke door de gevvaarwordingen, de voorstellingen, de
denkvormen en hare combinatièn op haar innerlijkste natuur
worden uitgeoefend en zoodoende eene geheele toonladder, wij
mogen wel zeggen, eene geheele wereld van waardeeringen te
voorschijn roept en tevens door die waardeeringen haar innigst
wezen aan den dag laat komen.
In deze zelfde woorden ligt tevens de kiem van eene theorie
van het zelfbewustzijn, die we later wellicht nog de gelegenheid zullen hebben, met Herbart's theorie der „ik-voorstelling"
te vergelijken.
d. De wilsuitingen.

Evenals alle zielsverschijnselen, is, volgens Herbart, ook het
willen een noodzakelijk gevolg van de beweging der voorstellingen. — Onderstellen we, dat eene voorstelling stijgende is.
1) Zie Lotze : Mikrokosmos.
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Nu ontmoet zij een anderen bewustzijnsinhoud, die dit stijgen
verhindert, die dus de eerste voorstelling tracht te verdonkeren.
Daardoor wint de eerste voorstelling in kracht ; want juist door
de tegenstellingen worden de voorstellingen in krachten omgezet. Is deze kracht, ondersteund misschien door andere voorstellingen, die met de eerste verbonden zijn, sterk genoeg om
den tegenstand te overwinnen, dan zet zich het stijgings- of
verhelderingsproces voort, totdat de voorstelling haar maximum
van helderheid heeft bereikt, indien ten minste geen andere
voorstellingen of vonrstellingscomplexen dit stijgen opnieuw
belemmeren of door den druk, dien zij uitoefenen, onmogelijk
waken. — Letten we bier nogmaals op het verschil tusschen
gevoelen en begeeren. Het gevoel is de toestand van
beklemd zijn eener voorstelling, tusschen eene kracht, die de
voorstelling omhoog drijft, terwijl eene andere hoar tracht
omlaag te drukken. Zijn deze krachten gelijk, dan is de ziel
in evenwicht. Zoodra nu een der beide krachten, welke eveneens voorstellingen of voorstellingsmassa's zijn, door de eene
of andere van elders komende hulp daartoe in staat gesteld,
het evenwicht verbreekt en er dus beweging komt, is het begeeren in vollen gang.
Dat alle begeeren tot de eene of andere voorstelling in een
innig verband staat, is zoo evident, dat niemand dit feit zal
loochenen. Jets anders is het, het begeeren op te vatten, als
de beweging van dezelfde voorstelling, die het doel der begeerte
is, gelijk Herbart doet. Voorzeker, als ik honger heb, begeer
ik mij te voeden, en de begeerte richt zich op de voorstelling
van de gewaarwording, die door een bij vroegere gelegenheid
gevoed zijn opgedaan we rd ; doch mijn tegenwoordige begeerte
heeft toch iets anders ten doel, dan die vroegere voorstelling
tot den hoogsten graad van helderheid te brengen ; immers zal
zij eerst bevredigd zijn, wanneer de g e w a a r wording van
een opnieuw gevoed z ij n teweeg gebracht wordt, eene
gewaarwording, die van de voorstelling van een
vroeger gevoed zijn heel wat verschilt. Hier komt d uidelijk uit, hoe Herbart den verkeerden weg inslaat, door van
den aanvang of tusschen gewaarwording en voorstelling niet scherp te onderscheiden. Eerst de g e w a a r w o rd i n g van datgene, wat thans slechts als voorstelling in
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de begeerende ziel aanwezig is, drukt op hetgeen wordt begeerd,
den stempel van het werkelijk ondervonden genot, van
het persoonlijk opnieuw ervaren van het voorgestelde. Bat is
heel wat anders dan de voorstelling van dat zelfde genot, tot
hare grootste helderheid gebracht.
Eene tweede opmerking geldt Herbart's meening, alsof het
de strevende voorstelling zelf ware, die begeert en dus b eg e e r t e en v e r vulling eigenlijk in aard en wezen identiek
zouden zijn. Beide zouden dan slechts gradueel verschillen, in
zoo verre het object der begeerte de strevende voorstelling is,
die evenwel nog niet tot die volledige helderheid is gekomen,
die het streven doet ophouden en de begeerte in vervulling
doet overgaan. Als dit zoo ware, zou het onzinnig zijn, van
een doel der begeerte te spreken, daar doel en s t r e v en zouden
samenvallen. Verder kunnen we vragen : hoe kan die voorstelling of voorstellingsmassa, die volgens mechanische wetten
naar meerdere helderheid streeft, nu ook maar iets ter wereld
van haar eigen streven weten ? „Ik begeer dit of dat", kan op
het standpunt van Herbart dan ook eigenlijk slechts beteekenen :
„Eene voorstellingsrnassa i n m ij streeft met kracht naar meerdere helderheid ; daarentegen tracht eene andere voorstellingsmassa i n m ij dat streven der eerste te verhinderen."
Doch ook deze omschrijving kan weer niet juist zijn ; want
voor het „i n m ij" is geen reden van bestaan ; immers het zou
een „i k", een zelfbewustzijn vertegenwoordigen, dat immers,
volgens Herbart, niet nevens of buiten de elkander weerstrevende voorstellingscomplexen kan bestaan, daar het niet antlers
zijn kan, dan de voorstellingsmassa, die oogenblikkelijk in het
bewustzijn domineert.
Men zegge niet : ,,de ziel vormt de reèele basis van al
die elkander weerstrevende voorstellingsverschijnselen." Die
ziel toch, wij herinneren het ons, is het onbewuste onveranderlijke „REAAL", dat dus uit ter aard nooit met het „IK"
identiek kan zijn. „Ik begeer" zal dus eigenlijk moeten worden :
„eene voorstellingsmassa streeft naar meerdere klaarheid." Doch
langs welken weg wordt mij nu bewust, dat deze strevende
voorstellingsmassa tot mijn wezen in eene andere betrek king
staat, dan een streven buiten mij, in andere redelijke wezens plaats
hebbende. Wat wij bier opnieuw missen, is de ac tie der
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ziel zelve, wier in een gevoel gedocumenteerde waardeering
tot eene nieuwe reactie, een streven, aanleiding geeft en op
deze wijze eene nieuwen openbaringsvorm van Naar innerlijkst
wezen te voorschijn doet treden. — Eerst op het door het gevoel ingeleide en door het denken gevormde waardeeringsoordeel
berust elk streven en begeeren. Wat door mij als iets wenschelijks en begeerlijks, als een g o e d, gewaardeerd is geworden,
dat wil ik opnieuw verwerkelijkt zien, opnieuw als werkelijkheid
ondervinden en genieten ; daarop en daarop alleen richt zich
mijn verlangen en streven.
Doch met deze bewering komen wij opnieuw in conflict met
Herbart's meening, dat namelijk het begeeren volkomen onafhankelijk is van den i n h o u d der begeerde of, never, begeerende
voorstelling. — Wat ik begeer, begeer ik volgens Herbart niet,
omdat het mij voorkomt een begeerlijk goed te zijn ; integendeel is het voor mij een begeerlijk goed, omdat ik het begeer. —
Wij meenen, dat ook deze voorstelling van zaken in strijd is
met de werkelijkheid. — De bedenking, dat immers menigmaal
„het op zichzelf beschouwd volkomen onverschillige", ja zelfs
„het onaangename" begeerd wordt, dat b.v.b. de lijder de pijnlijke kunstbewerking, de zieke zijn bittere medicijn kan begeeren, is gemakkelijk te ontzenuwen. Of begeert soms de lijder
de pijnlijke kunstbewerking, de zieke zijn bittere medicijn om
die zaken zelve ? Is het niet, veeleer om door zulke pijnlijke en
bittere middelen van zijne kwaal te worden verlost, om weer
een grooter gewaardeerd goed, de volkomen gezondheid, deelachtig te worden ?
Wij zien het, ook ter verklaring van het begeeren is Herbart's
voorstellingstheorie met hare mechanische bewegingsprocessen
geheel ontoereikend en voert tot allerlei tegenstrijdigheden.
Bat Herbart determinist moet zijn in den volsten zin des
woords, spreekt van zelve. Waar het geheele zielsleven in mechanische bewegingsprocessen opgaat, waar het willen geheel en
al afhangt van de lotgevallen, die de overwegende voorstellingsmassa's in hun onderlingen strijd ondervinden, daar is alles van
de voorwaarden afhankelijk, waaronder het mechanische proces
als zoodanig plaats heeft en het gevoel van verantwoordelijkheid,
het bewustzijn van a 1 d us gehandeld te hebben, terwijl onze
plicht een a n d e r s handelen voorschreef, kan z i e 1 k u n dig
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niet worden verklaard. — Hoe Herbart zich de vorming van een
zedelijk karakter zielkundig voorstelt, blijke nog uit de navolgende aanhaling. —
,,Het moreele gevoel ontstaat uit de zedelijke oordeelen, en
is de naastvolgende werking van deze op het geheel van voorstellingen, dat zich in het bewustzijn bevindt. De genoemde
oordeelen hebben hun zetel slechts in weinige, en wel zulke
voorstellingen, die met elkander eene aesthetische verhouding
vormen. Zij ontstaan telkens en onvermijdelijk bij elk samentreffen dezer laatste, voor zooverre hare versmelting door het
verloop der overige voorstellingen niet onmogelijk gemaakt wordt.
Terwijl zij ontstaan, oefenen zij dezelfde werking uit, alsof
plotseling lets aangenaams of onaangenaams in het bewustzijn
kwam (narnelijk naar gelang zij goed- of afkeuring inhouden).
Daardoor begunstigen ze den aanwezigen gedachtenloop, of wel
houden dien tegen, waarbij ook wel terugwerkingen op het
organisme (b.v.b. het schaamrood-vvorden) plaats vinden."
„Voor wij verder gaan, kan reeds bier opgemerkt worden,
dat in den zoo even vermelden invloed der zedelijke oordeelen
op het overige voorstellen, dus in het moreele gevoel, het specifieke onderscheid tusschen die oordeelen, weinig of niet openbaar wordt. Of eene onbillijkheid, of eene onrechtvaardigheid,
of wel eene onwelwillendheid of lafheid, of iets anders als
zedelijke verkeerdheid gevoeld wordt, de storing, welke daardoor
de juist afloopende gedachtengang wellicht ondergaat, zal in alle
gevallen zoo tamelijk wel dezelfde blijven. Veel meer zal
daarvan afhangen, in welke verhouding de juist in het bewustzijn aanwezige voorstellingen tot elkander staan, hoe snel hare
reeksen afloopen, enz. Nu is het echter de eigenlijke taak der
practische philosophic, het specifieke onderscheid der verschillende zedelijke grondoordeelen volkomen duidelijk te maken.
Diensvolgens kan het moreele gevoel, dat dit onderscheid niet
aangeeft, ook aan deze wetenschap hare grondbeginselen niet
verstrekken." (Werke V, 164.)
Hieruit zien wij, hoe Herbart het begrip van het zedelijke
tracht of te leiden uit de zedelijke oordeelen, die bij hem geen
waardeering s-, maar verhou ding s-oordeelen, en aldus
zuiver intellectueele producten zijn, terwijl het zedelijk gevoel
eerst als secundair verschijnsel ontstaat, waar een dergelijk
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zedelijk oordeel tot den bestaanden bewustzijnsinhoud in betrekking treedt. Het zedelijke heeft derhalve, volgens Herbart,
even stellige, onwedersprekelijke intellectueele evidentie, als het
logische en staat daarmede form eel op dezelfde lijn.
Wij hebben daaromtrent een ander inzicht ; we meenen dat
het zedelijk oordeel rust op gevoelswaardeering, niet op intellectuöele evidentie. Doch laat ons de nadere toelichting hieromtrent uitstellen, tot de beschouwing van Herbart's ethiek ons
daartoe aanleiding zal geven. — Laat ons thans bij hem verder lezen. —
„Aangenomen nu, dat eene begeerte hare plannen ontwerpt,
en dat, terwijl een middel tot have bevrediging is uitgedacht,
de moreele verkeerdheid van dit middel wordt gevoeld, dan
werkt dit gevoel als eene belemmering en de loop der voorstellingen wordt gestaakt, juist zooals geschiedt, wanneer eene
uitwendige handeling niet gelukt. Gedurende dien stilstand nu
geschieden twee dingen. Ten eerste, zwellen de voorstellingen,
die van de begeerte uitgaan, sterker aan ; doch ten tweede wint
het zedelijk oordeel tevens tijd, om te voorschijn te treden.
Thans is het de vraag, of dit oordeel met een sterke voorstellingsmassa samenhangt, die, terwijl zij zich meer en meer in
het bewustzijn uitbreidt, langzamerhand die aanzwellende begeerte neerdrukt, zonder van haar karat door bet onaangename
gevoel, waarin zich de beklemde begeerte bevindt, in hare ontwikkeling te worden verhinderd. Kan deze vraag toestemmend
beantwoord worden, dan is zelfbeheersching aanwezig." —
(Werke V, 465).
We zien hieruit al weder, dat bij Herbart de heerschappij
van het zedelijk oordeel geheel afhankelijk wordt gesteld van
de massaliteit van het voorstellingscomplex, dat met dat oordeel
geassocieerd is. ,,Welke rol speelt nu dus dat zedelijk oordeel
zelf bij het zedelijk handelen ? Zooals duidelijk is, geen andere
dan deze, dat het een bestanddeel van de overwegende voorstellingsmassa uitmaakt ! Niet om d at het zedelijk oordeel
zoo en niet anders oordeelt, wordt het goede gekozen, niet in
eene in dat oordeel wonende macht van zedelijke waardeering
ligt de oorzaak der beslissing, maar alleen in de mechanische
kracht der voorstellingsmassa, waarmede het samenhangt. Dus
wordt het goede niet verkozen, om zijns zelfs wil, maar uit
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zuiver mechanische oorzaken. Van een zedelijk besluiten en
handelen kan bij de aanvaarding van Herbart's hypothese geen
sprake zijn." 1 )
Nog op eene zaak wenschen we de aandacht te vestigen :
namelijk op de wijze, waarop Herbart meent, dat het verband
tusschen ziel en lichaam gelegd is. De wijze, waarop hij zich
dat verband denkt, hebben we vroeger kortelijk geschetst. Zijne
denkbeelden hieromtrent komen geheel met zijne metaphysische
hypothese overeen, doch kunnen teveris zeer wel dienst doen,
om eenige zwakheden en leemten in de zielstheorie te bedekken. Waar het zielsprinciep in den mensch zoo formeel, zoo
enkelvoudig onaandoenlijk en onveranderlijk gedacht werd, moest
al het karakteristieke, dat als aanleg het eene individu van het
andere onderscheidt, overgebracht worden naar het gebied der
physiologie.
Wat den mensch van het dier onderscheidt, is volgens Herbart. alleen daaraan toe te schrij yen, dat den eersten een zoo
veel fijner bewerkt lichamelijk organisme toebedeeld is, dat hij
een fijner bewerktuigd zenuw- en hersenstelsel bezit, dat zijn
rechtopgaande gestalte de handen vrijmaakt, dat zijne spraakorganen hem tot fijner genuanceerde klankvormingen, tot het
uiten van gearticuleerde spraakklanken in staat stellen, terwijl
het dier dit alles nagenoeg mist. Zoo is ook de aanleg van
den eenen mensch van dien des anderen hoofdzakelijk in physiologische bevoorrechting te zoeken. Herbart onderscheidt
drieerlei werking van het lichamelijk organisme in betrekking
tot de zielsprocessen. Het lichamelijk organisme kan belemmeren, het kan een soort van resonnance-bodem vormen, die
de zielsprocessen medeklinkende begeleidt, en het kan eindelijk
het snelle verloop dier processen bevorderen. Alles wat derhalve betrekking heeft op erfelijkheid van neigingen en talenten, moet in de eigenaardige samenstelling van het lichamelijk
organisme gezocht worden, zonder dat Herbart zich veel moeite
geeft om het hoe en waarom duidelijk aan te wijzen. Ook het
ontstaan van zinnelijk lust- en onlustgevoel hangt volgens hem,
ten nauwste met de inrichting van den physiologischen toestel
samen. Hij erkent zelf, dat bier diepten zijn, waarin nog nau1) Zie Ostermann : Die hauptsaehlielisten lirthilmer, pag. 158.
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welijks een wetenschappelijke lichtstraal is doorgedrongen.
Gaarne stemmen wij toe, dat inderdaad veel van dit alles van
de bewerktuiging van het organisme afhankelijk moet zijn.
Doch tevens merken wij op, dat aan Herbart, die niets van dit
alles uit het wezen der ziel zelf vermocht of te leiden, geen
andere uitweg ter verklaring overbleef, dan het lichamelijk
organisme uitsluitend voor deze feiten aansprakelijk te stellen.
Vervalt zijne zielstheorie, dan vervalt ook die noodzakelijkheid.
Dan behoeft de zonde en alles wat met die zonde samenhangt,
de voorwaarden van zijn bestaan niet uitsluitend in de inrichting van het lichamelijk organisme te vinden, gelijk Herbart
het daarin noodzakelijk zoeken moet, omdat voor hem de oorzaken nergens anders te zoeken zijn. Aanvaarden we ook met
alle andere deze consequenties der theorie, dan zijn we niet
ver meer verwijderd van het naturalistisch determinisme, dat
geen verantwoordelijkheid kent, en alle gedachten, gevoelsuitingen, neigingen en handelingen van den enkelen mensch
beschouwt, als noodzakelijk bepaald door, en opgenomen in den
grooten kringloop van het alles omvattende natuurleven.
Voorzeker, Herbart bezat te veel, zij het dan ook rationalistisch getint, godsdienstig geloof, om deze consekwenties volledig
door te trekken ; — zijne ethica, zoowel als zijne opvoedingsleer
kunnen er van getuigen ; doch zullen zijne volgelingen er voor
bewaard blijven; of lie ver zijn zij er voor bewaard gebleven?
Wij meenen het te moeten betwijfelen.
Hoe raadselachtig, hoe tegenstrijdig zelfs het moge klinken,
toch meenen we, in weerwil van al de ingebrachte bezwaren,
de bestudeering van Herbart's psychologie te mogen aanraden.
We zullen zeggen, waarom.
Herbart is de eerste geweest, die de zielkundige vraagstukken onder de oogen heeft durven zien. Opvoeder in merg
en been, dreef de zedelijke ernst, die de grondtoon van al zijn
denken en handelen was, hem voort, om niet te rusten, voor
hij tot de eerste oorzaken der verschijnselen was doorgedrongen.
Hij was levendig vervuld van het besef, dat, wil men den
mensch opvoeden, die mensch dan zoo nauwkeurig mogelijk
moet worden gekend.
Groot en omvangrijk is dan ook het ervaringsmateriaal, veelszins op den weg van strenge en nauwkeurige observatie ver-
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kregen, dat door hem is bijeengebracht. Veel van hetgeen hij
beweert en uiteenzet, dwingt den lezer om na te denken en
zet hem zelf aan het werk. ook als wijsgeer en psycholoog,
is en blijft Herbart paedagoog en dat is zijne zeer groote verdienste. Al is men het zelden geheel met hem eens, toch kan
men altijd van hem leeren. Zijne correctie van de oude zielvermogenstheorie is scherp, maar veelal juist. Wat hij omtrent
apperceptie en reproductie der voorstellingen heeft geleerd, bevat
veel van blijvende waarde, al ziet men zich ook genoodzaakt,
de scherpzinnig uitgedachte theorie van het evenwicht der
voorstellingen prijs te geven. Wanneer men de voorstellingen losmaakt van de andere categorieên van zielsfeiten, gelijk die van
het vergelijkende denken, het gevoelen en het willen, dan is er
inderdaad in het verloop van de voorstellingen, in hunne cornbinatiên en reproduction veel, dat aan een mechanisme doet
denken, een mechanisme echter, dat niet meer uitsluitend
gelden kan, wanneer men nog andere categorieen van zielsopenbaring aanneemt, die van de voorstellingen geheel en al
in aard verschillen. Doch hoe verder men komt, hoe meer de
theorie in gevaarlijkheid toeneemt. Het vergelijkende denken,
al moge het met het mechanisch aangevoerde voorstellingsmateriaal werkzaam zijn, is zelf reeds onzes inziens een veel meer
spontane uiting van het zielsbestaan. Geloove, wie het wil, dat
het eenig onderscheid tusschen een geniaal wijsgeer of dichter
en een alledaagsch geborneerd mensch alleen te zoeken zou zijn
in gunstiger uitwendige omstandigheden of een fijner bewerkt
licharnelijk organisrne ! Doch vooral wanneer ook de gemoedsbevvegingen het gevoelen en het willen, uit het voorstellingsorganisme worden afgeleid, wanneer de meest gewrongen sophismen dienst moeten doen, om de vooropgestelde theorie van
het zielsreaal te redden, dan wordt de weg, door Herbart aangewezen, een dwaalspoor. Dan wijken ook wel sommige volgelingen van hem af, al schijnen zij den meester getrouw te
blijven dan leiden de consekwenties der theorie tot fouten en
verkeerde praktijken op het gebied der opvoeding, die, we voegen
het er met nadruk bij, door Herbart zelf ten deele vermeden
zijn, doch waartegen velen, die zijn spoor volgden, zich onmogelijk konden vrijwaren.
Bij waarlijk groote denkers vertoont zich dikwijls deze
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bijzonderheid, dat zij sours, zich boven de grenzen van hun
stelsel verheffende, uitspraken doen vernemen, die op iets
voortreffelijkers heenwijzen, clan hun stelsel, als geheel beschouwd, vermag te geven. Aan twee zulke uitspraken van
Herbart wil ik hier ten slotte herinneren. De eerste betreft de
verhouding van de methaphysica tot de psychologie en luidt
aldus : „De psychologie, hoewel_ uit een theoretisch oogpunt
aan de algemeene metaphysica ondergeschikt, heeft desniettegenstaande eene ongelijk hoogere waardij. Zij is van het geheel
der metaphysica dat ouderdeel, op welks terrein de op zich
zelf koude en harde bodeni dezer natuurwetenschap voor 't
eerst den zonnestraal van het aesthetisch oordeel ontvangt en
indrinkt, om alzoo in een woonplaats veranderd te worden,
waar het geestesleven des rnenschen gedijen kan. — De algemeene metaphysica daarentegen is een met ijs bedekt eiland,
dat slechts door zeer gezonde, met behoorlijken voorraad van
levensmiddelen voorziene reizigers moet bezocht worden. Er
zijn er geweest, die hoopten, het ruwe klimaat van dit eiland
te kunnen verbeteren, door er bloemen en edele vruchten op
te planten. Doch wat voorwerpen zij ook mogen aanbrengen,
die weldadig werken op het gevoel, in zulk eene koude luchtstreek moet het verdorren ; en de winst bestaat slechts daarin,
dat de heeren hun gebrek aan kennis in de geographic van
(len wetenschappelijken bodem ten toon stellen. Een zeer
nadeelig gebrek ! Want daaruit ontstaat eene drukke bedrijvigheid, waardoor het noodige werk in zijn voortgang gehinderd
wordt." — (Werke VI, p. 372).
Worden wij hier niet herinnerd aan een woord van Lotze,
voorkowende op de laatste • bladzijde van zijne „Metaphysik",
dat aldus luidt: „Toen ik eenige tientallen van jaren mij aan
eene nog meer onvolkomene behandeling (van dit onderwerp)
waagde, besloot ik met de uitspraak, dat het ware begin van
de metaphysica in de ethiek ligt. Ik geef het minder juiste in
deze uitdrukking prijs ; maar nog altijd ben ik van overtuiging,
op den rechten weg te zijn, wanneer ik in datgene, wat be h o o rt
te zijn, den grond zoek van datgene, wat i s."
De andere uitspraak betreft de onderlinge verhouding der
verschillende zielsverschijnselen. Van den samenhang, waarin
zij voorkomt, losgemaakt, geven wij Naar aldus weer : „De vraag
,
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naar het causaal-verband tusschen de zielsvermogens behoeft
ons niet bezig te houden ; daar de, uit de in wendige ervaring
bekende, snelle en bestendige afwisseling van voorstellen, gevoelen en begeeren, met alle daarbij behoorende wijzigingen,
waarbij geen van deze drie de andere geheel verdringt, maar
integendeel bijna altijd tevens ook de beide andere in zich sluit,
zoodat eigenlijk alleen het zwaartepunt onder hen afwisselt, —
zich van zelf aan ons voordoet, als het eenige natuurlijke en
noodwendige verloop van de verschijnselen op het gebied des
geestes." (Werke VI, pag. 70).
Wordt bier niet, zoo vragen we, een gelijkstelling in rang en
beteekenis van voorstellen, gevoelen en begeeren ondersteld,
die door de ervaring volkomen bevestigd wordt, doch met
Herbart's theorie onmogelijk in overeenstemming is te brengen? —
Besluiten wij met eene aanhaling uit : „Dr. G. Maier, Paedagogische Psychologie", pag. 57 : „Geen der drie elementen, die
wij in het zielsleven aantrelren kunnen wij uit de andere afleiden, geen kunnen wij ontberen ; geen der drie sluit de andere
in of uit ; integendeel, bij elke actie des bewustzijns werken zij
alle samen, wij kunnen ze slechts in theorie van elkander scheiden.
Zij zijn, elk voor zich, even eigenaardig, even zelfstandig, doch
zij zijn geene bijzondere vermogens in dien zin, dat zij naast
of tegenover elkander zouden staan ; zij zijn eenvoudig elementen
van ons bewustzijn. Hoe gaarne ook het wetenschappelijke
onderzoek eene eenheid in de verschillende elementen zou wenschen te vinden, dat onderzoek moet voor de feiten buigen en
met de eenheid in het bewustzijn zich tevreden stellen." 1 )
UTRECHT.

W. JANSEN.

PROF VE VAN EEN LEERPLAN VOOR SCHOLEN VAN
MEER UITGEBREID LAGER ONDERWIJS.

Het kart zijn nut hebben, eens aanleiding te hebben van gedachten te wisselen over een plan van arbeid, dat men op de
scholen voor M. U. L. Onderwijs meent te kunnen volgen. Dit is
1) In den vierden jaargang hopen wij deze „Studien over Herbart" voort te zetten.
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niet alleen wenschelijk voor hen, die aan dergelijke scholen werken,
maar heeft ook zijn nut, in zooverre men daardoor de gelegenheid heeft, over den aard en de inrichting van zulke scholen
juistere meeningen te verspreiden dan gemeenlijk gangbaar zijn.
Waar de Wet op het L. 0. den term M. U. L. 0. zelfs niet kent, en de
practijk van het leven ook in onderwijskringen door scholen
M. U. L. 0. zelfs verstaat dezulke, die behalve de vakken a—k
ook nog Fransch op den rooster hebben, daar is eene omschrijving van hetgeen vvij er door verstaan, zeker niet overbodig.
Wij bedoelen ermede inrichtingen, waarin een 9- of 10-jarigen
cursus de vakken op den rooster voorkomen, niet alleen van
a—k, maar ook tenminste die, genoemd onder letter 1, m, n en p,
inrichtingen derhalve, die, al vallen zij in den zin der Wet
binnen de grenzen van het L. 0., toch voortgezet onderwijs
geven, dat in substantieelen zin met dat van de H. B. S. III
overeenkomt.
Elders heb ik uiteen gezet, om welke reden deze scholen in
den laatsten tijd veel worden opgericht en het gezond verstand der
natie zich voor zulke scholen weer meer gaat uitspreken dan
sinds de invoering der Wet-Kappeijne is geschied. Ik laat dus
den grond, waarom deze scholen o. i. reden van bestaan hebben, achterwege, en ga van het feit uit, dat zij bestaan, en bier
en daar zelfs bloeien. Ook voor de ontwikkeling der scholen
is dus het vaststellen, althans het overwegen van een norm,
waaraan zij hebben te voldoen, een zaak van groot belang.
Wij, d. w. z. zij, die deze scholen dienen of die Naar bestaan
gerechtvaardigd achten, moeten, zoo komt het mij voor, een
afgerond geheel met onze scholen willen bereiken. Daarom
dunkt mij, dat om het begrip der scholen M. U. L. 0. zuiver te
stellen, wij niet moeten jagen naar eene voorbereiding voor
4e kl. H. B. S. V, Cadettenschool, K. M. A. of iets van die
kracht. Dient door ons leerplan aan dezen eisch, om welke reden
ook, te worden voldaan, data zal daaraan op andere wijze moeten
worden tegemoet gekomen ; doch daarover straks reader.
Wij moeten ons voorstellen, gelijk ik reeds zeide, een geheel
te bereiken met onze scholen M. U. L. 0., een cirkel van onderwijs, die gesloten is, niet een deel van een cirkel, die door het
noodzakelijk voortgezette onderwijs pas een jaar of drie later
afsluit.
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Ik stel mij dan voor deze vraag : Wat hebben jongens en
meisjes, die met hun 16e, zeg, '17e jaar, de maatschappij zullen
binnentreden aan algemeene kundigheden noodig?
Tal van jongens en meisjes, het is algemeen bekend, zoeken
nu de H. B. Sn., soms de Gymnasia, tot het verkrijgen van algemeene ontwikkeling. Zij bezoeken deze inrichtingen, om ze na
verloop van hoogstens drie jaren te verlaten, eensdeels, omdat
zij het onderwijs niet dan met moeite volgen kunnen, anderdeels, omdat het voor hen tijd wordt, in het practische leven
een werkkring te beginnen. Deze zal bijv. tot vaders zaken
moeten worden ingeleid, gene zal op een kantoor zijn loopbaan
moeten beginnen, want een administratieve carriére wordt zijn
deel ; een derde, die een bepaald vak zal moeten leeren, heeft
dan aan kundigheden genoeg opgedaan, voldoende, zoo meent
men, om een ontwikkeld man te kunnen worden ; menig meisje
kan nu met de opgeclane kennis volstaan, om, hetzij in de
huishouding te worden opgeleid, hetzij tot eenigen tak van
vrouwelijken arbeid te worden voorbereid ; in 't kort, legio burgerkinderen dienen wat meer te weten dan de gewone Lagere
School geven kan, en, daar zij geen studievak kiezen, zullen zij
bij de thans bestaande verhoudingen bijna niet anders kunnen
doen dan de H. B. S., hetzij jongens- of meisjes H. B. S., bezoeken.
Voor dezulken nu in de e e r s t e p 1 a a t s zal de school voor
M. U. L. O. moeten dienen. Over de voordeelen tot vorming
van het karakter, die eene leiding in een hand aanbiedt, boven
eene leiding van velen, als dit ten minste leiding heeten kan,
wijd ik thans niet uit : ik deed dit reeds elders. Doch behalve
die leiding tot vorming van het karakter onmisbaar, zal ook
het onderwijs meer vrucht kunnen dragen voor leerlingen, als
boven bedoeld, die van eene goede school voor M. U. L. O.
gebruik maken. Dat onderwijs toch bedoelt te zijn een onderwijs, dat afsluit ; dat een geheel is, dat vaststelt na onderzoek, wat
jonge menschen ter voorbereiding noodig hebben, wat zij voor het
practische leven zouden kunnen missen ; en het spreekt vanzelf,
dat 3 /5 van een cirkel geen geheel is, en ook daarvoor niet kan
doorgaan. Ik sta hierbij dan ook niet in den breede stil, omdat
door mij reeds voorheen werd aangetoond, dat de H. B. S. voorbereidingsscholen geworden zijn voor voortgezet onderwijs, evenals de Gymnasia het reeds waren voor de universitaire studie.
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Voor de categorie van jonge menschen dus, die algemeene
ontwikkeling noodig hebben en met hun 16e a 17e jaar eindigen schoolonderwijs op te doen, acht ik de scholen voor M. U.
L. 0. in de eerste plaats bestemd en het meest geschikt bovendien. Nu weet ik zeer wel, dat wij een harden strijd hebben
te voeren tegen den officieelen invloed, die op onze burgerij
wordt uitgeoefend door de meerdere voortreffelijkheid van het
onderwijs aan H. B. S., maar ik ge]oof, dat het onze plicht is,
de ouders, voor zoover wij althans kunnen, op de door mij reeds
aangegeven fouten te wijzen, en moeten trachten hen te doordringen van het nut, dat een leiding in een hand, en een volledig afgerond geheel bij het onderwijs bezit. Kunnen wij met
feiten bewijzen, dat op onze scholen M. U. L. O. menige jongen
en menig meisje behouden is geworden en flink toebereid de
maatschappij ingaat, mag het ons gelukken aan de maatschappij
jongens of meisjes of te leveren, die het beginsel van gehoorzaamheid en eerbied voor het gezag in zich hebben opgenomen ;
die waarborgen geven van stiptheid en orde te hebben aangeleerd ; wien geleerd is, zelfstandig te oordeelen en hetgeen zij
weten, grondig te kunnen ; die door de wijze van studeeren
geleerd hebben, hoe zij een zaak moeten aanpakken, geen
twijfel er aan, of het gezond verstand der ouders zal aan de
leiding op de school, een deel van dit succes moeten toeschrijven.
Ik denk nu aan een t we ed e categorie van jonge menschen,
aan hen, die zonder direct de maatschappij in te gaan op 16e
en 17e jaar, voorbereidende ontwikkeling noodig hebben, voor
zij aan het door hen gekozen vak of beroep zich gaan wijden ;
jonge menschen, die in zekeren zin met het gewone schoolonderwijs kunnen afrekenen, en het vak of beroep hunner keuze,
op speciale inrichtingen volgen kunnen, en toch een fonds van
ontwikkeling dienen verworven te hebben. Bijv. a.s. onderwijzers,
a.s. spoorwegambtenaren, jongelui, die thin- of landbouw zullen
leeren ; toekomstige schilders en teekenaars, instrumentmakers
en electriciens, altemaal te vervullen door jongelingen, die een
algemeene voorstudie noodig hebben, voor zij met de speciale
eischen van hun vak kunnen aanvangen.
Moge wellicht hij de thans bestaande inrichting van ons
onderwijs eene carriere als de zooeven genoemde niet kunnen
begonnen worden dan na het afleggen van eenig examen, dan
N. Paed. Bjjdr. iII.
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is dat toch gewoonlijk niet zoo zwaar, dat men daarvan eenigen
invloed op het leerplan behoeft te duchten. En, waar nu voor
dergelijke loopbanen het diploma H. B. S. III wel eens als eisch
wordt gesteld, daar zal het ons streven moeten zijn, naar het
mij voorkomt, de toelating tot eenig dergelijk ambt voor jonge
menschen van onze scholen te verzekeren op grond van ons diploma. Bij den tegenwoordigen gunstigen wind, die zich allerwege
openbaart voor afschaffing van examens, geloof ik, dat dit alles
beproefd kan worden doch is alleen dan mogelijk, als wij kunnen
bewijzen, desnoods tegenover autoriteiten, dat onze jongelui niet
minder beteekenen dan de officieel-gekeurde der H. B. S. III.
Nu volgt nog een d e r d e categorie, die wij evenzeer voor
onze scholen kunnen opeischen, n.l. die jonge menschen, van
wie een vrij zwaar examen wordt gevorderd, een examen, dat,
zoo het al niet vergelijkend is, dan toch alleszins zijn invloed
door de hoogere eischen, waaraan candidaten dienen te voldoen,
zal doen gevoelen op ons leerplan. Ik bedoel bijv. jongelieden,
die het examen van surnumerair voor belastingen doen moeten,
of die de Cadettenschool of Willemsoord begeeren, voor hen,
die telegraaf of postbeambte dienen te worden, enz. Voor hen
zou ik om door mij in den aanvang genoemde reden, een afzonderlijke klasse aan onze scholen willen ingericht zien, men
zou kunnen zeggen een parallelklasse bij het 3e leerjaar, of, —
wat nog beter is, een 4e leerjaar. Ik zal weinig woorden behoeven, om dit te motiveeren : irnmers is het voor de aansluiting
der onderdeelen van ons leerplan van groote beteekenis, dat onze
scholen niet den invloed van examens behoeven te ondervinden
moet men met het oog op eigen belangen daarmee toch rekenen,
dan dient die invloed gelsoleerd te worden van den hoofdarbeid.
Ik weet niet, of wij van de onlangs benoemde staatscommissie
tot regeling van betere aansluiting tusschen (offici6e1 is het genoemd : ,,ineenschakeling der deelen van het onderwijs") het
Lager- en Middelbaar Onderwijs veel kunnen verwachten.
Nan profetieen zal ik mij niet wagen, maar wel vlei ik mij,
dat men ook in die commissie zal willen rekening houden met
het M. U. L. 0., dat, men moge dit nu officieel erkennen of
niet, sinds jaren bij ons yolk een goeden klank heeft, en waarnaar het gezoud verstand der natie in den laatsten tijd meer
uitgaat dan voorheen.

PROEVE VAN EEN LEERPLAN VOOR SCHOLEN TAN M. U. L. ONDERWIJS.

225

Ik zou, nu ik het doel, dat wij met onze scholen voor
M. U. L. 0. trachten te bereiken, heb geschetst, kunnen be-.
ginnen met mijne gedachten over de inrichting van een leerplan te geven. Hoezeer ik onze scholen als ondeelbaar beschouw,
wensch ik niet veel over het leerplan der eerste 6 jaren te
handelen ; niet, omdat ik het van gering belang acht, maar
omdat de ondergrond voor dat voortgezet onderwijs, dat onze
scholen karakteriseert, vrij wel bekend kan geacht worden.
Een enkel woord derhalve.
In te veel omschrijving zal ik niet behoeven te vervallen,
aangezien de norm tamelijk wel aangegeven wordt door den vrij
wel bekenden eisch, lien men aan candidates voor de toelating
le klasse H. B. S. en Gymn. stelt. Ik veroorloof mij evenvvel
de opmerking, dat ik het niet in het belang van onze leerlingen
vind, wanneer wij uitsluitend met de eischen van dat toelatingsexamen zouden willen rekenen, en derhalve de vakken, die wij
voor algemeene vorming noodzakelijk vinden, loslieten of zelfs
niet opnamen. Ik denk hier aan : Natuurkennis, Algem. Gesch.,
Aardr. Wereldd., Algebra en Meetkunde. Deze vakken wensch
ik in de z.g. examenklasse te behouden, om de eenvoudige
reden, dat de ontwikkeling van onze leerlingen gestremd wordt,
wanneer wij deze vakken, vvaaronder er zijn, die voor algemeene ontwikkeling veel waarde hebben, weglieten, enkel en
alleen, omdat op een toelatings-examen aan H. B. S. en Gymn.
daarmee niet gerekend wordt. Ik wensch de eenheid van het
leerplan daarom niet te verbreken, en, waar ik het betreur,
dat zoovele leerlingen de examenklasse pan verlaten om op
H. B. S. en Gymn. hun studie voort te zetten, lets, dat ik bij
de tegenwoordige inrichting van ons onderwijs niet anders verwachten kan, daar moet ik het van belang blijven vinden, dat
jongens in bovengenoemde vakken onderwezen worden ; niet
alleen, omdat hun dit onderwijs later zeker ten goede komt, doch
vooral, en dit is de hoofdzaak, dunkt mij, omdat het den horizon
hunner ontwikkeling ,verruimt.
Tot zoover nu de ondergrond, waarop wij voortbouwen willen.
Met het doel voor oogen, eveneens door mij geteekend, ga ik
thans uwe aandacht vragen voor het eigenlijke leerplan der
scholen M. U. L. 0., juister gezegd, van den B- of 4-jarigen
vervolgcursus.
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Uit hetgeen voorafging, zal het u duidelijk zijn, dat ik onze
scholen ongedeeld wensch te bezien. Het leerplan omvat 9 of,
wil men, '10 jaren, die een aaneengesloten geheel vormen. Moet
er aan het eind van het 6e leerjaar een groot deel afgestaan
worden aan H. B. S. of Gym., ik gevoel, dit kan in vele gevallen niet anglers, al betreur ik het ten zeerste. Over de hoeveelheid kennis dezer 6 jaren sta ik, om reeds genoemde redenen niet in bijzonderheden stil ik bepaal mij dus tot het programma na die 6 jaren, van die jaren derhalve, die onze
scholen haar eigenaardig karakter verleenen.
Nu zal dit leerplan zich moeten kenmerken, naar het mij
voorkomt, door de volgende beginselen :
1. De keuze der vakken wordt geheel beheerscht door
de eischen van het practische leven.
'2. Wat als vak van onderwijs wordt opgenomen, moet
een geheel van bruikbare kennis aanbrengen.
In de e e r s t e plaats dan acht ik, dat de kennis der m od e r n e t a l e n onmisbaar is. Onze leerlingen moeten bij het
ontvangen van ons diploma in staat zijn een boek in de vreemde
taal te lezen en te begrijpen, zelfs zou een courant met hare
advertenties gewenscht kunnen bevonden worden. Voorts dienen zij in staat te zijn, om naar aanleiding van een hun in de
taal voorgelezen verhaal, daarvan in eigen woorden een opstel
te kunnen maken, dat blijken geeft van te kunnen denken in
de vreemde taal. Fen schets van een brief moeten zij kunnen
uitwerken en zich zonder eenigen schroom met iemand kunnen
onderhouden over een niet al te moeilijk onderwerp, dat plaat
of verhaal aan de hand doet.
Het zal wel niet opzettelijk behoeven te worden opgemerkt,
dat het schriftelijk werk de blijken moet dragen van bekendheid met de vormenleer der taal, en daartegen mogen niet al
te grove misslagen worden begaan. Aangezien het niet in mijn
bestek ligt, over de methode te handelen, laat ik de bespreking
der directe taalmethode rusten.
In de t w e e d e plaats dient de kennis van onze M o e d e rt a a 1 zich zoover uit te strekken, dat niet alleen een stuk proza
of poezie behoorlijk kan worden gelezen, maar ook, dat het
gelezene in de nuanceering der gedachten blijke duidelijk be-
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grepen te worden. Ik acht voorts, dat de voornaamste letterkundigen aan onze leerlingen bekend moeten zijn, meer dan
bij name. Van de meest bekende schrijvers en dichters dienen
zij enkele werken te hebben gelezen en misschien is het niet
te veel gevergd, van een enkelen een korter of langer gedicht
van buiten te kennen. Dat, in hetgeen ik zoowel van de moderne
talen als van onze moedertaal opmerkte, opgesloten ligt, van
hoe groote beteekenis eene bibliotheek is, zal wel duidelijk zijn.
Dat onze leerlingen door het maken van een z.g. vrij opstel,
door het schrijven van een brief zullen moeten kunnen toonen,
hun gedachten behoorlijk te kunnen formuleeren, zal men als
een noodzakelijken eisch wel willen erkennen.
In de d e r d e plaats dient van de Vaderl. Geschiedenis
de gang ouzel' historie bekend te zijn, en moeten de hoofdpersonen uit de Algemeene Geschiedenis hun evenzeer bekend
vvezen. In hoeverre daarbij de Kultur-historische Bilder van
Wachsmuth kunnen dienen, laat ik om reeds genoemde reden,
onbesproken.
Hieraan kan men aan het slot der behandeling toevoegen een
overzicht van de staatsinrichting van ons land, en komt het mij
voor, dat een zitting van de 2e Kamer eens bij te wonen voor
de oudste leerlingen onder leiding van den onderwijzer veel
voordeelen aanbiedt.
In de vierde plaats zal de Aardrijkskunde, wat aangaat
de staatkundige aardr. behalve Nederland en de koloniön ook
de werelddeelen dienen te omvatten. Vooral komt bet mij voor,
dat de leerlingen een goed overzicht dienen te bezitten van de
Oost, daarvan niet alleen de voornaamste cultures dienen te
kennen, maar ook met de toestanden, waaronder de inlanders
leven, vertrouwd dienen te zijn. Van Europa dient de nomenclatuur tot een minimum beperkt te worden, maar de bronnen
van bestaan der bevolking en de verhouding, waarin wij tot die
natièn staan ook uit een politiek oogpunt, moet bij de behandeling tot haar recht worden gebracht.
Voorts dienen de voornaamste verschijnselen uit de Wis- en
Natuurkundige Aardrijkskunde bekend te zijn.
In de v ij fd e plaats vraagt het yak Natuurkennis en
N a t u u r k u n d e vooral eene practische behandeling. Wat de
Natuurkennis aangaat, geloof ik, dat het menschelijk lichaam
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vooral uit een oogpunt van hygiene beschouwd moet worden
van de plantkunde dienen onze leerlingen kennis te dragen van
de levensverrichtingen der plant van de dierkunde de kenmerkende eigenschappen der onderscheidene hoofdafdeelingen
te kunnen, een en ander uit goed gekozen vragen of opstellen
te blijken. Was bier de methodiek aan de orde, dan zou ik
vvillen toelichten, dat de Aardr. ons een geschikte aanwijzing
geeft, om de leerstof voor plant- en dierkunde daaraan te
verbinden.
Wat de physica betreft, moeten de leerlingen m. 1. aan het
eind van den driejarigen cursus behandeld hebben de voornaamste onderwerpen, die in het practische leven hun toepassing
vinden. Is het S. Gew. met de behandeling der aggregatietoestanden reeds in de eerste 6 leerjaren tot zijn recht gekomen,
dan komen in deze Afdeeling de enkelvoudige werktuigen, de drukking der vioeistoffen, de spankracht der gassen, de stoommachine,
het magnetisme en de electriciteit met hunne toepassing in
telegraaf, telephoon, electr. schellen en dynamo's hoofdzakelijk
aan de orde. Dat deze onderwerpen zoo grondig mogelijk behandeld worden, al dient overtollige geleerdheid vermeden te
worden, spreekt bijna van zelf. Naar den kern dienen de leerlingen deze onderwerpen te begrijpen, en hetgeen m. i. daarbij
onvermijdelijk is, is, dat men de gelegenheid, trouwens in de
meeste steden wel te vinden, niet late voorbijgaan, om na die
behandeling, en eene theoretische, liefst schriftelijke reproductie,
de toepassing van deze dingen in fabriek of werkplaats met de
leerlingen ga bezichtigen. Laat de tijd het toe, dan is eenige
behandeling van de leer van het licht met het oog op de zoo veelvuldige toepassing der photographie door amateurs bovendien
niet ongewenscht.
Ofsehoon nu niet direct tot de physica te rekenen, komt het
mij voor, dat bij dit vak ook behoort eene populaire behandeling van de voornaamste voedingsproducten, bijv. suiker, koffie,
thee, brood, bier, brandewijn, enz. W a r e n ken nis zou men
het kunnen noemen, als mij de naam niet wat deftig was, en
ik niet inzag, dat met dien naam als vlag, de lading ook scheikunde zou dienen te bevatten, een yak, van hoe groote waarde
ik het ook reken, toch op onze scholen m. i. zijn toepassing
naar den eisch niet vinden kan.
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Als ik nu in de z e s d e plaats over de meer technische vakken
ga handelen, denk ik in de eerste plaats aan het s c h r ij v e n.
Een nette hand, goed, duidelijk loopend schrift moet met groote
nauwgezetheid worden nagestreefd. Dat dit voor een jongensschool heel wat beteekent, zal ik maar in 't voorbijgaan behoeven
op te merken. Daarnaast acht ik het van belang, dat onze
leerlingen zich oefenen in het Rondschrift met zijn uitbreiding in het Gothisch en Fractuurschrift, benevens in de
Stenografie.
In de z e v e n de plaats noem ik nu het Reken-onderwijs en
verbind daaraan de Algebra en Meetkunde. De eisch voor
Rekenonderwijs is hoofdzakelijk vlug en vooral nauwkeurig
cijferen sommetjes met allerlei spitsvondige kunstjes, z.g. denksommetjes ken ik weinig waarde toe. Zoodra het mogelijk is,
zou ik een verband leggen tusschen dit vak met het Handelsrekenen, waarover straks nader.
Wat Algebra en Meetkunde aangaat, geloof ik, dat men zich
vooral zal moeten laten leiden door de overweging, of er jongens zijn, die in de 4e klasse, de zgn. Examenklasse of, gelijk
ik boven uiteenzette in een Parallel-afdeeling, zich voor hun
toekomstige carriere dienen voor te bereiden. Is dat het geval,
dan komt het mij voor, dat dit reeds direct in het 7e leerjaar
(le jaar van den vervolg-cursus) begonnen moet worden, dat
wil eigenlijk zeggen : voortgezet, wat in V1 reeds is aangevangen. Het schijnt mij het meest rationeel toe, die jongens, die
deze wiskunde behoeven, direct in afzonderlijke afdeeling te
plaatsen naast hen, die niet voor verdere examens bestemd
zijn, en met de eersten de planimetrie in haar geheel, voor zoover het de Meetkunde betreft, en voor zoover het de Algebra
raakt, de Vierkants-vergelijkingen en de Wortelgrootheden te
leeren. In de voor hen bestemde speciale afdeeling komen de
eischen van hun examen tot hun recht. Voor de anderen
zou ik een meer practischen weg inslaan en hen bijv. aan
de hand van een boek als Koenen en Brogtrop, „Aanschouwelijke Meetkunde" in te leiden tot de oppervlakten en inhouden
van vlakten en lichamen. Voor Algebra acht ik het practisch
voldoende, dat de leerlingen het sturen tot de kennis der vergelijkingen van den ten graad, en vooral de toepassing daarvan
tot het oplossen van vraagstukken krijgen, om met de leer der
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evenredigheden, benevens de 2e en 3e machtsworteltrekking uit
getallen te besluiten.
In de a c h t s t e plaats komt nu het Handelsrekenen en Boek
houden.
Het Handelsrekenen omvat dan allerlei bewerkingen met
vreemde maters, gewichten en munten, berekeningen bij in-. en
verkoop effecten-rekening ; verdeeling van winst en verlies, om
met wisselrekening te eindigen.
Het Boekhouden omvat na het aanbrengen der begrippen
debet en credit het maken van eenvoudige journaalposten, het
uitwerken van een Rekening-Courant, de behandeling van het
Grootboek en het opmaken van een Balans.
In de n e g e n de plaats zou ik ook aan de Gymnastiek een plaats
willen inruimen. Toelichting overbodig. Aan Teekenen en
Muziek daarentegen niet, aangezien de beoefening daarvan op
dezen trap van ontwikkeling onzer leerlingen te veel technische eischen gesteld worden, die wij op onze scholen niet naar
de behoefte kunnen voldoen en ten andere, omdat de aanleg
van de leerlingen hierin te groote rol speelt, om dit beter aan
de verantwoordelijkheid van het huisgezin over te laten.
Nu sprak ik nog niet van dat deel van het leerplan, dat meer
betrekking heeft op de zedelijk-godsdienstige vorming. Ik verschoof dit met opzet tot het eind, niet, om het als zout na het
eten to willen opdienen, maar omdat ik van meening ben, dat
wij bij leerlingen van 12 tot '16 jaar eenigszins anders tegenover die kwestie staan dan bij leerlingen van 6-12. En m. i.
was het 't meest doeltreffend, daarover te handelen, wanneer
ik de maatschappelijke zijde van hetgeen wij met ons onderwijs bedoelen, had ter sprake gebracht.
In de laatste drie jaren toch hebben wij met jongens te rekenen, die, voor het grootste deel althans, reeds hebben gekozen
voor een maatschappelijke loopbaan. Bij hen treedt dus ook meer
de eisch op den voorgrond, dat wij op meer besliste wijze moeten
werken op de vorming van het karakter. VOOr het 12e jaar zullen
wij dat behalve door de leiding, die zij in 't algemeen van ons ontvangen, trachten te bevorderen door hen langs vasten afgebakenden weg de Bijb. Geschiedenissen te verhalen. Het komt mij voor,
dat wij deze Bijb. Geschiedenissen, in 3 concentrische kringen
behandeld, dan ook wel als bekend mogen veronderstellen.
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In het 7e leerjaar nog eens te beginnen met een 4en kring
daarom heen te trekken, acht ik minder wenschelijk. Behalve
dat eenige repetitie der Geschiedenissen het best door het behandelen der Aardr. van Palestina (1 maal 's maands) niet ongewenscht heeten kan, zou ik toch meer den nadruk laten
vallen op het z.g. verstandelijk Bijbellezen van deelen der H.
Schrift, die tot allerlei vraag en antwoord uitlokken. Bij voorkeur zou ik daarvoor kiezen deelen uit het N. Testament. Ik
denk bij v. aan de Bergrede, aan de gesprekken, die de Heer
heeft gevoerd, enkele gelijkenissen, een paar deelen uit Brie yen
van Paulus, enkele fragmenten uit de Handelingen, enz.
Wat mij bij de keuze van onderwerpen zou leiden, is op de
volgende wijze te omschrijven. Ik zou gaarne de leerlingen er
toe brengen, dat zij zich leerdeu rekenschap geven van hun
handelingen, dat zij zich telkenmale afvroegen, welke maatstaf
de Schrift hun geeft voor het beoordeelen van hun eigen daden,
voor het vormen an een eigen meening. Een dogmatisch
systeem wensch ik niet voor te dragen, noch aan te bevelen,
ik laat dat gaarne over aan den predikant, dien wader en moeder kiezen zullen, maar wel wenschte ik het verband tusschen
uitspraken van de H. Schrift en hun eigen daden te doen gevoelen. Ik zou er naar trachten door het blootleggen der beginselen van het Evangelie hen tot nadenken op te wekken
en hun den weg te wijzen tot het leeren beoordeelen van verhoudingen in de maatschappij, die zij eerlang zelf zullen binnengaan. Ik zou bij v. aan de hand van een Bijbelsch tafereel
over het gebru'ik van den Zondag spreken willen ; over de genoegens en vermaken, die zij zullen kiezen ; over matigheid en
zelfbeheersching ; over vriendschap en genegenheid ; over plichtsbetrachting en verantwoordelijkheid ; over bescheidenheid en
beslistheid ; altemaal onderwerpen met een maatschappelijk
tintje, zoo ge wilt, maar toch voor aankomende jongens van
groot belang.
Het komt mij voor, dat men met jongens van dien leeftijd
veel te weinig spreekt over deze dingen. In ernstige huisgezinnen zal het wel eens gebeuren bij de huiselijke godsdienstoefeningen of accidenteel, maar gebeurt dat overal ? Bovendien
is er een voordeel in gelegen met een zeker getal jongens van
gelijken leeftijd over dergelijke zaken te handelen. leder maakt

232

PROEVE VAN EEN LEERPLAN VOOR SCHOLEN VAN M. U. L. ONDERWIJS.

dan gaarne zijn excepties en dat heeft zeker wat voor. Als ik
mijne ervaring moet raadplegen, dan gebeurt het veel te weinig
met jongens. Zij existeeren er maar op los, ook in den leeftijd,
dat de ernst komen moet en zij komen de maatschappij binnen, terwijl hun ontbreekt de zin tot degelijkheid, die men
toch even goed moet aankweeken, als elke andere aanleg of
geschiktheid.
Nu vrees ik, dat men mij zal verdenken, een voorstander te
zijn van preekjes te houden. Dit bedoel ik in geenen deele.
Een hartelijke toespraak zal wel eens, misschien meer
dan eens, over de lippen komen, maar, gelijk reeds opgemerkt, is mijn punt van uitgang een deel der Schrift,
dat gelezen en besproken wordt, een deel, met verstand gekozen en met beleid behandeld, een deel, dat tot vraag en
wedervraag uitlokt, en dat tot antwoord en wederantwoord
aanleiding geeft.
Ten overvloede voeg ik daaraan toe, dat ik dergelijke
lessen ook niet meer dan tweemaal 's weeks zou geven en
de overige dagen alleen des morgens zou beginnen met het
lezen van eenige verzen, wel gekozen Schriftwoorden, die
zonder commentaar gelezen, toch eenige wijding geven aan
den arbeid.
Op deze zelfde lijn ligt ook de behandeling, hetzij als
lectuur, hetzij in mondelinge voordracht, de levens van waarlijk groote mannen en vrouwen van karakter. lk denk aan
bijv. : Gordon, Livingstone, Cromwell, Garfield, Alex. Duff,
Calvijn, Keuchenius, Luther, Melanchton, Konigin Louise,
Casalis, enz., enz., enz.
Ik stel mij voor, mag zelfs sterker spreken door te zeggen,
dat ik weet van hoe ver reikenden invloed de geestelijke aanraking met waarlijk groote mannen en vrouwen op de vorming
van jeugdige gemoederen is, om dit middel niet maar aan het
toeval over te laten, tot wellicht deze of gene biografie eens in
handen komt van onze leerlingen.
Op gevaar of van vervelend te worden, herhaal ik hier, dat
juist deze directe invioed op de zedelijk-godsdienstige vorming
van aankomende jongens en meisjes op onze H. B. Scholen en
Gymnasia ontbreekt. Dat het systeem dezer inrichtingen niet
toelaat, die vorming aan te brengen, wil ik niet op nieuw aan-
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toonen, maar wel wil ik herhalen, dat wij niet verzuimen mogen
in het oog te houden :
Kennis is wel veel, maar karakter is meer!
1k ben thans aan het einde gekomen van mijn gedachtenontwikkeling over de proeve van een leerplan, dat m. i. op onze
scholen gevolgd zou kunnen worden. Behalve, da.t ik allerlei
vragen van methodiek en indeeling der stof voor de 3 jaren van
den cursus achterwege liet, als min of meer te liggen buiten
mijn bestek, besprak ik ook niet de krachten van het personeel,
waarover men beschikken kan. Toch moet ik daarvan nog
jets zeggen.
Ik vrees, dat men zal opmerken, dat er maar weinig onderwijzers zullen gevonden worden, in staat om aan alle eischen,
die een dergelijk leerplan stelt, te voldoen. Men zal opmerken,
dat, zoo men al een onderwijzer aantreft, die in de Moderne
Talen voortrelfelijk is, het een zeldzaamheid mag geacht worden,
hem tevens in staat te vinden tot het onderwijs in de Wiskunde,
het Boekhouden, het Handelsrekenen, om nu maar te zwijgen
van Natuurkunde en Stenografie. Dan komt men voor de vraag
te staan, om, of zijn eischen wat te verminderen, Of de zoo hoog
geroemde en zoo vurig begeerde eenheid in de leiding prijs
te geven ?
M. i. is noch het een, noch het ander aan te raden, en acht ik
dat dan ook niet noodzakelijk. Behalve dat het Hoofd der school
een deel der taak in de hoogste klassen voor zijn rekening
kan nemen door een paar vakken te kiezen, zal m. i. onder het
personeel van een groote school er toch ook licht een onderwijzer gevonden worden, die men voor een bepaald Yak zou
kunnen laten invallen, terwijl er voor een Buiten-Onderwijzer
bovendien nog plaats is. Wat nu de eenheid in de leiding betreft, daarvoor vrees ik alleen dan, als de Klasse-onderwijzer
geen flink, doortastend man van karakter is, een man met een
warm hart en van degelijke kennis. Is dit gegeven voldaan,
dan beheerscht deze, wien immers toch de voornaamste vakken
opgedragen worden, den geest der klasse, en hierop komt het
ten slotte alleen aan. Waar de bewijzen voorhanden zijn, dat
men een leerplan, als waarvan ik een proeve gaf, kan volgen,
daar geloof ik, dat het van beteekenis voor de scholen M. U.
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L. 0. is, als men, min of meer onder den invloed van locale
belangen, toch een norm vinde, waaraan alle scholen van dit
type kunnen voldoen. Dan toch is het mogelijk, dat in onze
Wet een plants weer worde ingeruimd voor die scholen, die
voor menigen jongen man of menig jong meisje meer waarborgen van voldoende voorbereiding tot het leven geven dan
de H. B. Sn.
E. NIJLAND.

SPROKKELING.

.

Onderwijzers moeten mannen zijn, doordrongen van liefde voor de jeugd,
voor de maatschappij, voor hun vaderland en voor hunnen God. Het gewicht
banner taak gevoelende, maar niet tot hoogmoed. Ook zonder vreeze, omdat
zij Naar niet zonder opzien tot hooger hebben aanvaard en vervullen. Het
hoord rijk genoeg in kennis on] verwaandheid uit te sluiten. Het hart,
open voor al wat goed, schoon, welluidend en belangrijk is. Door oprechte
godsvrucht en christenzin geheiligd. In het bezit van de gave des onderscheids, en menschkundig. In het onderwijs geduldig, duidelijk, geleidelijk,
boeiend, het onbekende niet dan aan het bekende aanknoopende ; de ontwikkeling van het oordeel, de oefening van het geheugen, de opwekking der
weetlust meer bedoelende, dan eene snelle vordering in schijnbaar weten,
en blijkbaar napraten. Liever zoekende de kracht te vermeerderen, en het
steunpunt te versterken, dan den last te verzwaren. Gelijk in het onderwijs
meest op de werking van het Oordeel, zoo in de opvoeding meest op de
werking van het Geweten de aandacht vestigende. In den omgang vriendelijk,
gelijkmoedig, bij alle gemeenzaamheid de waardigheid bewarende. Niets liever
inboezeniende dan vertrouwen, opdat hun de waarheid nooit verheeld worde.
Duidelijk in het vermanen, zachtmoedig in het bestratien, billijk in het beloonen ; schielijk in het ontdekken, vindingrijk in het voorkomen van het
kwaad ; bij het vergeven ernstig; in alles kort. In de godsdienstige leiding,
door liefde voor het te w e i n i g bewaard ; door ondervinding, van het t e
veel genezen. Geen vroegtijdige ontwikkeling van het gevoel, Been tretlende
antwoorden, maar gehoorzaainheid beschouwende als de proef van godsdienstige indrukken bij kinderen.
N. BEETS.

BOEKWERKEN, TIJDSCHRIFTEN, ENZ.

Dr. H. BLINK. Eerste schoolkaart van Nederland. — Uitgave
van H. TEN BRINK to Meppel.

Wie van blinde kaarten bij het onderwijs lioudt, zij deze kaart van Nederland van ganscher harte aanbevolen. 1)uidelijk voor algemeen overzicht;
flinke, sprekende tinten, met aanwijzing van grondsoorten en tal van die
kleine trekjes, die den kenner van Nederland verraden, die de kaart samenstelde.
Men kan over het nut van blinde kaarten verschillen ; en hoezeer er wat
voor te zeggen valt, de leerlingen steeds aan eenzelfde kaart met aanwijzing
van alle aardrijkskundige gegevens ie gewennen, het kan af en toe nuttig
zijn, de leerlingen eens geheel los te maken van elken steun, en hen eens
zelf te doen gevoelen, wat zij eigenlijk van het geleerde behouden hebben.
Nu ! voor dat doel is deze nieuwe uitgave een groote verbetering bij de z.g.
„zwarte" schoolkaart van C. A. C. Kruijder.
Wij ‘Nenschen den uitgever een ruim debiet toe. N.

J. A. DIJKSHOORN. Cours pratique de langue francaise a r usage
des Ocoles primaires. — Tome I A; Tome I B; II A; II B ;
III A ; III B. — Livre de repetition A en B. —
Drukkerij : „Humanitas", 's Gravenhage.

Wij hebben bier met een eigenaardige methode te doen. De schrijver,
blijkbaar niet tevreden met de resultaten der vertaal-methode, en naar het
mij voorkomt, te huiverig om de directe methode te aanvaarden, heeft het
midden gekozen tusschen die twee, en gooit eensdeels de vertaling en de
therna's niet overboord, terwijl hij anderdeels door voortdurend spreekoefeningen te geven, zich eenige voordeelen der directe methode wil verzekeren.
Ik kan mij niet ontveinzen, dat getap uit twee vaatjes af te keuren.
Eensdeels, omdat daardoor eene beschouwing wordt gehuldigd, alsof de
„directe" methode enkel en alleen recht van bestaan heeft, in zoover men
er de leerlingen mee zou leeren spreken, anderdeels, omdat men, m. i. daarmee het taalgevoel moet verzwakken. Immers, — als men telkenmale een
gedachte in eene vreemde taal heeft uit te drukken, en men neemt zijn
toevlucht tot o v erz et ten, tot vertal en, dan zal men het denken in de
vreemde taal nooit bevorderen.
Den schrijver behoef ik natiiurlijk niet nit te leggen, dat juist het „directe"
der methode hierin gelegen is, dat de zaak onmiddellijk, zonder overgang
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wordt verbonden aan den term, die haar noemt, en wanneer nu toch telkenmale van een overgang moet gebruik gemaakt worden, d.w.z. als mij telkenmale door de rnoedertaal heen komt tot het noemen der zaak, is a 1 het
directe er uit verdwenen, en wordt nooit zelfstandig denken in de vreemde
taal in de hand gewerkt.
De methode is in een Afdeeling A en in een Afdeeling B gesplitst. De
Afd. A behandelt de zaken in het Fransch ; de Afd. B vertaalt al hetgeen
in A is behandeld, en geeft over den aangeleerden grammaticalen schat
eenige oefeningen, geheel op het model der oude thema's, d.w.z. losse zinnen
zonder samenhang. Nu komt het mij voor, dat de schrijver zich de voordeelen der grammaticale behandeling wil verzekeren ; n.l. voortdurende herhaling van aangeleerde grammatica-regels met hare toepassingen, opdat door
de herhaling van die aardigheden „uit-ten-treuren", ze ten slotte wel blijyen hangen.
Ik kan niet gelooven, dat dergelijke mechanische oefening iets kan bijdragen tot ontwikkeling van het taalgevoel. Integendeel, ik geloof, dat het
verstompt. Het taalgevoel zal alleen ontwikkeld worden, als men in eenig
stijlverband een rechte voorstelling, ook van grammaticale betrekkingen, weet
te wekken. Daardoor wint alleen de associatie van zaak met den vereischten
vorm ; daardoor is alleen het gebruik van den juisten vorm verzekerd.
Met vertalen, en nog eens weer vertalen, komt men er bijna nooit toe,
om in de taal zelve te denken, d.w.z. de vormen onmiddellijk te kiezen voor
zaak of taalkundige betrekking, en door deze te combineeren, te rangschikken wordt alleen de uitdrukking der gedachte bevorderd.
Ik kan mij wel begrijpen, hoe de schr. er toe kwam. Hij bespeurde,
zooals honderden dat evenzeer bespeurd hebben, dat het jaren duurt, voordat
leerlingen die langs den grammaticalen weg een taal leerden, iets aan hun
taal hebben ; en hij wilde dit proces verhaasten, door van den aanvang at
direct vraag en antwoord met behandelde zaken te verbinden. Maar, — hij
lieeft m. i. uit het oog verloren, nu ja ! dat men misschien het snelle vertalen wet kan in de hand werken, maar dat zijn methode het proces van
zelf-denken in de taal joist tegenhoudt, omdat het gebruik van de moedertaal belemmerend werkt.
De Grammatica kunnen we en willen wij niet missen ; maar elke taalkundige betrekking dient alleen te worden verstaan door de toepassing, die
zij in de vreemde taal verkrijgt. De geheele voorstelling der gedachte dient
in haar geheel eerst gewekt te zijn, en daaruit dient het taalverschijnsel, de
taalkundige betrekking, te worden afgeleid. Men mope dan dien taalvorm
behouden willen, het is goed ; vasthouden, haar vastleggen in oefeningen,
goed ! maar ze telkenmale in stijlverband toepassen. En, — waar nu de
schrijver zoo spoedig dit reeds kan, wel de taalverschijnselen uit een stukje
proza afleidt, daar werpt hij de kracht van dat stijlverband spoedig weer

BOEKWERKEN, TIJDSCHRIFVEN, ENZ.

237

overboord en verliest zich in oefeningen los van eenig stijlverband. Het
wordt dan weer of hij het wil of niet, vertalen met behulp van de moedertaal en m. i. is daardoor de snelle associatie van zaak met vorm weer verbroken. Het bosch moet als bosch gezien worden ; elke boom afzonderlijk
bekeken, wekt Been voorstelling van bosch.
Nu wil ik gaarne hulde brengen aan den noesten vlijt van den schrijver;
geloof gaarne, dat hij er vruchten mee heeft verkregen, zooals wij met
noesten vlijt ook vruchten met Dubois of de Bock en Leeman kunnen verkrijgen ; man, — waar de leerlingen zelfstandig de taal zullen moeten leeren
gebruiken, geloof ik niet, dat de onderwijzer met deze boekjes beter zal
slagen dan met eenige andere. N.

E. MOLT. Dieryc, de Schrijnwerker. Historisch verhaal uit het
midden der 14e eeuw. Uitgave K. H. IDEMA, Medemblik.

Dit geillustreerde be dl. der Hist. Verh. van denzelfden schrijver kan
met gerustheid als leesboek voor onze jongens en meisjes worden aanbevolen. Op aantrekkelijke wijze vertellend verplaatst hij hen in het Dordrecht
tier 14e eeuw, waar zij de eigenaardige verhouding tusschen edelen en
burgers, die tusschen sellout en poorters van verschillend aanzien; alsmede
van die laatsten onderling, ook eenigszins in het gildewezen, in handelende
personen voor zich zien. 't Verhaal boeit wel en de kinderen lezen het
met genoegen en — niet zonder succes.
M. J. KOENEN. Uit onze letteren. Nieuwe bloemlezing voor de
lagers klassen van Gymnasien, H. B. Scholen, Kweek- en
Normaalscholen. f 1,50.
M. J. KOENEN. Uit onzen Taalscb at. Kennen en kunnen I. Het
Admissie-examen II. Het eerste Stelboek III. Het tweede
Stelboek IV. Resp. 35, 50, 90 on 90 ct.

Les beaux esprits se rencontrent. Firma Wolters en M. J. Koenen,
Groningen en Maastricht, werken samen om smaak voor taal en woordkunst
te ontwikkelen, door bovengenoemde werkjes bij de leerlingen van de hoogste
klassen eener school voor M. U. L. O. (Kennen en kunnen), en bij hen, die
voortgezet onderwijs ontvangen. Er is hier veel, dat hoop geeft op bereiking van het doel. De schrijver zelf zegt, dat zijn leergang ,,kort en zeker
naar het doel leidt." Wat dat is, wordt niet duidelijk uitgesproken, behalve
in I en II, die meer bepaald moeten dienen om voor examens klaar te
maken en zoowel spraakkunst- als steloefeningen bevatten. Als zoodanig
zijn ze zeker zeer geschikt, zooals wij van den schrijver, die ze aan de
ervaring toetste, mogen verwachten.
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Meer vorme nd e waarde hebben III en IV. Van zijne leerlingen vraagt
de schrijver niet weinig. De behandeling van „De Stoom" en „De Kernel"
van Da Costa b.v. zal zeker nog al heel wat vragen van leeraar en kweekeling. Maar elke oefening (alleen de ietwat zonderling er tusschen geplaatste, die aan onze kostelijke (?) spelling gewijd zijn, uitgezonderd) moet
leiden tot nadenken over woordbeteekenis en tot uitbreiding van kennis
van de woorden en uitdrukkingen, die „onzen taalschat" vormen.
Ook de „Bloemlezing" zagen wij met genoegen in. Opklimming in moeilijkheid is in zulk een bundel (bijna 500 pag.) wenschelijk en de schrijver
heeft daarvoor ook gezorgd. Natuurlijk zou verschil van smaak ons wel
eons anders hebben does kiezen, doch over 't algemeen kunnen wij niet
anders dan hulde brengen aan den verzamelaar.

Dr. HORNBURG. Bijbel en Babel. Uitgave van J. M. BREDEE,
te Rotterdam.

De bekende Assyrioloog Prof. Delitzsch hield verleden winter enkele
lezingen over Bijbel en Babel. Wat men in Babel vond, beweerde hij, had
de bouwstof geleverd voor den Bijbel. Daartegen zijn in orthodoxe kringen
verscheidene stemmen opgegaan. Ook Dr. Homburg schreef een belangrijk
opstel ter weerlegging van Prof. Delitzsch' beweringen. Nadat hij eerst over
de geschiedenis der Assyriologie en Naar vorderingen lets verhaalt en eenige
betrekkingen heeft aangewezen, waarin het yolk van Israel tot dat van Babylon heat, gestaan, be wijst hij het onhoudbare der stelling, dat het monotheisme en de wetgeving hij Israel noodzakelijk van Babylonischen oorsprong
moeten zijn ; wijst door vergelijking van de oudste geschiedenissen nit den
Bijbel, schepping, zondeval, zondvloed, met daarmee in de verte overeenkomende mythen uit de Babylonische litteratuur op het reiner element in
eerstgenoemde verhalen, en waarschuwt ten slotte voor de neiging om in
Babylonische opschriften mythologische aanwijzingen van Bijbelsche verhalen
te zien. Babel betoovert velen, maar met de gebroken steenen tafelen kan
men heden nog geen toren bouwen, die tot den hemel reikt. P.

